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قام بجولة تفقدية للمشروع لالطالع على آخر المستجدات وسير العمل

الروضان :تذليل جميع الصعوبات إلنجاز مبنى الركاب الجديد في موعده

• خالد الروضان خالل جولته التفقدية

�أكد وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات
خالد الرو�ضان �أم�س على حل �أي معوقات قد تواجه تنفيذ
مبنى الركاب اجلديد وتذليل جميع ال�صعوبات �أمامه مبا
ي�سهل �إجناز امل�رشوع يف الوقت املحدد.
و�أعرب الرو�ضان خالل قيامه بجولة تفقدية للم�رشوع لالطالع
على �آخر امل�ستجدات و�سري العمل عن فخره بوجود الكوادر
الوطنية يف امل�رشوع �سواء من العاملني باجلهات احلكومية

�أو يف �رشكات القطاع اخلا�ص.
وعرب عن االعتزاز «بهذا ال�رصح الفريد للكويت الذي د�شن من
قبل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ومبعية �سمو ويل
العهد ال�شيخ نواف الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر مبارك رئي�س
جمل�س الوزراء».
وخ�لال اجلولة ا�ستمع الرو�ضان �إل��ى ��شرح من م�ست�شار
امل�رشوع «فو�سرت» عن مراحل هذا امل�رشوع وطرق التنفيذ

و�أهم نقاطه الفا�صلة والفريدة �إذ يت�ألف مبنى املطار اجلديد
من ثالث مراحل تت�ضمن مبنى الركاب اجلديد «تي  »2ومبنى
مواقف ال�سيارات والطرق الداخلية واخلدمات عالوة على
مواقف وممرات الطائرات.
وتنفذ وزارة الأ�شغال العامة املرحلة االولى من امل�رشوع
وهي عبارة عن مبنى مب�ساحة بناء تبلغ � 750ألف مرت مربع
وب�أكرث من  50بوابة للطائرات ومن املخطط �أن يت�سع املبنى

لالجئين سوريين باألردن

ورشة عمل بمشاركة طبيب زائر لبناني
كتب �صالح الدهام:
اختتم ق�سم الن�ساء وال���والدة
مب�ست�شفى الفروانية ور�شة العمل
التي نظمها مب�شاركة طبيب زائر
من لبنان.
وك�شفت رئي�سة الق�سم د.امل خ�رض
ع��ن اج���راء  15عملية جراحية
ن�سائية ك�برى باملنظار ،علما

ب���أن معظمها ك��ان م��ن احل��االت
ال�صعبة ،وذلك على يد الدكتور
ال��زائ��ر ا�ست�شاري اجل��راح��ات
الدقيقة وباملناظري الن�سائية
د.زكي �سليمان من لبنان.
وا����ش���ارت خ����ضر ال���ى ان جميع
العمليات التي مت �إجرا�ؤها خالل
ور�شة العمل تكللت بالنجاح،
ولله احلمد.

لعدد  25مليون م�سافر �سنويا ووفق �أعلى م�ستوى اخلدمات
و�أحدثها.
وكان يف ا�ستقبال الوزير الرو�ضان خالل اجلولة املدير العام
لالدارة العامة للطريان املدين يو�سف الفوزان ومهند�سون
من الطريان املدين وممثلو وزارة الأ�شغال امل�رشفون على
امل�رشوع �إ�ضافة �إلى م�ست�شار امل�رشوع «فو�سرت» وال�رشكة
املنفذة.

المطيري :إجراء  17عملية قسطرة

قسم النساء والوالدة بـ«الفروانية» اختتم
ونوهت الى ان مثل هذه الور�ش
ت�����س��اه��م يف حت�����س�ين اخل��دم��ات
ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة للمر�ضى،
م�����ش��ي��دة ب��دع��م وزارة ال�صحة
وادارة منطقة الفروانية ال�صحية
وامل�ست�شفى لت�سهيل وتفعيل �إقامة
هذه الور�ش العلمية والإكلينيكية
والتي ت�ساهم يف تطوير املنظومة
ال�صحية.

•  ...ومتوسطا احلضور

• أمل خضر

رضا :الوجبات السريعة تؤثر بالسلب
على صحة اإلنسان

• عادل رضا

حذر اخ�صائي الباطنية والغدد ال�صماء وال�سكري
مب�ست�شفى ال�صباح د .عادل ر�ضا من تناول الوجبات
ال�رسيعة حيث ان هذا النوع من االطعمة لديه ت�أثري
�سلبي وغري �صحي على نوعية تغذية الإن�سان لأنها
حتتوي على ن�سب عالية من الطاقة وكذلك ن�سب
عالية من الدهون امل�شبعة والكولي�سرتول وامالح
ال�صوديوم وكذلك هناك نق�ص ملحوظ بالفيتامني �سي
وقلة بالألياف ونق�ص الكال�سيوم وحم�ض الفوليك
بهذه الوجبات ،ناهيك على ان الوجبات ال�رسيعة
حتتوي على ن�سب عالية من الطاقة مبا يتجاوز

حاجة االن�سان الطبيعي مبراحل ما يزيد من ن�سب
ال�سمنة باملجتمع.
وق��ال ر�ضا ان هناك دور ًا مهم ًا للأطباء من خالل
التوعية ال�صحية ب�أخطار الوجبات ال�رسيعة واالهم
توفري البدائل الغذائية من �أطعمة خمتلفة تكون
البديل املالئم ي�ستطيع ال�شخ�ص �أو العائلة تناولها
بحياته و�ضمن ن�شاطه االجتماعي ،وهنا ي�أتي دور
م�ساند للأطباء من خالل فنيي التغذية املعتمدين
وكذلك دور االع�لام الر�سمي واي�ضا و�ضع قوانني
�إلزامية مبنع الوجبات ال�رسيعة للأطفال.

الصالح :انضمام «الصحة المغربية» لـ«االستشاري الخليجي»
لمكافحة السرطان إضافة كبيرة للمجلس
اجتمع د .خالد ال�صالح الأمني العام
لالحتاد اخلليجي ملكافحة ال�رسطان
ا�ست�شاري الأورام مبركز الكويت
ملكافحة ال�رسطان ،يف قاعة �سلوى
بفندق املارينا ،مع الربوفي�سور
ه�شام جنمي ،وكيل وزارة ال�صحة يف
املغرب  -كاتب عام بوزارة ال�صحة
املغربية ،وذل��ك يف �إط��ار اجلهود
املبذولة لتوثيق التعاون ال�صحي
بني دول جمل�س التعاون اخلليحي
بناء على الزيارة التي قام بها وفد
االمانة ململكة املغرب يف فرباير
املا�ضي و�أك��د الربوفي�سور ه�شام
جنمي ،خالل االجتماع على العالقات
القوية والوطيدة بني املغرب ودول
جمل�س التعاون اخلليجي ،م�شيد ًا
باخلدمات ال�صحية املتقدمة يف
الكويت ،م�ؤكد ًا �أنها مثال يحتذى
به ،مثني ًا �أي�ض ًا على الدور الذي تقوم
به الكويت عرب م�ؤ�س�ساتها احلكومية
والأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
من �أجل ن�رش التوعية حول االمرا�ض
ال�رسطانية.
و�أعرب جنمي عن �سعادته بالتعاون
ال�صحي مع الكويت ودول اخلليج،
م�ؤكد ًا على �أهميته يف تبادل اخلربات
وال��زي��ارات العلمية وخ�صو�صا ما
يتعلق بالأمرا�ض ال�رسطانية ،م�شريا
ال��ى ان« :وزارة ال�صحة املغربية
ملتزمة بجميع النقاط التي مت االتفاق
عليها يف �سبيل اجناح وا�ستمرار هذا

• أثناء إجراء إحدى العمليات

كتب �صالح الدهام:
�أعلن رئي�س اجلمعية اخلليجية للق�سطرة ا�ست�شاري
القلب والق�سطرة د.حممد املطريي عن جناح احلملة
التطوعية الطبية لعالج مر�ضى القلب من الالجئني
ال�سوريني يف الأردن بالتعاون مع جمعية الرحمة
العاملية وفريق تفا�ؤل التطوعي ومب�شاركة عدة
�أطباء من دول اخلليج �أع�ضاء اجلمعية اخلليجية
للق�سطرة.

وك�شف املطريي عن معاينة �أك�ثر من  50مري�ض ًا
واجراء  17عملية ق�سطرة بنجاح ولله احلمد خالل
يومني.
وتوجه بال�شكر اجلزيل لقائد االن�سانية �سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح االحمد و�سمو ويل العهد و�سمو
رئي�س الوزراء وال�شعب الكويتي على دعمهم ال�سخي
لهذه االعمال اخلريية،كما توجه بال�شكر للمملكة
االردنية الها�شمية ملك ًا وحكومة و�شعب ًا على ح�سن
ال�ضيافة.

العسعوسي :إجراء  9عمليات
استئصال أورام بالرئة في «الصدري»
التعاون املهم بني اجلانبني».
من جانبه �أو�ضح د .خالد ال�صالح،
�أن االجتماع �شهد مناق�شة جمموعة من
الأم��ور واعتمادها ،ومنها املوافقة
على �أن تكون وزارة ال�صحة املغربية
ع�����ض��وا يف املجل�س اال�ست�شاري
للمركز اخلليجي ملكافحة ال�رسطان
ب��ال��ري��ا���ض،واالت��ف��اق على تبادل
ال��زي��ارات العلمية ب�ين اجلانبني
وقبول جمعية الال�سلمى يف ع�ضوية
مراقب االحت��اد اخلليجي ملكافحة
ال�رسطان �إ�ضافة �إل��ى اق�تراح عمل
�شبكة ربط بني الأطباء يف دول اخلليج

• خالد الصالح مجتمعا ً مع هشام جنمي

وامل��غ��رب لنقل وت��ب��ادل اخل�برات
بني اجلانبني ،وعمل بحوث علمية
م�شرتكة يف جم��االت الأم��را���ض غري
املعدية وال�سيما الأورام ،ف�ض ًال عن
بحث تفا�صيل رحلة فريق «التوعية
بال ح��دود» التي �سيتم تنفيذها يف
اململكة املغربية.و�أكد ال�صالح على
�أهمية �أن تكون وزارة ال�صحة املغربية
ع�ضو ًا يف املجل�س اال�ست�شاري للمركز
اخلليجي ملكافحة ال�رسطان ،حيث
انه يعتني بت�سجيل حاالت ال�رسطان
ب�شكل دوري ويهتم بها ،م�شدد ًا على
�أن ان�ضمام وزارة ال�صحة املغربية

ي�شكل ا�ضافة كبرية للمجل�س.
وفيما يخ�ص فريق «توعية بال حدود»،
�أو���ض��ح ال�صالح �أن زي��ارة الفريق
ال ترتبط بامل�ستوى املعي�شي �أو
ال�صحي لأي بلد عربي بل هي مرتبطة
بتبادل اخلربات ون�رش احلراك الثقايف
بني �أقطار الدول العربية ،مبين ًا �أنه
مت عر�ض ه��ذه الفكرة على املدير
العام جلمعية الال�سلمى ومت االتفاق
على �أن تكون الزيارة املقبلة يف عام
� 2020إلى املغرب يف املناطق التي
حتتاج �إلى تدريب وتن�شيط التوعية
بها.

اعلنت مدير م�ست�شفى ال�صدري
د.رمي الع�سعو�سي ع��ن جناح
امل�ست�شفى يف اج����راء ت�سع
عمليات معقدة ال�سئ�صال اورام
بالرئة من خالل فتحة واحدة
�صغرية.
وقالت الع�سعو�سي خالل ور�شة
عمل لوحدة اجلراحة ال�صدرية
بح�ضور الربوفي�سور العاملي
اال�سباين د.دييغو غونزالي�س
ريڤا�س مع فريق جراحة ال�صدر
بامل�ست�شفى ال�صدري والذين
قاموا باجراء  9عمليات معقدة
ال�ستئ�صال اورام الرئة من خالل

فتحة واحدة جانبيه ال تتعدى
��� 3 - 2س��م وج��م��ي��ع املر�ضى
يتمتعون ب�صحة ممتازة بعد هذه
العمليات.
وا�ضافت الع�سعو�سي ان مثل هذه
الزيارات العاملية لالطباء ذوي
خربه تتيح الفر�صة للمواطنني
ول��ل��م��ر���ض��ى احل�����ص��ول على
اخلدمات ال�صحية املتطورة،
ووفق ًا لأحدث املعايري العاملية
مب�شاركة كبار اال�ست�شاريني من
املراكز وامل�ست�شفيات بالبالد
املتقدمة بالإ�ضافة الى توفري
الأجهزة واالمكانيات والأدوية

الالزمة لعالج احلاالت الدقيقة
وهو ما يعزز الثقة باخلدمات
ال�صحية املقدمة بجميع مرافق
وزارة ال�صحة.
وا�شاد دييغو غونزالي�س مب�ستوى
االطباء يف م�ست�شفى ال�صدري
وكذلك باالجهزة املتطورة التي
ت�ساعد على تقدم الكويت يف
املجال ال�صحي وعمل عمليات
اكرث تعقيدا يف �ضوء توافر هذه
االجهزه واالمكانيات املتقدمة.
جدير بالذكر �أن د .دييغو هو
�صاحب اخرتاع تطوير هذا النوع
من العمليات احلديثة.

