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حتت رعاية وزير الصحة الدكتور جمال 
احل��رب��ي تقيم مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
مؤمترها الطبي للمرة الثامنة على التوالى 
بعنوان »مناظير اجلهاز الهضمي« وذلك 
يومي 8/7 أكتوبر املقبل في فندق راديسون 
بحضور نخبة متميزة م��ن املتخصصني 

العامليني في اجلهاز الهضمي. 
 وأكد رئيس املؤمتر الدكتور محمود عمر 
اس��ت��ش��اري ورئ��ي��س قسم أم���راض اجلهاز 
الهضمي مبستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د أن 
املؤمتر يهتم بكل ما هو جديد في اجلهاز 
الهضمي واملناظير، موضحا أن املؤمتر يفتح 
املجال سنويا ملجاالت جديدة في أم��راض 
اجلهاز الهضمي مشيرا أن املؤمتر سوف 
يستضيف نخبة من أبرز االستشاريني على 

مستوى العالم. 

وأش���ار إل��ى أن امل��ؤمت��ر يحضره 6 من 
أك��ب��ر االس��ت��ش��اري��ني ف��ي اجل��ه��از الهضمي 
على مستوى العالم حيث يحاضر د. مارك 
جيوفانيني ع��ن أورام اجل��ه��از الهضمي 
والبروفيسور ج��اك ديفير عن اجلديد في 
جراحات السمنة وزي��ادة ال��وزن وسيقوم 
د. جابر العلي األستاذ املشارك بكلية الطب 
جامعة الكويت والرئيس املشارك باملؤمتر 
ورئيس اللجنة العلمية بتقدمي خبرته في 

عالج السمنة باملنظار. 
وأوض����ح ال��دك��ت��ور ع��م��ر أن م��ن ضمن 
االس��ت��ش��اري��ني ال��ذي��ن مت��ت دع��وت��ه��م أيضا 
البروفيسور رال��ف كيلش من أملانيا وهو 
متخصص في أمراض القولون املنتشرة في 
الكويت مثل التهاب القولون التقرحي ومرض 
ك��رون وك��ذل��ك االس��ت��اذة ال��دك��ت��ورة سابني 

روم���ان م��ن فرنسا وه��ي م��ن املتخصصني 
العامليني في دراسة حركية اجلهاز الهضمي 

وخاصة املرئ لتشخيص أمراض البلع.
أم��ا احمل��اض��رة االفتتاحية فستقدمها 
األس��ت��اذة الدكتورة ليندا رابينك أستاذة 
الباطنية بجامعة تورنتو عن كيفية تنظيم 

برنامج االكتشاف املبكر لسرطان القولون. 
وبني الدكتور جابر العلي أن املؤمتر يقام 
أيضا مبشاركة مجموعة من أطباء اجلهاز 
الهضمي من الكويت والعالم العربي ومنهم 
د. ف��ؤاد العلي، د. ط��ارق العماني، د. أحمد 
الفضلي: د. خالد الصراف ود. رائد السويط، 
د. اق��ب��ال صديقي وك��ذل��ك الدكتور متولي 
عفيفي، د. محمود السيد و د. يسري طاهر 

من مصر.
وأوض����ح أن ال��دع��وة مفتوحة جلميع 

أط��ب��اء اجل��ه��از الهضمي حل��ض��ور املؤمتر 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أط��ب��اء األط��ف��ال واألش��ع��ة 
واألورام واملمارسني العامني في املستشفيات 
واملستوصفات وكذلك أعضاء هيئة التمريض 
حيث هناك جلسة خاصة ملمرضات وحدات 
املناظير للتعرف على اجل��دي��د ف��ي أجهزة 
ومستلزمات املناظير، مشيرا إلى أن حضور 
األط��ب��اء سيضيف لهم الكثير، حيث أن 
اجللسات سوف تكون عن أبرز التطورات في 
عالم اجلهاز الهضمي والوقت الذي يحتاج 
املريض إل��ى استخدام املنظار للفحص أو 

للعالج.
وت��ق��دم وح���دة امل��ن��اظ��ي��ر ف��ي امل��واس��اة 
فحوصات على جميع أنواع مناظير اجلهاز 
الهضمي مب��ا ف��ي ذل��ك الفحص ب��� كبسولة 

األمعاء الدقيقة.

جدير بالذكر أن مستشفى املواساة اجلديد 
قد حقق اجن��از كبير يضاف إلى اإلجن��ازات 
السابقة وهو فوز املستشفى بشهادة اإلعتماد 
امل��اس��ي، التصنيف األع��ل��ى مرتبه ضمن 
 /  Qmentum International « برنامج
كمنتوم ال��دول��ي« التابع للجنة اإلعتماد 
ال��دول��ي الكندي ACI ب��ال��درج��ة املاسية، 
وذلك قياسا لنموذج معايير الرعاية الطبية 
الكندية التي تأخذ باعتبارها أوجه مختلفه 
مل��راف��ق اخل��دم��ات الطبية ف��ي املستشفيات 
ح��ول العالم، وح��اص��ل أيضا على جتديد 
ش��ه��ادة اإلع��ت��م��اد األم��ري��ك��ي م��ن اللجنة 
الدولية املشتركة )JCI(، وه��و من ضمن 
أولى املستشفيات متكاملة الرعاية الطبية 
واملتميزة على مستوى القطاع األهلي في 

د. محمود عمرالكويت.

حتت رعاية وزير الصحة وحضور أكبر االستشاريني في اجلهاز الهضمي على مستوى العالم

مستشفى املواساة اجلديد يقيم املؤمتر الدولي الثامن للجهاز الهضمي واملناظير أكتوبر املقبل 

خالل مشاركتها في املؤمتر السنوي لوكالة الطاقة الذرية

سميرة السيد عمر: معهد الكويت لألبحاث العلمية تربطه 
عالقات تعاون واسعة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 ق��ال��ت م��دي��رة معهد ال��ك��وي��ت لألبحاث 
العلمية ال��دك��ت��ورة سميرة السيد عمر ان 
دولة الكويت ترتبط حاليا بعالقات تعاون 
واسعة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لنقل التكنولوجيا النووية ذات االستخدام 
السلمي لتحقيق األهداف التنموية الكويتية 
وذل��ك من خ��الل تنفيذ 11 مشروعا وطنيا 
متعلقا بالطب والصحة وال��زراع��ة واملياه 

وغيرها.
 جاء ذلك في تصريح خصت به )كونا( 
على هامش مشاركة وفد الكويت في املؤمتر 
السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

الذي ختم اعماله امس اجلمعة في فيينا.
 واوضحت ان اب��رز املشاريع بني دولة 
الكويت والوكالة هي برنامج شامل للتعليم 
وال��ت��دري��ب ف��ي ال��ط��ب ال��ن��ووي وال��ع��ل��وم 
ال��س��ري��ري��ة وتطبيق التقنيات النووية 
لتحسني اإلن��ت��اج وك��ف��اءة استخدام املياه 
لبعض احملاصيل العلفية وحتسني القدرات 
الوطنية في مجال التحليل النووي ألغراض 
الرصد اإلشعاعي للمواد الغذائية واملكونات 

البيئية.
 واش��ارت الى انه من بني املشاريع ايضا 
رص��د ظاهرة التكاثر الطحلبي الضار من 
خ��الل التقنيات ال��ن��ووي��ة املتقدمة ورف��ع 
مستوى معايير قياس اجلرعات الثانوية في 
املختبر وقياس اجلرعات الداخلية احملددة 
للمريض في الطب النووي ومشروع تقدير 
تدفق املياه اجلوفية في اخلليج العربي في 
الكويت باستخدام تقنيات النظائر املشعة 
وم��ش��روع التطبيقات ف��ي إح���داث الطفرة 
الوراثية لتحسني إنتاج محصول الشعير 

حتت الظروف البيئية القاسية.
 واوضحت السيد عمر ان هناك مشاريع 
اخ��رى متعلقة بدعم انشاء املركز الكويتي 
للبحوث النووية وادارة امل��ي��اه اجلوفية 
باستخدام النظائر الثابتة واملشعة وإنشاء 
 Whole Body(مختبر وطني مجهز ب
Counter( لقياس اجلرعات اإلشعاعية 
ومشروع دراسة حتمض وانتقال الكربون 

في املياه البحرية.
 وذك��رت أنه خالل مشاركة وفد الكويت 
ف��ي امل��ؤمت��ر مت ب��ح��ث م��ش��اري��ع ال��ت��ع��اون 
الوطنية ل��ل��دورة القادمة 2019-2018 
وعددها خمسة مشاريع موزعة على مختلف 
القطاعات ومؤسسات الدولة وهي مشروع 
تعزيز القدرات املخبرية وتطوير تطبيقات 
التقنيات ال��ن��ووي��ة ف��ي صناعة البترول 
الوطنية ومشروع تطبيق التقنيات النووية 
لتحسني اإلنتاج وكفاءة استخدام األسمدة 

الكيماوية لبعض احملاصيل العلفية.
 واضافت السيد عمر ان من بني املشاريع 
ايضا مشروع التطبيقات في إحداث الطفرة 
الوراثية لتحسني إنتاج محصول الشعير 
حتت ال��ظ��روف البيئية القاسية )املرحلة 
الثانية( ومشروع تقليل املخاطر اإلشعاعية 
ل��دى العاملني ف��ي م��ج��ال ال��ط��ب ال��ن��ووي 
ومشروع تطوير إدارة املخلفات اإلشعاعية 

والبنية التحتية لها.
 ولفتت الى ان االع��داد لهذه املشاريع مت 
وفقا خلطة دولة الكويت اإلمنائية للسنوات 
القادمة ومتطلبات اجل��ه��ات املختلفة في 
الدولة اذ ثمنت الوكالة اجلهود التي بذلت 
إلعداد هذه املشاريع والتي تأتي متماشية مع 
اإلطار العام لبرنامج التعاون الفني والتقني 

للوكالة مع دولة الكويت.
 واوضحت السيد عمر ان دول��ة الكويت 
تشارك في ثمانية مشاريع إقليمية ضمن 
االتفاق التعاوني للدول العربية في آسيا 
مع الوكالة الذرية املعروف باسم )آراسيا( 
للبحث والتطوير وال��ت��دري��ب ف��ي مجالي 
العلوم والتكنولوجيا النوويني لعامي 2017 
و2018 ف��ي امل��ج��االت البيئية والزراعية 

والصحية.
 وقالت ان »دولة الكويت تقدمت مبشروع 
تعاوني آلراس��ي��ا يتعلق ب��دراس��ة الغبار 
واألت��رب��ة ومعرفة مكوناتها اإلشعاعية 
باستخدام ال��ط��رق ال��ن��ووي��ة وال���ذي متت 

املوافقة عليه«.
 واشارت السيد عمر الى ان دولة الكويت 
تقدمت مبقترحات الستضافة مراكز إقليمية 
في البالد مقدمة من عدة جهات في الدولة 
على غرار مركز قياس اجلرعات اإلشعاعية 
القياسية الثانوية امل��ق��دم م��ن قبل إدارة 
احلماية م��ن اإلش��ع��اع ف��ي وزارة الصحة 
ومركز الطب النووي والفيزياء الطبية املقدم 
م��ن قبل مركز الكويت ملكافحة السرطان 
اضافة ال��ى مركز النظائر الهيدرولوجية 
املقدم من قبل مركز ابحاث املياه في معهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
 وتطرقت ال��ى ب��رام��ج التعاون التقني 
القائمة بني الوكالة ودول��ة الكويت مشيرة 
بهذا اخلصوص الى ان التعاون التقني بني 
اجلانبني يعد اح��د االس��س لبناء القدرات 
الوطنية لذلك يولي املعهد العمل مع إدارة 
ال��ت��ع��اون التقني ل��ق��ارة آسيا والباسفيك 

اهتماما كبيرا.
 من جهته ق��ال الدكتور ن��ادر العوضي 
املفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط 
االتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة 

ال��ذري��ة ف��ي تصريح مم��اث��ل ل)ك��ون��ا( ان 
الوفد الكويتي اجتمع مع املسؤولني بإدارة 
األمن واألمان النوويني في الوكالة وبحثوا 
سبل التعاون في تطوير القدرات الوطنية 
خصوصا العاملني في مؤسسات وطنية من 
خالل اقامة ال��دورات التدريبية في الكويت 
وخارجها ملنتسبي اخلط األمامي في حالة 
احلوادث اإلشعاعية أو تهريب املواد املشعة 
واستيعاب األجهزة املتطورة في الكشف عن 

املواد املشعة.
 واضاف ان الوفد الكويتي اجتمع ايضا مع 
إدارة الضمانات في الوكالة وخبرائها التي 
اكدت وفاء دولة الكويت بجميع التزاماتها 
نحو تقدمي التقارير املتعلقة بالبروتوكول 
اإلض��اف��ي وال��ت��ق��اري��ر املتعلقة بالكميات 

الصغيرة.
 وأش��ار العوضي ال��ى ان دول��ة الكويت 
أوف��ت ايضا بالتزاماتها في اتفاقية األمان 
النووي حيث مت إعداد تقرير دولة الكويت 
املتعلق ب��األم��ان ال��ن��ووي واألنشطة التي 
قامت بها دولة الكويت لتتماشى مع معايير 

الوكالة إلعداد تقارير الدول.
 وقال ان اخلطة الوطنية املتكاملة لألمن 
ال��ن��ووي ت��ؤدي دورا رئيسيا ف��ي توجيه 
اجلهود الوطنية نحو حتقيق بنية أساسية 
قوية ومستدامة لألمن ال��ن��ووي من خالل 
ت��ع��زي��ز ال���ق���درات امل��ؤس��س��ي��ة والبشرية 
والتقنية في مختلف اجلوانب مبا في ذلك 

مراقبة امل��ص��ادر املشعة وتأمينها وخطة 
االستجابة الوطنية واالجتار غير املشروع 

ومراقبة احلدود.
 وتزامنت مشاركة معهد الكويت لالبحاث 
العلمية في اعمال املؤمتر العام للوكالة 
في دورت��ه ال61 هذا العام مع ذكرى مرور 
ثالثة أعوام على تكرمي منظمة االمم املتحدة 
لسمو ام��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح االحمد 
اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح راع��ي��ا للعمل االنساني 
وهو ما يعكس املكانة التي حتتلها الكويت 
واميرها لدى اجلمعية العامة لالمم املتحدة 

ومنظماتها الدولية الفاعلة وبينها الوكالة.
 وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عقدت في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا 
خالل الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر احلالي 
مؤمترها ال61 الذي شارك فيه وفد من دولة 
الكويت برئاسة سفير دولة الكويت الدائم 

لدى األمم املتحدة صادق معرفي.
 وض��م ال��وف��د الكويتي مدير ع��ام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية الدكتورة سميرة 
السيد عمر وامل��ف��وض التنفيذي للتعاون 
ال��دول��ي مبعهد الكويت لألبحاث العلمية 
وضابط االتصال الوطني مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي ومدير 
عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور 
عدنان شهاب الدين واعضاء من الوفد الدائم 
لدولة الكويت في فيينا هم عبدالله العبيدي 

ونواف الرجيب وعلي الوزان.

د.سميرة السيد عمر ود. نادر العوضي خالل مشاركتهما في اعمال املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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الكبيرة اجل��راح��ات  عن  لالستغناء  كطريقة  باملنظار  األورام  وع��الج  املبكر  االكتشاف  في  املناظير  من  اجلديد  اجليل  ستناقش  املؤمتر  فعاليات  عمر: 

املبادرة الوطنية »نقدر تعبكم«
تكرم الفريق الدوسري 

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
ال��دوس��ري، في مكتبه مبقر وزارة الداخلية، وفد 
املبادرة الوطنية ملساندة جهود وزارة الداخلية 
برئاسة خبير العالقات الدبلوماسية القنصلية 
ومقرر جلنة الشكاوى باجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلن��س��ان املستشار عبد العزيز الظفيري والوفد 
املرافق له املكون من رئيس جلنة العالقات العامة 
باملبادرة الوطنية بدر الرشيدي ورئيس اللجنة 
اإلعالمية فالح راشد ورئيسه قسم فحص األنسجة 
بالطب الشرعي ورئيس اللجنة النسائية الدكتورة 
نادية الكندري ورئيس اللجنة القانونية محمد عبد 

احلميد.
وق��د رح��ب الفريق ال��دوس��ري بضيوفه مؤكدا 
على مدى أهمية التعاون مع فريق املبادرة الوطنية 
املساندة جلهود وزارة الداخلية في حفظ أمن الوطن 
واملواطنني واملقيمني واملساهمة الفاعلة في التصدي 

آلفة اإلرهاب والتطرف في املجتمع.
وابدى الفريق الدوسري استعداد وزارة الداخلية 
لدعم املبادرة والوقوف إلى جانبها في أعمالها التي 

تهدف مساندة رجال األمن.

من جانبه أشاد املستشار الظفيري بدور وجهود 
الفريق الدوسري وكافة منتسبي وزارة الداخلية في 

حفظ أمن البالد.
وأكد املستشار الظفيري أن مبادرة )نقدر تعبكم( 
هي األول��ى من نوعها في دول��ة الكويت وحتظى 

بالشراكة االستراتيجية مع وزارة الداخلية.
وأش���ار املستشار الظفيري أن م��ب��ادرة )نقدر 
تعبكم( ستقدم خطة عمل شاملة ل��وزارة الداخلية 
ستتضمن تكرمي نخبة من رج��ال األم��ن املتميزين 
وج���والت ميدانية، ملساندة ج��ه��ود رج���ال األم��ن 

العاملني في امليدان.
ب��ع��د ذل���ك ك���رم امل��س��ت��ش��ار ال��ظ��ف��ي��ري، الفريق 
ال��دوس��ري بإهدائه درع��ا تذكاريا وشهادة تقدير 
مبناسبة م��رور ع��ام على انطالق أعمال وأنشطة 
املبادرة والتي تسير بخطى ثابتة ومتضي قدما في 
حتقيق األه��داف التي انطلقت من أجلها.. كما كرم 
عدد من الضباط ب��إدارة شؤون مكتب وكيل وزارة 

الداخلية.
وحضر التكرمي مدير عام اإلدارة العامة للعالقات 

واإلعالم األمني العميد عادل احلشاش.

تكرمي الفريق محمود الدوسري

لقطة جماعية للمكرمني 

التقى احلميضي وأشاد بحرصه على تعزيز الشراكة مع املجتمع املدني 

العتل: شرح قوانني وأنظمة التأمينات ألعضاء جمعية املهندسني 
أعلن عن إنشاء فروع لفحص العمالة في العبدلي والوفرة بالتعاون مع »الصحة«

بن صامل: توفير الديزل املدعوم والبذور 
واألسمدة وجميع مستلزمات املزارع بأسعار مخفضة التقى رئيس اجلمعية املهندس 

ف��ي��ص��ل دوي����ح ال��ع��ت��ل م��دي��ر ع��ام 
التأمينات االجتماعية حمد احلميضي 
ونائب املدير العام للشؤون التأمينية 
خالد الفضالة، حيث قام بزيارتهما 
مبقر التأمينات اإلجتماعية، مع كال 
من عضو مجلس االدارة املهندس علي 
عباس محسني ورئيس جلنة حقوق 
املهندسني املهندس مشعل احلسون 
ومقرر اللجنة املهندس عبد الرحمن 

الرميح. 
وذك��ر رئيس جمعية الهندسني 
الكويتية املهندس فيصل دويح العتل 
أن اللقاء تناول سبل تفعيل التعاون 
والشراكة بني اجلمعية كمؤسسة 
مجتمع مدني والتأمينات االجتماعية، 
وات��ف��ق على عقد ع��دد م��ن ال��ن��دوات 
م��ن قبل املتخصصني بالتأمينات 
لشرح قانون التأمينات للمهندسني 

والتعاون مبجال التدريب.
وأك��د العتل أن اجلمعية حريصة 
على أن يكون التعاون مع التأمينات 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��م��را، م��ش��ي��را ال��ى 
ج��ه��وده��م القيمة ف��ي ت��ع��زي��ز دور 

املجتمع امل��دن��ي ب��ال��دول��ة وخاصة 
جمعية املهندسني الكويتية التي 

تسعى ال��ى م��زي��د م��ن التوعية في 
م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت ذات ال��ع��الق��ة 

باملهندسني وباملهنة الهندسية في 
الدولة. 

كشف عضو مجلس ادارة االحت��اد 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��زارع��ني ورئ��ي��س جلنة 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واالع����الم حسني بن 
صامل عن مخاطبة االحتاد لوزارة الصحة 
لتحديد مواقع تابعة الدارة فحص العمالة 
في م��زارع العبدلي والوفرة، او املناطق 
احمليطة بهما، معلنا عن استعداد االحتاد 
لتوفير جميع املستلزمات والتجهيزات 
الطبية على نفقة االحتاد في حال موافقة 

الوزارة.
وأض�����اف ب���ن ص��ام��ل ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحفي ان ج��ه��ود االحت����اد متواصلة 
لتذليل العقبات ام��ام امل��زارع الكويتي، 
وما يعترض عملية انتاجه، مشيرا الى 
ان الهدف من مخاطبة »الصحة« تسهيل 
اج����راءات فحص العمالة عند جتديد 
االق��ام��ة، وع��دم تكبيد الكفيل ومكفوله 
عناء الذهاب الى ادارات الفحص البعيدة 
جدا عن املزارع، كالواقعة في الفحيحيل 

واجلهراء والصباح الصحية.

وأشار الى أن منه شأن مثل هذه املراكز 
ق��رب امل���زارع والعمالة، تسريع وتيرة 
اجناز االقامة او جتديدها من دون حدوث 

عرقلة ف��ي اداء امل���زارع ب��ص��ورة عامة، 
مما يخدم شريحة العمالة ويوفر اجلهد 

والعناء على كفالئهم.
ون���وه ب��ن ص��ام��ل بلجان العمل في 
االحتاد التي تسعى بالتعاون والتنسيق 
مع بعض اجلهات احلكومية، لتحقيق كل 
ما يخدم املزارع وبأسرع وقت، موضحا 
ان امل��زارع الكويتي يعمل بجهد وكفاءة 
رغم الظروف املناخية السيئة احيانا، 
م��ؤك��دا ع��دم ادخ���ار االحت���اد اي جهد في 
سبيل خدمة امل��زارع واملشاريع النباتية 

والزراعية بصورة عامة.
وشدد على أن االحتاد يعمل على توفير 
الدعم املتنوع الذي يسهم في منو القطاع 
الزراعي، مبينا انه متكن مؤخرا من توفير 
الديزل املدعوم والبذور واألسمدة وجميع 
مستلزمات امل���زارع بأسعار مخفضة، 
مضيفا ان االسعار أقل بكثير مما ُتتداول 
في بعض األسواق ذات العالقة باملنتجات 

الزراعية.

العتل و محسني واحلسون خالل لقائهم احلميضي واملسؤولني في التأمينات االجتماعية
حسني بن صامل


