
أعلن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن زي��ارة  
اختصاصي األن��ف واألذن واحلنجرة د. أحمد 

السجان لعيادة األنف واألذن واحلنجرة. 
وب��ه��ذه املناسبة عبر  د. أحمد ع��ن سعادته 
ب��زي��ارة مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د وق���ال بأن  
كادر أطباء مستشفى املواساة  الذي يعد من أحد 
املستشفيات ال��رائ��دة في الكويت مبا يحظى به  
من سمعة طيبة ليس على مستوى الكويت ولكن 
على مستوى منطقة اخلليج مضيفاً من خالل ما 
رأيته وأطلعت عليه فإن املستشفى مجهز على 
أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
األجهزة الطبية. وه��ذا دون شك يساعد الطبيب 
ويسهل عليه عمله، ويلبي  كافة متطلبات املرضى. 
يذكر أن د. أحمد حاصل على زم��ال��ة الكلية 
امللكية البريطانية والنرويجية جلراحات األنف 

واألذن واحلنجرة. حيث أنه متخصص جراحات 
جتميل األنف واألذن وجراحات اجليوب األنفية 
املزمنة واحلاجز األنفي، انسداد القنوات الدمعية 
املزمنة باإلضافة إلى جراحات استئصال اللوزتني 
واللحمية وجراحات كسور الوجه وق��اع العني 

باملنظار.
م��ن جانبها رح��ب��ت م��دي��رة تطوير األع��م��ال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد علياء 
السيد بزيارة الدكتور أحمد السجان مؤكدة أنه 
من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة في مجال 
اإلختصاص وأن زيارته إلى عيادة األنف واألذن 
واحل��ن��ج��رة مبستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د يأتي 
انطالقا من حرص إدارة املستشفى على استقطاب 
الكفاءات الطبية واصحاب اخلبرات  املميزة في 

مختلف االختصاصات الطبية.

أع��ل��ن مستشفى امل���واس���اة اجل��دي��د 
عن زي��ارة استشاري جراحة التجميل 
الدكتور أحمد الدنف إلى الكفاءات الطبية 

بعيادات جراحة التجميل باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبر االدكتور أحمد 
الدنف احلاصل على دك��ت��واره جراحة 
التجميل ودكتواره جراحة جتميل الوجه 
والفكني م��ن فرنسا عبرعن سعادته 
ب��ال��زي��ارات املستمرة ل��دى مستشفى 

املواساة.
وأش��اد الدكتور الدنف باإلمكانيات 
امل��ت��وف��رة باملستشفى والتجهيزات 
مؤكداً أنها على أعلى مستوى وبأحدث 
ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 
الطبية، وأن هذا بدوره يساعد الطبيب 
ويسهل عليه عمله ويلبي كافة متطلبات 

املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة  

في شد البطن والزند واألرداف وشفط 
وحقن ال��ده��ون والفيلر والبوتوكس 
وجتميل الوجه والرقبة واجلفون ورفع 
وتصغير وتكبير ال��ص��در ف��ض��اًل عن 
جتميل األن��ف ب��دون ج��رح او عالمات 
خارجية وجتميل الشفة األرنبية واألذن 
البارزة وجتميل عظام الوجه وضمور 

أو بروز الفك والذقن
م��ن جانبها رح��ب��ت م��دي��رة تطوير 
األعمال والتسويق في مستشفى املواساة 
اجل��دي��د علياء السيد بالدكتور أحمد 
الدنف مؤكدة أنه من الكفاءات العلمية 
واألكادميية املميزة في مجال جراحة 
التجميل وأن زي��ارت��ة  إل��ى مستشفى 
امل���واس���اة اجل��دي��د ي��أت��ي ان��ط��الق��اً من 
حرص اإلدارة على استقطاب الكفاءات 
الطبية واخل��ب��رات املميزة في مختلف 

التخصصات الطبية.
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25 أبريل اجلاري  حتى 

إختصاصي األنف واألذن واحلنجرة
أحمد السجان يزور مستشفى املواساة 

د. أحمد السجان

طوارئ مستشفى جابر تستقبل اليوم  
املواطنني قاطني جنوب السرة كمرحلة أولى

ق��ال م��س��ؤول ف��ي وزارة الصحة إن قسم 
طوارئ مستشفى )جابر األحمد( سيبدأ اليوم  
األحد في استقبال املرضى الكويتيني من قاطني 

منطقة جنوب السرة “فقط” كمرحلة أولى.
 وذك��ر مدير منطقة مبارك الكبير الصحية 
املدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سعود 
ال��درع��ة ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( أن استقبال 
املرضى في قسم الطوارئ خالل املرحلة األولى 
سيكون مقتصرا على املواطنني قاطني جنوب 
السرة “فقط” لتتبعها املناطق األخرى بحسب 

اجلدول الزمني املقرر.
 وأض��اف ال��درع��ة أن قسم ال��ط��وارئ يزخر 
ب��ك��ادر طبي متخصص على “أعلى مستوى 
وع��ل��ى أه��ب��ة االس��ت��ع��داد الستقبال احل��االت 
املرضية” م��ش��ي��را إل���ى ال��ك��ادر التمريضي 
“املتكامل واملجهز ب��أح��دث امل��ع��دات الطبية 

واملؤهل الستقبال احلاالت”.
 وأف��اد ب��أن القسم يشتمل على غ��رف لفرز 
احلاالت املرضية وأخرى لفحصها وهي مزودة 
بأسرة فضال عن غرف مالحظة للرجال والنساء 

واألط��ف��ال وأخ��رى لإلنعاش إضافة إل��ى قسم 
األشعة اخلاص بالطوارئ.

 يذكر أن الوكيل املساعد للشؤون الفنية 
ب��وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن املطيري 
أعلن في 28 نوفمبر 2018 أن تشغيل املستشفى 
ال��ذي افتتح في ذل��ك اليوم برعاية وحضور 

سمو أمير البالد سيكون “على مراحل”.
 وأف��اد املطيري آن��ذاك ب��أن املرحلة األول��ى 
ستغطي منطقة جنوب السرة وتدريجيا سيتم 
التوسع في اخل��دم��ات التي تشمل العيادات 
اخلارجية بالتخصصات العامة كما ستتم 
تغطية منطقة مبارك الكبير الصحية وباملرحلة 
التالية سيتم استقطاب ال��ك��ف��اءات العاملية 
واالستشاريني ال��زوار لتغطية التخصصات 

الدقيقة.
 ويعد مستشفى جابر األحمد أكبر مستشفى 
في الشرق األوسط وسادس أكبر مستشفى في 
العالم وأقيم على مساحة إجمالية تبلغ 720 
أل��ف متر مربع فيما تبلغ املساحة اإلجمالية 

للمباني 660 ألف متر مسطح. 

امللتقى اإلعالمي العربي ينطلق اليوم مبركز »جابر«
تنطلق اليوم فعاليات امللتقى اإلعالمي 
العربي في دورته السادسة عشر،  وذلك 
على م��دار يومي 21-22 أبريل مبركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي، حتت رعاية 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال�����وزراء، ومب��ش��ارك��ة ع��دد م��ن وزراء 
اإلع��الم ال��ع��رب، ونخبة من اإلعالميني 
العرب للحديث عن اإلع��الم ومتغيرات 
الصناعة، ليكون احلدث اإلعالمي  األبرز 

الذي تستضيفه الكويت لهذا العام .
وتأتي أجندة امللتقى لهذا العام بشكل 
مختلف متاما عما سبق، حيث ستبدأ 
أولى جلسات امللتقى في العاشرة صباحا 
حتى الثالثة عصر على م��دار اليومني 
بقاعة مركز املؤمترات ، باإلضافة الى 
حفل االفتتاح في متام الساعة الثامنة من 

اليوم األول بقاعة الشيخ سالم العلي.
وتأتي اجللسة األولى من اليوم األول 
وت��ض��م جلسة ال��دول��ة ضيف الشرف 
)سلطنة عمان( بعنوان )أنسنة اإلعالم( 
ب����إدارة اإلع��الم��ي��ة أس���رار األن��ص��اري، 
وم��ش��ارك��ة م����روان ال��ب��ل��وش��ي، مدير 
العالقات العامة مبكتب وزي��ر اإلع��الم، 
وخالد الزدجالي خبير إعالمي بالهيئة 

العامة لإلذاعة والتليفزيون واإلعالمية 
دعاء الوردية.

وفي اجللسة الثانية ويديرها اإلعالمي 
الرياضي مصطفى األغ��ا حت��ت عنوان 
اإلع���الم وال��ري��اض��ة مب��ش��ارك��ة سامي 
اجلابر جنم الكرة السعودية السابق. 
وتأتي اجللسة الثالثة والتي يديرها 
اإلع��الم��ي رام���ي رض���وان حت��ت عنوان 
التنمر اإلعالمي وااللكتروني مبشاركة 
الفنانة امل��ص��ري��ة ب��ش��رى واإلع��الم��ي��ة 
اللبنانية راب��ع��ة ال��زي��ات، واإلعالمية 
العمانية هيام اجل��اب��ري، واإلعالمية 

البحرانية شيماء رحيمي.
وفي ختام اليوم األول تشهد اجللسة 
الرابعة ح��وار عن ي��وم اإلع��الم العربي 
للحديث اإلع���الم ال��ع��رب��ي ب��ني ال��واق��ع 
واملستقبل بالتعاون مع قطاع اإلع��الم 
واالت���ص���ال ب��ج��ام��ع��ة ال����دول العربية 
ويتحدث ك��ل م��ن نبيل أب��وردي��ن��ة نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر اإلع��الم 
ب��دول��ة فلسطني، وال��دك��ت��ور عبداملنعم 
حسن وزي���ر اإلع���الم ف��ي سلطنة عمان 
ووزي���ر اإلع���الم مبملكة البحرين علي 

الرميحي.

اليوم الثاني
ويشهد اليوم الثاني للملتقى ثماني 
جلسات تبدأ أولى اجللسات حتت عنوان 
)جتربتي م��ع اإلع���الم( وي��دي��ر احل��وار 
اإلع��الم��ي محمد ال��س��دان��ي مبشاركة 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��ع��وض��ي أك��ادمي��ي 
وإع��الم��ي، واجللسة الثانية بعنوان 
مستقبل اإلع��الم وإع��الم املستقبل حتت 
إدارة اإلعالمي أحمد الفضلي ومبشاركة 
كل من املفكر القطري الدكتور عبداحلميد 
االن��ص��اري ، والدكتور محمد العرميي 
مدير وكالة األنباء، والدكتور احسان 
الشمري اعالمي ورئيس مركز التفكير 
السياسي بالعراق، واإلعالمي التونسي 

زياد كريشان.
واجللسة الثالثة بعنوان “مهاراه 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اإلس�����اءه ف��ي ال��ت��واص��ل 
االجتماعي”  “رؤية نفسية”، ويدرها 
ال��دك��ت��ور ط����ارق احل��ب��ي��ب بروفسير 
واستشاري الطب النفسي، واألمني العام 

لإلحتاد األطباء النفسيني العرب.
واجللسة الرابعة حتت عنوان “ الطب 
في اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي 

ظ��واه��ر سلبية وإيجابية” ويديرها 
اإلعالمي ميثاء إبراهيم، مبشاركة الدتور 
أحمد عبدامللك ، أخصائي طب العائلة، 

والدكتور محمد البنا، جراح الطب.
فيما يدير اجللسة اخلامسة رئيس 
جمعية الصحفيني، ع��ه��دي��ة السيد، 
بعنوان “لغة احلوار .. خالف أم اختالف 
“حالة البرامج التلفزيونية، ويشارك 
احلديث في اجللسة، ك��اًل من اإلعالمي 
السعودي عبدالله املديفر، واإلعالمي 
واالك��ادمي��ي الكويتي ال��دك��ت��ور محمد 
النغيمش،  ، واإلعالمي السعودي سلطان 

القحطاني.
وتسفر اجللسة ال��س��ادس��ة، والتي 
يديرها اإلعالمي زينة يازجي، بالتعاون 
مع املفوضة السامية لشئون الالجئني 
بعنوان اإلع��الم .. وقضايا اإلنسانية، 
مبشاركة الدكتور سامر حدادين، مدير 
مكتب مفوضية ش��ئ��ون ال��الج��ئ��ني في 

الكويت.
ف��ي��م��ا ت��ش��ه��د اجل��ل��س��ة ال��س��اب��ع��ة 
واخلتامية للملتقى بعنوان “ اإلع��الم 
والقيم اإلنسانية، ويديرها سعادة الفنان 

اإلماراتي القدير حسني اجلسمي.

احتاد التطبيقي نظم أصبوحة شعرية 
لطلبة املعهد اإلنشائي بالصباحية

أع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س االحت����اد ال��ع��ام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لشئون املعاهد فهد عبدالعزيز املهيد 
أن االحتاد نظم أصبوحة شعرية للمتدربني في 
املعهد اإلنشائي، واقيمت صباح يوم الثالثاء 
املاضي على مسرح املعهد بالصباحية بحضور 
إدارة املعهد ولفيف م��ن امل��درب��ني والطلبة، 
ومبشاركة كل من الشاعر مروي القيس، الشاعر 
بدر ناصر العجيري، الشاعر وليد بن نعيره، 

الشاعر نواف الساحلي، وكان عريفا لألصبوحة 
حمد العازمي.

وأش����ار امل��ه��ي��د إل���ى أن األص��ب��وح��ة شهدت 
ان��س��ج��ام��ا وت��ف��اع��ال ب��ني ال��ش��ع��راء والطلبة 
الذين حرصوا على احلضور ب��أع��داد كبيرة، 
وس��اد االصبوحة جوا اجتماعيا متميزا، وفي 
نهاية احلفل ق��ام رئيس االحت��اد مبارك راشد 
اجلويسري بتكرمي الشعراء وإهدائهم دروعا 

تذكارية من االحتاد تقديرا ملشاركتهم.

جانب من األصبوحة الشعرية

مشروع »أمنية« يطلق شراكة بيئية مع السفارة الفرنسية

أع��ل��ن م��ش��روع “أمنية” ع��ن إط��الق 
أول تعاون بيئي مع السفارة الفرنسية 
ب��دول��ة الكويت، وال���ذي ب��دأ العمل به 
منذ أش��ه��ر م��ن خ��الل م��درس��ة الكويت 
الفرنسية، بحضور السفيرة الفرنسية 
بدولة الكويت م��اري ماسدبوي، مدير 
املدرسة أتياس مارتيال، مدير املرحلة 
االبتدائية برونو جاري، ممثلة مدرسة 
الكويت الفرنسية وامل��دي��رة اإلداري���ة 

حصة الراشد.
وق��ال��ت س��ن��اء ال��غ��م��الس مؤسس 
مشروع “أمنية” البيئي في تصريح 
صحفي إن��ه يسعدنا ويشرفنا كفريق 
بيئي كويتي وضع أول حاوية بيئية في 
املدرسة الفرنسية بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية، وهذا يعتبر أول تعاون لنا مع 
سفارة دولة أجنبية في الكويت، وتعتبر 
املدرسة الفرنسية أول مدرسة أجنبية 
تعتمد مادة تعليمية باملنهج معنية في 
احملافظة على البيئية ونشر ثقافة إعادة 

التدوير.
وأض����اف����ت أن ال���ت���ع���اون ي��ه��دف 
إل��ى خدمة املجتمع وتشجيع الطلبة 
ف��ي ه��ذه امل��درس��ة على التجميع، وأن 

يكون املجتمع الفرنسي عضوا فاعال 
ف��ي املجتمع الكويتي، ويساعد على 
تنظيف البئية، ويجمع ويساعد على 

دعم مشروع “أمنية”.

من جهتها عبرت السفيرة الفرنسية 
ب��دول��ة الكويت م���اري م��اس��دب��وي عن 
تقديرها وشكرها ملشروع “أمنية” على 
التعاون املثمر، الدي تكلل بوضع حاوية 

في مدرسة الكويت الفرنسية، والتي 
ستكون نقطة جتميع ملنطقة الساملية، 
معربة عن سعادتها بهذا العمل املشترك 
واجلهود املتميزة التي جمعت السفارة 
الفرنسية في الكويت مبشروع “أمنية”، 
ون��ح��ن نشكرهم على سعيهم ال��دائ��م 
في نشر الوعي البيئي، خصوصا أن 
هذه هذه املبادرة القيمة ستمكن طالب 
املدرسة في املساهمة في احلفاظ على 
البيئة، وترسيخ مباديء الوعي البيئي 

لديهم.
وق��ال مدير املدرسة أتياس مارتيال 
إن���ه ك���ان ه��ن��اك ات��ص��ال ب��ني ال��س��ف��ارة 
الفرنسية ف��ي الكويت معنا واللقاء 
م��ع سناء الغمالس مؤسس املشروع 
البيئي، وكانت فرصة مهمة متكنا من 
خاللها مناقشة سبل ال��ت��ع��اون، ومن 
امل��ه��م ان جنعل ال��ط��الب يلمسون في 
الواقع املباديء القيم التي نحثهم عليها 
خصوصا في الصفوف االولى، وبفضل 
هذه املبادرة بدأ الطالب بجمع الزجاجات 
البالستيكية، ولقد رأيت في هذا املشروع 
واحد من االهداف االساسية التي نسعى 

اليها في برامجنا التعليمية.

السفيرة الفرنسية ماري ماسدبوي خالل تدشني التعاون
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استشاري جراحة التجميل أحمد الدنف 
16 مايو املقبل يزور »املواساة« حتى 

د. أحمد الدنف

طالب مدرسة الكويت الفرنسية يتفاعلون مع املشروع

السفيرة الفرنسية ماري ماسدبوي وسناء الغمالس ومدير املدرسة أتياس مارتيال  يدشنون التعاون البيئي

جانب من احلضور

اليابان تعيد افتتاح رمز إلعادة اإلعمار مبساعدة الكويت
أعادت اليابان أمس السبت افتتاح مجمع رياضي لكرة 
القدم باعتباره رمزا إلعادة اإلعمار بعد تعرضها لكارثة 
طبيعية في 2011 وذلك من خالل مشروع ترميم ضخم 

قدمت فيه الكويت مساهمات كبيرة.
وأقيم حفل إع��ادة افتتاح )جي فيلدج( التي تعد أحد 
أكبر مجمعات كرة القدم في املنطقة الشمالية الشرقية في 
اليابان بحضور األميرة اليابانية هيساكو ووزير التعمير 
هيروميتشي واتانابي وسفير الكويت لدى اليابان حسن 

زمان باالضافة إلى شخصيات أخرى.
واضطرت السلطات اليابانية إلى إغالق املجمع الذي 
ميتد بني مدينتي )ن��اراه��ا( و)هيرونو( في عام 2011 
جراء زلزال قوي بلغت شدته حوالي تسع درجات على 
مقياس ريختر تبعه موجات مد بحري عاتية )تسونامي( 

م��ا أدى إل��ى سقوط ح��وال��ي 20 أل��ف شخص ب��ني قتيل 
ومفقود باإلضافة إلى حدوث انهيارات في منشآت نووية.

وال يبعد امل��ج��م��ع س���وى 20 ك��م ف��ق��ط م��ن محطة 
)فوكوشيما دايتشي( النووية املتوقفة عن العمل ونتيجة 
لذلك مت تعليق انشطة مجمع )ج��ي فيلدج( املختص 
بتدريبات كرة القدم حتى يوليو املاضي عندما أعيد فتحه 

جزئيا بعد توقف دام سبع سنوات.
وف��ي أعقاب الكارثة وبتوجيهات سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد قدمت الكويت تبرعا بخمسة ماليني 
برميل من النفط اخلام بقيمة حوالي 500 مليون دوالر 
للمساعدة في إعادة اإلعمار بعد الزلزال في املناطق األكثر 

تضررا مبا فيها )فوكوشيما(.
ووجهت محافظة )فوكوشيما( 4ر15 مليار ين ياباني 

)حوالي 138 مليون دوالر( من املساعدات إلى العديد 
من املشروعات مثل دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 
املتضررة من احلادث النووي وترميم املمتلكات الثقافية 

وإعادة بناء منازل ضحايا الكارثة.
ووفقا حلكومة محافظة )فوكوشيما( فإنها خصصت 
تبرع الكويت بنحو ثالثة مليارات ين ياباني )نحو 27 
مليون دوالر( لترميم )جي فيلدج( من خالل بناء مبنى 
جديد يتكون م��ن ثمانية ط��واب��ق واس��ت��م��رار األنشطة 

الترويجية للقرية إلعادة افتتاحها.
ويتم عرض لوحة حتمل امتنانا للكويت في املجمع 
تقول “أصبح هذا املشروع ممكنا بالتبرع ال��ذي قدمته 
الكويت م��ن خ��الل جمعية الصليب األح��م��ر الياباني 
للتعافي من زل��زال شرق اليابان الكبير وتسونامي في 

عام 2011.”  وقال حاكم )فوكوشيما( ماساو أوشيبوري 
في كلمة القاها خالل احلفل إن )جي فيلدج( افتتحت ألول 
مرة في عام 1997 كأول مركز تدريب كرة قدم وطني في 
اليابان وعملت على تشجيع الرياضة وتنشيط املنطقة 
احمللية حيث مت استخدامه كمعسكر تدريبي للفريق 
الوطني الياباني لكرة القدم لكأس العالم وللبطوالت 
الوطنية املختلفة وللمعسكرات التدريبية ملختلف الفرق 
الكبرى وجذب حوالي نص مليون شخص سنويا حتى 

وقوع األزمة النووية عام 2011.
وستقام أوملبياد طوكيو ال��ع��ام املقبل حت��ت شعار 
)أوملبياد إع��ادة اإلع��م��ار( وس��ط مساعي من احلكومة 
اليابانية إلظهار جهود إع��ادة إعمار البالد من كارثة 
2011 أمام العالم. وأشار أوشيبوري إلى أن )جي فيلدج( 

ستكون نقطة انطالق الشعلة األوملبية مضيفا “سنكون 
سعداء بإرسال رسالة في الداخل واخل��ارج تفيد بأنه 

ميكن التغلب على أي صعوبات”.
ومن جانبه أكد وزير التعمير هيروميتشي واتانابي 
أن اليابان تتقدم بثبات على طريق إعادة اإلعمار مشيرا 
إلى انه “بعد االنطالق من )جي فيلدج( ستسير الشعلة 
في جميع أنحاء البالد وأمتنى أن تصبح الشعلة األوملبية 

حملة عن األمل لتضيء املناطق املنكوبة”.
وعلى صعيد متصل أعرب سفير الكويت لدى اليابان 
حسن زمان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( بعد احلفل عن 
سعادته باملشاركة في احلفل التاريخي بدعوة من محافظ 
فوكوشيما قائال “حدث اليوم فرصة ممتازة ويسعدنا أن 

نساعد في إعادة إعمار اليابان”.


