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مستشار النمسا يلتقي ناصر الصباح
التقى مستشار جمهورية النمسا الصديقة سيباستيان كورس في 
قصر بيان أمسالنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ ناصر صباح األحمد.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل التعاون في شتى املجاالت إضافة 

الى القضايا ذات االهتمام املشترك.  
وحضر املقابلة سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا وممثلها 

الدائم لدى املنظمات الدولية صادق معرفي.

خالل جلسة مباحثات رسمية 

املبارك بحث مع كورس تعزيز آفاق التعاون بني الكويت والنمسا

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل مستشار النمسا سيباستيان كورس

خالل افتتاح مؤمتر الكويت السنوي للطب النووي 

رضا: نحرص على توفير أحدث األجهزة 
والبرامج لتقدمي أفضل اخلدمات الصحية

أك��د وك��ي��ل وزارة الصحة 
الدكتور مصطفى رض��ا أمس 
ح��رص ال����وزارة على توفير 
أح����دث األج���ه���زة وال��ب��رام��ج 
امل��ت��ط��ورة ف��ي م��ج��ال الطب 
النووي لضمان تقدمي أفضل 

اخلدمات الصحية.
وق����ال رض���ا ف��ي ك��ل��م��ة له 
خ��الل افتتاح مؤمتر الكويت 
السنوي للطب النووي الذي 
ي��ق��ام ب��رع��اي��ة وزي���ر الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح 
إن ال��وزارة تولي اهتماما بهذا 
التخصص مل��ا ل��ه م��ن أهمية 
في عالج العديد من األمراض 
كالقلب والشرايني والعظام 
والكلى وال��غ��دد الصماء إلى 
جانب تشخيص وعالج االورام 

واألمراض السرطانية.
وأوض��ح أن وزارة الصحة 
تستضيف ه��ذا امل��ؤمت��ر ال��ذي 
ي��س��ت��م��ر ح��ت��ى 26 اجل���اري 
ان��ط��الق��ا م���ن ح��رص��ه��ا على 
مواكبة التطورات في مجال 
الطب النووي ومناقشة آخر 

التطورات العلمية والطبية. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي��س 
مجلس أقسام الطب النووي 
ب���ال���وزارة ال��دك��ت��ور سعود 

العنزي ف��ي كلمة مماثلة إن 
الكويت من أولى دول املنطقة 
بنسبة ع��دد أجهزة التصوير 
قياسا بعدد السكان إضافة 
الى تفوقها في عدد األطباء من 
أص��ح��اب امل��ؤه��الت والفنيني 
واالخ��ت��ص��اص��ي��ني ف��ض��ال عن 
وج��ود أق��دم برنامج تدريبي 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��خ��ري��ج أط��ب��اء 

متخصصني بالطب النووي.

وأض��اف العنزي أن أقسام 
الطب النووي بالوزارة توفر 
خدمات تشخيصية وعالجية 
م��ن خ���الل 11 قسما بأعلى 
معايير اجل����ودة وال��س��الم��ة 
العاملية وبأحدث التكنولوجيا 
لضمان تقدمي أفضل اخلدمات 

الصحية للمرضى. 
 وأفاد بأن املؤمتر سيناقش 
آخ��ر ال��ت��ط��ورات العلمية في 

تخصصات الطب النووي مثل 
تصوير القلب والرئة وتصوير 
االلتهابات وآخ��ر املستجدات 
في تشخيص األورام وأمراض 
األطفال كما سيتناول املؤمتر 
االس��ت��خ��دام��ات املستحدثة 
للمواد املشعة في تشخيص 
وعالج األمراض باإلضافة الى 
تكنولوجيا التصوير املدمج 

وتطبيقاتها اإلكلينيكية.

د. مصطفى رضا في لقطة جماعية مع املشاركني

عقد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء جلسة مباحثات رسمية 
بقصر بيان أمس مع مستشار جمهورية 

النمسا الصديقة سيباستيان كورس.
ومت خ��الل املباحثات ال��ت��ي ج��رت في 
أجواء ودية عكست عمق العالقات الوطيدة 
واملتميزة بني البلدين بحث سبل تعزيز 
آفاق التعاون في مختلف املجاالت مبا يخدم 

مصالح البلدين والشعبني الصديقني.
كما مت خ��الل امل��ب��اح��ث��ات استعراض 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك ومواقف البلدين جتاهها. وحضر 
املباحثات عن اجلانب الكويتي النائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ونائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د وامل��س��ت��ش��ار في 
ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة 
الشرف املرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر 
األحمد وعدد من كبار املسؤولني بديوان 
رئيس مجلس الوزراء ووزارة اخلارجية. 
وحضرها عن اجلانب النمساوي الوفد 

املرافق ملستشار جمهورية النمسا.
وأق���ام سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء م��أدب��ة غ��داء 
رس��م��ي��ة أم���س ع��ل��ى ش���رف مستشار 
جمهورية النمسا الصديقة سيباستيان 

كورس والوفد املرافق له. 
وك���ان م��س��ت��ش��ار ج��م��ه��وري��ة النمسا 
الصديقة سيباستيان ك���ورس وال��وف��د 
امل��راف��ق له قد وص��ل إل��ى البالد أم��س في 
زي���ارة رسمية قصيرة ب��دع��وة م��ن سمو 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.
وك��ان في مقدمة مستقبليه على أرض 
املطار سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء و نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح و نائب وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله و 
املستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء 
رئيس بعثة الشرف املرافقة الشيخ الدكتور 
سالم جابر األحمد ونائب وزير اخلارجية 
خالد اجلار الله وعدد من الشيوخ والوزراء 
وكبار ق��ادة اجليش والشرطة واحل��رس 
الوطني وكبار املسؤولني بالدولة وديوان 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزارة اخلارجية 
وسفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا 
وممثلها ال��دائ��م ل��دى املنظمات الدولية 

صادق معرفي.
وق��د أجريت للضيف مراسم استقبال 
رسمية باملطار حيث عزف السالم الوطني 
النمساوي والسالم الوطني الكويتي ثم 

قام مبصافحة كبار مستقبليه.
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جانب من جلسة املباحثات الرسمية

جانب من احلضور

الرفاعي: مؤمتر اللمختبرات الطبية سيتيح الفرصة لتبادل اخلبرات واستشراف آفاق املستقبل

»الصحة«: تطبيقات الذكاء االصطناعي 
تدعم قدرات النظام الصحي

أك���دت وزارة الصحة أمس 
أه��م��ي��ة م��واك��ب��ة امل��س��ت��ج��دات 
العاملية لالستفادة من تطبيقات 
ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي لتطوير 
األداء باملختبرات الطبية ودعم 

قدرات النظام الصحي.
وقال الوكيل املساعد لشؤون 
اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��س��ان��دة 
الدكتور فواز الرفاعي ممثل وزير 
الصحة الشيخ باسل الصباح 
في كلمته خالل افتتاح فعاليات 
املؤمتر الثاني للمختبرات الطبية 
ضمن فعاليات األسبوع الوطني 
الثاني للمختبرات الطبية إن 
املؤمتر سيتيح الفرصة لتبادل 
اخل���ب���رات واس��ت��ش��راف آف��اق 
املستقبل لإلستفادة من الفرص 
امل��ت��اح��ة ووض���ع ال��ت��وص��ي��ات 
املناسبة لدعم ق���درات النظام 

الصحي.
وأوض��ح أن املؤمتر سيركز 
ع��ل��ى امل���س���ت���ج���دات بتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات واالس���ت���ف���ادة من 
تطبيقات ال��ذك��اء االصطناعي 
في املختبرات وتطبيق معايير 
اجلودة واالعتماد مبا يعبر عن 
اإلدراك الواعي والذكي ألهمية 
التطوير املستمر ألداء املختبرات 
واالستفادة من الفرص املتاحة 

الستخدامات الصحة الرقمية.  
 وأض���������اف أن امل���ؤمت���ر 
س��ي��رك��ز أي��ض��ا ع��ل��ى الصحة 
وال��س��الم��ة واإلدارة السليمة 
بأنواعها  الطبية  للنفايات 
املختلفة وح��م��اي��ة العاملني 
باملختبرات من املخاطر املختلفة 
والتشخيص املبكر والدقيق 
ومكافحة العدوي باملستشفيات 
م��ا م��ن شأنه أن يعزز تطبيق 
االستراتيجيات والسياسات 
التي توليها ال���وزارة أولوية 

كبيرة في تلك املجاالت.   
وثمن اجل��ه��ود املخلصة في 
التخطيط والتنظيم للمؤمتر 
وإع�����داد ف��ع��ال��ي��ات��ه وب��رام��ج 
التوعية ألفراد املجتمع وإجراء 
الفحوصات للتشخيص املبكر 
وح��س��ن اخ��ت��ي��ار امل��وض��وع��ات 
املطروحة للمناقشات في هذا 
املؤمتر.    من جانبه قال رئيس 

املؤمتر الدكتور مأمون القصير 
في كلمة مماثلة إن تخصاصات 
املختبرات الطبية تعد احد اسرع 
التخصصات في النمو والتطور 
وذلك جراء االكتشافات العلمية 

املتتابعة. 
  وأض�����اف: “ملواكبة ه��ذا 
التطور املتسارع حترص وزارة 
الصحة دائما على ادخال افضل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات التشخيصية في 
مختبراتها لتوفير احدث الرعاية 
الصحية للمرضى وتزويدهم 
بنتائج مخبرية أعلى دقة وأكثر 

سرعة للحاالت املختلفة”.  

 وأش��ار إل��ى ح��رص ال��وزارة 
على تزويد املختبرات في املراكز 
الصحية املختلفة بالعديد من 
التخصصات الدقيقة اجلديدة 
ال��ت��ي م��ن بينها تخصصات 
األم��راض الفيروسية واملناعة 
واألم���راض اجلينية الوراثية 

وغيرها من التخصصات. 
  وأك��د أن املختبرات الطبية 
ف���ي وزارة ال��ص��ح��ة تتميز 
بتطورها الفني وبالتزامها 
بقوانني ضبط اجل��ودة، مشيرا 
إل��ى أن��ه ب��دأت بالفعل العديد 
من مختبرات ال���وزارة اعتماد 

طلب التحاليل وحترير النتائج 
الالورقية لتوفير خدمات امللف 
اإللكتروني للمرضى للوصول 
الى الربط االلكتروني بني جميع 
امل��راك��ز الصحية ف��ي الكويت 

مستقبال.   
وأش�����ار إل����ى أه����م أه����داف 
األس��ب��وع الوطني للمختبرات 
ال��ط��ب��ي��ة ه��و إت��اح��ة ال��ف��رص��ة 
ملراجعة آخر التطورات العلمية 
والفنية والتوصيات العاملية 
في هذا املجال ال سيما ما يتعلق 
باالعتماد وتطبيقات ال��ذك��اء 

االصطناعي.

د.فواز الرفاعي يتقدم احلضور

الرفاعي يستمع إلى شرح عن عمل املختبرات

.. و يغادر البالد بعد زيارة 
رسمية قصيرة

غادر مستشار جمهورية النمسا الصديقة سيباستيان كورس 
والوفد املرافق له البالد أمس بعد زيارة رسمية قصيرة. وكان في 
وداعه على أرض املطار املستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء 
رئيس بعثة الشرف املرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر األحمد 
وسفير دول��ة الكويت لدى جمهورية النمسا وممثلها الدائم لدى 

املنظمات الدولية صادق معرفي.
املبارك يرحب بكروس في مأدبة الغداء


