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»الداخلية« تنفي حتذير قائدي املركبات بعدم 
التحرك من موقع إصابة زجاج املركبة بالكسر 

نفت اإلدارة العامة للعاقات واإلعللام األمني 
بللوزارة الداخلية ما مت تداوله على بعض مواقع 
التواصل االجتماعي ملقطع صوتي يتضمن حتذيراً 
لقائدي املركبات بعدم التحرك من موقع إصابة 
زجلللاج املللركللبللة بالكسر نتيجة تطاير احلصى 
واالتصال على عمليات وزارة الداخلية لتسجيل 
قضية كسر زجاج، إذ تؤكد اإلدارة أن ما مت تداوله 

عار عن الصحة متاماً.
وأشللارت اإلدارة أن قطاع املللرور أصدر تعميماً 
فللي وقللت سابق لعموم الللدوريللات بعدم حترير 

مخالفة للمركبات التي تسبب احلصى في كسر 
زجاجها األمللامللي أو اخللفي أو األميللن أو األيسر 
في الوقت الراهن. مشيرة إلى  أنها لن تتهاون في 
اتخاذ اإلجراء القانوني الازم حيال من قام بنشر 
هذا املقطع الصوتي وتقدميه للجهات املختصة، 
وتهيب مبستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 
حتري الدقة واحلقيقة فيما يتم بثه أو تداوله حتى 
ال يعرضوا أنفسهم  للمساءلة القانونية، مؤكدًة أن 
أبوابها مفتوحة للجميع للرد على أي استفسارات 

بكل شفافية.

اقتداء بتوجيهات أميرالبالد وقائد العمل اإلنساني

الرجيب يطلق مبادرة »إغناء« من محافظة مبارك الكبير
اقلللتلللداء بللتللوجلليللهللات صللاحللب السمو 
أملليللرالللبللاد وقللائللد العمل اإلنللسللانللي  في 
تشجيع الللعللمللل االنللسللانللي ومللسللاعللدة 
احملتاجني  وخصوصا داخل الكويت أطلق 
محافظ مبارك الكبير الفريق أول م. أحمد 
الرجيب مبادرة »إغناء« جلمعية بلد اخلير 
بحضور مختاري املناطق ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية باإلضافة إلى فريق 
»الللتللواصللل« التطوعي برئاسة د. خالد 

الهيلم.
وأعلللللرب الللرجلليللب علللن سللعللادتلله عن 
اطاق »إغناء« من محافظة مبارك الكبير، 
باعتبارها مبادرة وطنية تستهدف القضاء 

على الفقر في دولة الكويت.
وكلللللان الللرجلليللب قلللد اطلللللللق ملللبلللادرة 
املشروع بالضغط على زر تشغيل املنصة 
اإللكترونية التي ستكون الوسيط بني 
احملتاجني واملتبرعني والللداعللمللني لعمل 

اخلير في الباد.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
بلد اخلير سعد الراجحي ان مبادرة »إغناء« 
تتضمن خطة للقضاء على الفقر من خال 
سللد االحتياجات االسللاسلليللة للفقراء من 
خللال عرضها على املنصة اإللكترونية، 

مشددا على خصوصيته وسرية البيانات 
الشخصية حيث سيتم تكوين كل طلب برقم 
كللودي فقط واثبات ما يحتاجه من دعم، 
بحيث يختار املتبرع املجال الللذي يرغب 

باملساهمة فيه مبا يغني اصحاب احلاجات 
عن ذل السؤال سواء في املجاالت الصحية 

او التعليمية او السكن او املأكل.
واختتم الراجحي كلمته مؤكدا أن كافة 

ابواب التكافل في هذا املشروع مفتوحة مع 
املؤسسات احلكومية واجلهات اخليرية 
واألهللللليللة واالفللللراد بهدف جعل الكويت 

خالية من الفقر.

الرجيب مستقباً مختاري املناطق ورئيس وأعضاء جمعية إغناء و فريق التواصل التطوعي

من خالل »املكتبة العلمية« لعرض أعمال متخصصة عن االختراعات

الثالب: »املخترعني« تشارك
في معرض الكويت الدولي للكتاب

قللالللت رئلليللس مللجلللللس إدارة 
اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني 
الللدكللتللورة فللاطللمللة اللللثلللاب، إن 
مللعللرض الكويت الللدولللي الللل 43 
للكتاب، واللللذي يقيمه املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر املللبللارك، يعد 
واجهة حضارية للكويت، ويؤكد 
أنها باتت منارة ثقافية وعلمية 
تستقطب األدباء واملثقفني من دول 

العالم أجمع.
وأوضللحللت مبناسبة مشاركة 
اجلمعية بجناح في املعرض، إن 
نسخة هذا العام من املعرض تعد 
نقلة ثقافية نوعية وحدث ثقافي 
كبير يجمع املختصني بشؤون 
الكتاب في وطننا العربي واحمليط 
اإلقليمي، من خال مشاركة أكثر 
505 دور نشر و35 جهة حكومية 
و9 منظمات و12 نادياً للقراءة، 
مشددة على أن املعرض بات عامة 
بللارزة، ويحرص الناشرون على 
املشاركة فيه وااللللتللقللاء بالقراء 
الكويتيني واملقيمني في الكويت من 

النخب املثقفة.
وحللول مشاركة اجلمعية في 
املعرض قالت د. الللثللاب: “تأتي 

مشاركتنا في هذا احلدث الثقافي 
الكبير في إطللار أنشطة اجلمعية 
املتنوعة، وحرصاً على التعريف 
باجلمعية وأنشطتها وعللرض 
أفكار املخترعني من أبناء الكويت 
علللللى زوار املللعللرض مللن داخللل 
وخلللارج الكويت”، الفتة إلللى ان 
اجلمعية تللشللارك بللاملللعللرض من 
خللال “املكتبة العلمية”، حيث 
يتم مللن خالها عللرض مجموعة 
من الكتب العلمية املتخصصة في 
جللنللاح اجلمعية، تتعلق مبجال 

االختراعات واالبتكارات، ملساعدة 
املخترعني على االستزادة العلمية 
في هذا املجال، فضا عن مساعدة 
األشخاص العاديني في التعرف 

على هذا املجال.
وأشلللللارت إللللى أن اجلمعية 
تعمل حللاللليللاً على تطوير فكرة 
“املكتبة العلمية” والتوسع فيها 
بشكل جديد وجللذاب، بهدف نشر 
املعرفة والعلم بشأن االبتكارات 
واالختراعات وكيفية دخللول هذا 

املجال.

جناح جمعية املخترعني في معرض الكتاب
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استقبل العقيد صالح سالم وتسلم دعوة حلضور مهرجان اعتزاله

مشعل األحمد: احلرس الوطني يفخر 
بكل منتسبيه املتفوقني في كافة املجاالت

استقبل الشيخ مشعل األحمد 
نللائللب رئلليللس احللللرس الوطني ، 
رئيس فرع نللادي ضباط احلرس 
الوطني العقيد صالح سالم حمود 
العللب منتخب الللكللويللت الوطني 
ونللادي الساملية لكرة القدم وذلك 
مبناسبة اعتزاله، حيث وجلله له 
الدعوة حلضور مهرجان االعتزال 
املقرر إقامته 20 نوفمبر اجلاري 
في مباراة ودية ستقام بني منتخب 
الللكللويللت ملللع نللظلليللره املنتخب 

السوري الشقيق.
وأكلللد الللشلليللخ مشعل األحللمللد 
أن احللللرس الللوطللنللي يفخر بكل 
منتسبيه املللتللفللوقللني فلللي كللافللة 
امللللجلللاالت، وللللم يللدخللر جللهللدا في 
رعللايللتللهللم ليحققوا اإلجنللللازات 
ويكونوا مثاال يحتذى به لألجيال 

القادمة.
كما وجلله العقيد صالح سالم 
دعلللوة لللوكلليللل احللللرس الوطني 
الللفللريللق الللركللن مللهللنللدس هاشم 
الرفاعي حلضور مهرجان اعتزاله.

وأشللاد الوكيل مبسيرة العقيد 
صالح سالم الرياضية والتي ترك 
فيها بللصللمللات واضللحللة، ورسللم  
خالها صورة مشرفة للمؤسسة 

العقيد صالح سالم حمودالتي ينتسب إليها. الشيخ مشعل األحمد مستقباً 

رئيس األركان يبحث مع آمر القوة اجلوية 
اإليطالية التعاون املشترك

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل  الفريق ألبيرتو روسي

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، 
آمللر القوة اجلوية اإليطالية الفريق ألبيرتو 

روسي، والوفد املرافق له.

حيث مت خال اللقاء تبادل األحاديث الودية، 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك ، السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية 
، وسللبللل تعزيزها وتللطللويللرهللا بللني البلدين 

الصديقني . وحضر اللقاء آمللر القوة اجلوية 
اللللللواء الللركللن طيار عللدنللان حسني الفضلي ، 
وامللحق العسكري جلمهورية إيطاليا الصديقة 

العقيد فيتو كراكاس.

معرض الكويت الدولي للكتاب يؤبن 
الروائي الكويتي الراحل إسماعيل فهد

أقام معرض الكويت الدولي ال43 للكتاب أول أمس 
أمسية تأبينية للروائي الراحل إسماعيل فهد إسماعيل 
مبشاركة العديد من النقاد واملبدعني وبحضور األمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الدكتور عيسى األنصاري وأسرة 
الفقيد ومحبيه.    وأعلن األنصاري في كلمته خال 
األمسية التي حملت عنوان “إسماعيل فهد.. روائيا 
وإنسانيا” عن رغبة املجلس في إطاق اسم إسماعيل 
فهد إسماعيل على إحدى املكتبات العامة وغير ذلك من 

أوجه التكرمي والتخليد لذكراه.
وأكد األنصاري في كلمته انه فجع شخصيا بوفاة 
اسماعيل موضحا أنه كان معه قبل ساعات فقط من 
وفاته في ندوة امللتقى الثقافي.بدوره حتدث الدكتور 
مرسل العجمي عن عاقته بإبداع إسماعيل عبر ثاث 
محطات أولها عندما كان في مطلع حياته اجلامعية 

أواخر سبعينيات القرن املاضي.
وأضلللاف أن احملطة الثانية كانت عقب ابتعاثه 
للدراسة في الواليات املتحدة األمريكية ورغبته في 

تقدمي أطروحة الدكتوراه عن الللروايللة املغربية ثم 
تراجعه واختيار روايللات إسماعيل وبالفعل التقاه 
وطرح عليه العديد من األسئلة املتعلقة باألطروحة 
التي نوقشت في عام 1990 وتعد من أوائل الدراسات 

األكادميية عنه. 
  ولفت العجمي إلى أن احملطة الثالثة كانت عام 
1997 عندما طلبت منه رابطة األدباء تقدمي محاضرة 
عن أحد املبدعني الكويتيني فاختار روايته “إحداثيات 

زمن العزلة”.  
 من جانبه ألقى الروائي ناصر الظفيري كلمة مؤثرة 
عن انسانية اسماعيل مشيرا إلى أنه أخذ بيده وشجعه 
وأكللد له أنلله قللاص يقف على قدمني شامختني وذلك 
بعد شعر بعد كتابته مجموعته القصصية األولى أنه 
يسير في طريق مسدود.    أما الروائي والناشر خالد 
النصر الله فتحدث عن عاقته في السنوات األخيرة 
بإسماعيل وشعوره بأنه تركه في منتصف الطريق 
بعد أن كان يعتمد عليه في الكثير من األمور املتعلقة 

بالكتابة وبحياته الشخصية أيضا. 

املؤمتر الثاني
 لـ»اجلراحني الكويتية«  

ينطلق األربعاء املقبل 
ريا�ض عواد

كلللشلللف رئلللليللللس جللمللعلليللة 
اجلللراحللني الكويتية الدكتور 
سلمان الصباح عن إقامة مؤمتر 
اجلمعية الثاني حتت عنوان “ 
اجلراحة اآلمنة” بالتعاون مع 
الكلية األمريكية للجراحني ، 
ورابطة اجلراحني العرب للمرة 
األولى ، وهي رابطة جتمع الدول 
العربية في كل أقسام اجلراحة ، 
وذلللك بحضور وزيللر الصحة 

الدكتور باسل الصباح .
جاء ذلك في تصريح صحافي 
أدلى به الدكتور سلمان لإلعان 
عن إقامة املؤمتر الثاني جلمعية 
اجلللراحللني الكويتية ، والللذي 
سيقام في الفترة ما بني -21 23 

نوفمبر اجلاري ، ملدة 3 أيام .
و أكللد د. سلمان أن املؤمتر 
سيحضره أيضاً قياديون من 
وزارة الصحة ، وكذلك بعض 
الللسللفللراء ، ورؤسلللاء جمعيات 
الدول العربية ، ورئيس الكلية 
األمريكية للجراحني احلالي 
، وكللذلللك السابق ، ومؤسسة 
ورئللليلللسلللة جللمللعلليللة الللنللسللاء 
اجلراحية العاملية ، منوهاً إلى أن 
حضور مؤسسة جمعية النساء 
العاملية جللاء بللهللدف تشجيع 
نللسللاء الللكللويللت إلللى االلتحاق 
بتخصص اجلراحة الذي يعاني 
نقصاً في العنصر النسائي في 

الكويت .
وأوضللللللللللح أن املللللؤمتللللر 
سيحضره نحو 30 جراحاً عاملياً 
، بللاإلضللافللة إلللى جميع أطباء 
اجلللراحللة بالكويت ، مبيناً أن 
املؤمتر سيتحدث عن اجلراحة 
اآلمللنللة ، للللللوصللول إلللى أفضل 
النتائج اجلراحية ، وأكثرها 
أماناً ، واحلديث عن كل ما هو 

جديد مللع التركيز على درجللة 
األمان العالية .

وذكللر أن هناك 3 ورش عمل 
إحداها ستكون عن املسؤولية 
الطبية ،  واألخلللطلللاء الطبية 
،والللثللانلليللة  عللن كيفية اختيار 
املللعللدات الطبية بطريقة آمنة 
، والللثللالللثللة علللن املللضللاعللفللات 

اجلراحية.
وقال: إن املؤمتر سيصاحبه 
معرض سيكون فيه مشاركة 
الشركات ، ومؤسسات الدولة 
، ملللشللليلللراً إلللللى أن املللعللرض 
ستصاحبه غرفة عمليات لكيفية 
عمل الكشف املسبق لسامة 
املللرضللى ، وهللنللاك محاضرات 
أساسية ، وفي إحدى احملاضرات 
سيتحدث فيها جللون ماتونز 
املدرب اخلاص ملؤسس أبل ،كما 
سيتحدث جلللراح أمللريللكللي عن 
إجراء عمليات جراحية في أماكن 
صعبة سللواء على قمم اجلبال 
أو في احمليطات ، على أن تكون 
النقاط من التعليم املستمر 30 

نقطة.

د.سلمان الصباح

مركز صباح األحمد للمسالك نظم 
ورشة عمل عن »سرطان البروستات«

ريا�ض عواد 

أعلن مدير مركز صباح األحمد 
للمسالك والكلى د.فلللوزي أبل 
عللن اقللامللة  املللركللز لللورشللة عمل 
عن “سرطان البروستات” عند 

الرجال ملدة 3 أيام.
وذكللللر د.أبلللللل فلللي تصريح 
صللحللافللي علللللى هللامللش افتتاح 
ورشللة العمل انلله مت استضافة 
طبيب زائللر من بريطانيا يقوم 
بطريقة حديثة لتشخيص وأخذ 
علليللنللات مللن “البروستات” ، 
وتعليم االطباء الكويتيني باملركز 
هللذه الطريقة املتطورة ملواكبة   
املركز احلديثة  في هللذا املجال 
، مشيرا الللى ان الطبيب الزائر 

أجرى 10 حاالت.
وأضللللاف ابلللل املللا بالنسبة 
للطبيب الزائر الثاني الللذي مت 
استضافته خال الورشة ، فقد 

قام إجراء عمليات “البروستات” 
بجهاز الروبوت ،  باإلضافة الى 
قيامه بللإجللراء عملية متطورة 

بالليزر.
وأكلللد د.أبلللل على اقللامللة يوم 

تللوعللي للللللمللرضللى بللاملللركللز عن 
سللرطللان “البروستات” خال 
فترة الورشة لتوعيته باملرض 
وأعلللراضللله وعلللاجللله وكيفية 

الوقاية منه.

جانب من ورشة العمل

الكويت تستضيف االجتماع اخلليجي للجنة اإلعداد 
ملناقصة لوازم جتهيز املستشفيات والكلية الصناعية

ريا�ض عواد 

حتت رعاية وزير الصحة الدكتور باسل الصباح 
تستضيف دولة الكويت اليوم االثنني وحتى اخلميس 
املقبل االجتماع اخلليجي جلنة اإلعلللداد وحتديث 
الدليل واإلعللداد ملناقصة لوازم جتهيز املستشفيات 
والكلية الصناعية لعام 2019 بدول مجلس التعاون  
وسيكون االجتماع بحضور وفد مجلس الصحة بدول 
مجلس التعاون وبحضور ممثلي قيادات ومسئولني 
من هيئات ووزارات الصحة بدول مجلس التعاون 
وهلللللي احللد اللجللان اخلليجية الهامة املشتركة 
بدول املجلس . وقال الدكتور عبدا لله البدر الوكيل 
املساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية وعضو 
الهيئة التنفيذية بللدول مجلس التعاون إن إنشاء 
اللجنه على مستوى دول مجلس التعاون بهدف 

احلصول على أجهزه وللللوازم طبية آمنه وفعاله 
وذات جللودة عالية وبأفضل األسللعللار وتوفيرها 
لدول مجلس التعاون من خال التنسيق مع وزارات 
الصحه بالدول األعضاء للمشاركه في اعللداد خطة 
الللشللراء املللوحللد السنوية وسيتم خللال االجتماع 

حتديث بنود الدليل واستعراض قوائم البنود.
كما صرحت مدير ادارة تعزيز الصحة د عبير 
البحوه بأنه سيتم إطللاق حملة توعوية موسعة 
ابتداء من اليوم االثنني عن مرض التصلب املتعدد 
حتت رعاية وزير الصحة وستكون احلملة بشراكة 
مجتمعية بني ادارة تعزيز الصحة وجمعية التصلب 
املتعدد وستشمل يوم التثنني عرض ملواد توعوية 
وأفام توعوية كما تشمل معرضا موسعا يشارك فيه 

عدة جهات هامة ذات الصلة بهذا املرض .


