
كونا - تحت رعاية صاحب 
الــســمــو أمـــيـــر الـــبـــاد الــشــيــخ 
صـــبـــاح األحــــمــــد، أقـــيـــم مــســاء 
تـــوزيـــع  أمـــــس حـــفـــل  مــــن  أول 
فــي   ،2018 )تـــكـــريـــم(  جــــوائــــز 
مـــركـــز الــشــيــخ جـــابـــر االحــمــد 

الثقافي.
ــــوه وزيـــــر  ــمـ ــ وقـــــــد أنـــــــــاب سـ
ــري  ــ ــيـ ــ شـــــــــؤون الـــــــديـــــــوان األمـ
الشيخ علي الجراح، لحضور 

الحفل.
ــل بــــالــــنــــشــــيــــد  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ بـــــــــــدأ الــ

الـــــوطـــــنـــــي ثـــــــم ألــــــقــــــى مـــمـــثـــل 
ســمــوه وزيـــر شـــؤون الــديــوان 
كلمة  تلتها  باملناسبة،  كلمة 
ــكــــاردو  ملـــؤســـس الـــجـــائـــزة ريــ
كرم. كما ألقى رئيس مجلس 
االحــمــر  الــهــال  جمعية  ادارة 
ــو املـــجـــلـــس  ــيــــة عــــضــ ــتــ الــــكــــويــ
الـــفـــخـــري لـــلـــجـــائـــزة الـــدكـــتـــور 

هال مساعد الساير كلمة.
وألـــــقـــــى الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 

محمد الصباح كلمة.
بــــعــــدهــــا تـــــم تــــكــــريــــم ســمــو 

األمــــيــــر بــــجــــائــــزة »انـــــجـــــازات 
علي  الشيخ  تسلمها  العمر«، 

الجراح.
ــان املـــغـــفـــور  ــهــــرجــ وكـــــــرم املــ
ــإذن الـــلـــه تــعــالــى الــشــيــخ  ــ لـــه بـ
جابر األحمد بجائزة »القائد 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي«، وقـــــــــد تـــســـلـــم 
الـــجـــائـــزة املــســتــشــار بـــديـــوان 
الـــوزراء  سمو رئــيــس مجلس 
الشيخ الدكتور سالم الجابر. 
وتم أيضًا تكريم الشخصيات 

الفائزة بالجوائز.

ــــف مــــســــتــــشــــفــــى  ــيـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــسـ ــ يـ
املــــــــــواســــــــــاة الــــــجــــــديــــــد جــــــــراح 
التجميل البروفيسور الدكتور 
ــيــــس قــســم  ــثــــونــــي ولــــــــف، رئــ أنــ
الــتــجــمــيــل فـــي جــامــعــة مــيــامــي 
بـــالـــواليـــات املــتــحــدة والــحــائــز 
جائزة أفضل جراح في أميركا، 
والدكتورة كيارا بوتي رئيسة 
ــيـــا الــتــجــمــيــلــي  ــيـــا بـ مــــركــــز فـ
إيطاليا،   - الشهير في ميانو 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــة فـــــــي عـ ــتــــخــــصــــصــ املــ
الجسم  الــثــدي ونــحــت  تجميل 
بــعــد عــمــلــيــات انـــقـــاص الــــوزن 

والتخسيس.
وتـــــــنـــــــدرج الــــــــزيــــــــارة ضــمــن 
ــاء الـــــزائـــــريـــــن،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــج األطـ ــ ــرامــ ــ بــ
وتمتد من 20 حتى 25 نوفمبر 

الجاري.
الــبــروفــيــســور ولـــف حــاصــل 
ــــورد االمــــيــــركــــي فــي  ــبــ ــ ــ عـــلـــى ال
ــل، رئـــيـــس  ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ جــــــراحــــــة الــ
للجمجمة  األميركية  الجمعية 
والـــــوجـــــة والـــــفـــــك، مــتــخــصــص 
للكبار  التجميل  عمليات  فــي 
ــــى  واألطـــــــــفـــــــــال بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
ــــي تــجــمــيــل  أنــــــه مـــتـــخـــصـــص فـ
والجمجمة  الـــوجـــة  تــشــوهــات 
لألطفال، تجميل األذن واألنف 
وازالـــــــــــة الــــوحــــمــــات الـــجـــلـــديـــة 

ــيــــل  ــمــ ــتــــجــ ورئـــــــــيـــــــــس قــــــســــــم الــ
لألطفال في مستشفى ميامي 

لاطفال.
ــع الــــخــــدمــــات  ــيـ ــمـ ويـــــقـــــدم جـ
التجميل،  بــجــراحــات  املتعلقة 
بــاإلضــافــة إلــى أنــه متخصص 
ــيــــل وشـــــــــد الـــــوجـــــه  ــمــ فـــــــي تــــجــ
واألذن  األنــــــــــــــف  وتـــــجـــــمـــــيـــــل 
ــة، تـــعـــديـــل تـــشـــوهـــات  ــ ــبـ ــ ــرقـ ــ والـ
ــة والـــــــفـــــــك ونــــحــــت  ــمــ ــجــ ــمــ ــجــ الــ
بــعــد عمليات  الــجــســم خــاصــة 

التكميم وتخفيف الوزن.
ــتـــورة بـــوتـــي، فهي  ــا الـــدكـ أمــ
ــة فــــــــي عــــمــــلــــيــــات  ــتــــخــــصــــصــ مــ

الجسم  الــثــدي ونــحــت  تجميل 
بــعــد عــمــلــيــات انـــقـــاص الــــوزن 

والتخسيس.
وأعرب املستشفى في بيان، 
مــســتــشــفــى  إدارة  حـــــرص  عــــن 
املواساة الجديد على الحصول 
الطبية  املــــهــــارات  أفــضــل  عــلــى 
ــات  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــاملــــيــــة واالخـ
الــــــنــــــادرة، لـــيـــقـــدم ملــــرضــــاه كــل 
ــي تـــقـــنـــيـــات  ــ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــو جـ ــ ــا هــ ــ مــ
ــــاج داخــــل  ــعـ ــ الــتــشــخــيــص والـ
دولـــة الــكــويــت، بـــداًل مــن السفر 
لــلــخــارج لــلــحــصــول عــلــى هــذه 

الخبرات الطبية العاملية.

أعــلــن رئــيــس مــجــلــس إدارة 
جـــمـــعـــيـــة قـــرطـــبـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة 
حــــســــن األنــــــــصــــــــاري، تـــدشـــن 
 SELF( ــذاتــــي الــ الـــدفـــع  خـــدمـــة 
SERVICE( في السوق املركزي 
ــكــــون األولــــــــــى عــلــى  ــتــ أمـــــــــس، لــ
مستوى الجمعيات التعاونية 
ــة  ــدمــ ــي تــــطــــبــــيــــق هـــــــــذه الــــخــ ــ ــ فـ
الفريدة، وباعتبارها اول منفذ 
بـــيـــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــويـــت، 
ــــاق  ــي اطــ ــ ــدء فــ ــ ــبــ ــ ــ ــم ال ــ ــيــــث تــ حــ
بــرعــايــة  الــخــدمــة  تشغيل هـــذه 

الوكيل املساعد لقطاع التعاون 
بـــــوزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 

عبدالعزيزالشعيب.
واضــــــــــــــاف األنــــــــــصــــــــــاري ان 
هـــــذه الـــخـــدمـــة تـــضـــع جــمــعــيــة 
صــدارة  فــي  التعاونية  قرطبة 
ــات الـــتـــعـــاونـــيـــة فــي  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
تــطــبــيــق خــدمــة الـــدفـــع الـــذاتـــي، 
ــتــــوفــــر الـــكـــثـــيـــر مــن  والـــــتـــــي ســ
الــوقــت والــجــهــد، وتــمــكــن رواد 
الجمعية من مواكبة التطورات 
في  منها  واالســتــفــادة  التقنية 

مختلف املجاالت.
وزاد بأن قرارا بهذا املستوى 
ــة وافــيــة ملنافع  جــاء بعد دراسـ
هــــذه الـــخـــدمـــة، وقـــدرتـــهـــا على 
إحــــــــداث تــغــيــيــر فــــي عــمــلــيــات 
الدفع والتعامل مع املشتريات 
ان  مبينا  املصروفات،  وضبط 
»هــــذه الــتــجــربــة تــحــت اشـــراف 
ورعـــــــايـــــــة الــــــــشــــــــؤون، ونــــأمــــل 
فـــــي نـــقـــلـــهـــا إلـــــــى الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــــتــــعــــاونــــيــــة االخــــــــــــرى لــتــعــم 

الفائدة«.

ــتــــب الـــشـــهـــيـــد  ــكــ أصــــــــــدر مــ
ــري  ــيــ ــابــــع لــــلــــديــــوان األمــ ــتــ الــ
الـــعـــدد الــخــامــس والــتــســعــن 
من مجلته الدورية »الهوية« 
ــداع مـــحـــور  ــ ــ ــاإلبـ ــ ــ مـــحـــتـــفـــيـــًا بـ
في  الشهيد  مكتب  إنــجــازات 
كل فعالياته، بدءًا باالحتفال 
الشهداء  أبناء  من  بالفائقن 
ــرورًا  ــ املـــســـجـــلـــن بـــاملـــكـــتـــب مــ
ــبـــدعـــن مــــن األبـــــنـــــاء فــي  ــاملـ بـ
تــجــربــة أكـــاديـــمـــيـــة املــبــدعــن 
الــثــانــيــة وانــتــهــاء بــاالحــتــفــاء 
بـــالـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لــلــتــكــريــم 
األمــــــمــــــي الـــــــــذي حـــظـــيـــت بــه 
الـــــــدولـــــــة وقــــــائــــــدهــــــا، كـــيـــوم 
مـــطـــبـــوع فــــي ذاكــــــــرة الـــوطـــن 
بــه كوسام  االحــتــفــاء  يتجدد 
ممي ُعلق على صدر 

ُ
أ شــرف 

ــن، كـــمـــا عـــــرض الـــعـــدد  ــ ــــوطـ الـ
ــت املــغــيــبــن  ــويــ ــكــ ألســــــــرى الــ
فـــي ظــلــمــة املــجــهــول والـــذيـــن 
ُيــــعــــتــــبــــرون جـــــــرح الـــكـــويـــت 
النازف منذ ثمانية وعشرين 

عاما.
الجديد  الــعــدد  واســتــأنــف 
ــات  ــقــ ــلــ ــحــ ــة الــ ــلــ ــســ ــلــ نـــــشـــــر ســ
ــــرور  الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــاســـبـــة مـ
ثــاثــمــئــة عــــام عــلــى حــكــم آل 
عن   »-1718  2018« الــصــبــاح 
الشيخ  الــرابــع  الكويت  حاكم 
صـــبـــاح بــــن جـــابـــر املـــعـــروف 
»صـــــبـــــاح الـــــثـــــانـــــي« بــقــلــم  بــــــ
ــه،  ــلـ ــبـــدالـ الــــدكــــتــــور طــــــــارق عـ
ــة كــانــت  ــهـــويـ ــن املــــكــــان كـ ــ وعــ
ــا بــن  ــ ــبـ ــ ــيــــة« ذهـ ــيــــحــ ــبــ »الــــصــ

ــورات عن  ــأثــ ــي مــ ــال، وفــ ــرمــ الــ
»أمــثــالــنــا املــتــنــاقــضــة« وفــي 
اإلنــســانــيــات، مــقــال »رحـــات 
الـــعـــالـــم اآلخــــــر بــــن الــتــأثــيــر 
والـــــتـــــأثـــــر« ومـــــقـــــال »مـــثـــلـــث 
ــــدي« وفـــي اللغة  الـــعـــذاب األبـ
مقال »اللغة العربية، كينونة 
لــلــدكــتــورة بهيجة  ووجــــود« 
ــري أدلـــــــــبـــــــــي، ومـــــقـــــال  ــ ــ ــــصـ ــ مـ
ــيــــة لــلــغــة  ــتــــاعــ الــــغــــايــــات اإلمــ

الـــعـــربـــيـــة لـــلـــدكـــتـــور مــحــمــد 
مصطفى الكنز، وفي الهوية 
نقرأ املقاالت التالية »املاضي 
ــر هـــويـــتـــه«،  يـــمـــنـــح الــــحــــاضــ
ومـــقـــال »الــثــقــافــة ومــنــزلــتــهــا 
الـــهـــويـــة«  روح  تــشــكــيــل  فــــي 
ومــــقــــال »تـــحـــديـــث الـــهـــويـــة« 
الجسمي،  لــلــدكــتــورعــبــدالــلــه 
للدكتور  الــوعــي«  و»الــهــويــة 

الزواوي بغورة. 

برعاية سمو األمير

حفل توزيع جوائز »تكريم« 2018

جراح التجميل أنثوني ولف 
وكيارا بوتي يزوران »املواساة«

نت »الدفع الذاتي« 
ّ

»تعاونية قرطبة« دش
... أول خدمة من نوعها في الكويت

»الهوية« تواصل عرض سلسلة
»حكام الكويت«

8 جــمــعــيــات خيرية  حــّصــلــت 
شـــــــــاركـــــــــت فـــــــــي حـــــمـــــلـــــة جـــمـــع 
ــلـــحـــة الـــشـــعـــب  الــــتــــبــــرعــــات ملـــصـ
الــفــًا  و635  مــــايــــن   3 الـــيـــمـــنـــي 
و563 ديـــنـــارًا مــن شــهــر أكــتــوبــر 

2016 حتى تاريخه.
الشؤون  وزارة  وكيلة  وقــالــت 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ املــــــســــــاعــــــدة لـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــنـــاء الـــهـــاجـــري، 
في تصريح صحافي، أمــس، إن 
التي  الحملة  حصيلة  »إجمالي 

الشعب  الـــوزارة إلغاثة  أطلقتها 
 3 اآلن  حـــتـــى  بـــلـــغـــت،  ــنـــي  ــمـ ــيـ الـ
ماين و635 ألفًا و563 دينارًا«، 
مـــوضـــحـــة أن »هــــــذه الــحــصــيــلــة 
فقط  خيرية  جمعيات   8 تخص 
املشاركة  الجمعيات  كــل  ولــيــس 
بعض  هناك  ان  حيث  بالحملة، 
الـــجـــمـــعـــيـــات لــــم تـــنـــتـــه بـــعـــد مــن 

حصر الحصيلة«.
ــد آخـــــــــر، قـــالـــت  ــيـ ــعـ ــــى صـ ــلـ ــ وعـ
ــتــــمــــعــــت  الـــــــهـــــــاجـــــــري إنـــــــهـــــــا اجــ
أمــــــس، مــــع مــمــثــلــي 16 جــمــعــيــة 
خـــــــيـــــــريـــــــة، بــــــحــــــضــــــور مــــــديــــــرة 

في  الــخــيــريــة  الــجــمــعــيــات  إدرة 
الـــــوزارة هـــدى الـــراشـــد، ملناقشة 
واملساعدة  الــعــون  تقديم  كيفية 
ــواء فــي  ــ ــ ــار سـ ــ ــطـ ــ ملـــتـــضـــرري األمـ
مــن  أي  أو  الـــصـــحـــة  أو  الـــســـكـــن 
ــرت أنــه  ــ ــرى. وذكــ ــ ــ املــــجــــاالت األخـ
االتــفــاق على تشكيل لجنة  »تــم 
ــلــــكــــوارث واألزمـــــــــــات، بــرئــاســة  لــ
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــإغـــاثـــة 
ــــؤون  ــشـ ــ الـ وزارات  ــــة  ــــويـ وعـــــضـ
واألوقــــاف والــشــؤون اإلسامية 
الجمعيات  إلى  إضافة  واملالية، 
الــخــيــريــة«، مــوضــحــة أن »مهمة 

ــنـــة جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــن  ــلـــجـ الـ
متضرري األمطار من املواطنن 
با  الــذيــن  خصوصًا  واملقيمن، 
ــديـــن حـــالـــيـــًا فــي  ــتـــواجـ مــــــأوى املـ

الفنادق أو األماكن األخرى«. 
ــالــــت إن »الـــجـــمـــعـــيـــات كــل  وقــ
حسب امكانياته واملتوافر لديه 
من  للمتضررين  الــعــون  ستقدم 
ــلـــى حــد  مـــواطـــنـــن ومـــقـــيـــمـــن عـ
ســــــواء، فــجــمــعــيــة الـــنـــجـــاة الــتــي 
تملتك شققا في مناطق الصديق 
الفنطاس واملنقف، وبنك الطعام 
والتموين  باألطعمة  ستزودهم 

الــازم، في حن ستقوم جمعية 
ــة  املــرضــى بتوفير األدويـ إعــانــة 
ملن يعاونون مشكات صحية«.

وكشفت الهاجري عن »تنزيل 
)أبليكيشن( خاص باملتضررين 
من املواطنن واملقيمن، السيما 
ــــاب األضــــــــــرار الــجــســيــمــة  ــــحـ أصـ
والذين با مــأوى، لتوفير سكن 
لهم بصورة عاجلة«، مؤكدة أن 
ورؤيــة  تتماشى  الخطوة  »هــذه 
ــى تــوطــن  ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ الـــــــــــوزارة الــ
إلى  وتوجيهه  الــخــيــري،  العمل 

الداخل«.

الهاجري: بحثنا و16 جمعية خيرية مساعدة متضّرري األمطار

| كتب إبراهيم موسى |

3.6 مليون دينار حصيلة تبرعات 8 جمعيات لليمن

الشيخ علي الجراح لدى تسلمه الجائزة خالل الحفل

كيارا بوتي أنثوني ولف

قيادات الجمعية خالل إطالق الخدمة

غالف العدد الجديد للمجلة
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ملنتسبيها  االدارة  تقدير  نحو  إيجابية  خــطــوة  فــي 
ومكافأتهم على تفانيهم في عملهم أثناء أزمة األمطار، 
لــاطــفــاء  الـــعـــامـــة  فــــي االدارة  ــدر مــــســــؤول  كـــشـــف مـــصـ
»الراي« عن إصدار قرارات عدة في هذا الشأن، تمثلت  لـ
فــي إلــغــاء الــخــصــم مــن الـــراتـــب عــلــى الــضــبــاط واألفــــراد 
العاملن في االطفاء منذ أغسطس املاضي وحتى نهاية 

دوام السبت املاضي.
وتطرق املصدر إلى مشروع القانون الجديد لإطفاء، 
موضحًا أنه سيمنح العاملن في اإلطفاء ميزات مالية 
مساوية ملا يأخذه أقرانهم من منتسبي وزارة الداخلية، 
مــمــا ســيــقــضــي عــلــى الــكــثــيــر مـــن املــعــوقــات الــتــي كــانــت 
لهم في  السماح  القديم، مثل  القانون  تواجههم حسب 
بيع رصيد االجازات وعدم خصم البدالت أثناء التمتع 

في االجازات الدورية او السنوية.
ولفت إلى أنه من املتوقع إقــرار مشروع القانون في 
دور االنعقاد الحالي، وذلك تقديرًا لجهود رجال االطفاء 
وقت  املثمر  وتواجدهم  واملمتلكات  األرواح  حماية  في 

األزمات.

| كتب ناصر الفرحان |

كافئ منتسبيها 
ُ

»اإلطفاء« ت
بإلغاء الخصم منذ أغسطس

أفـــــاد وكـــيـــل وزارة االوقـــــــاف والــــشــــؤون االســامــيــة 
املهندس فريد عمادي، انه تم انهاء مشكلة تأخر تعين 
خريجي كلية الشريعة، بعد االتفاق مع ديوان الخدمة 
املـــدنـــيـــة بــتــوفــيــر درجــــــات وظــيــفــيــة لــهــم عــلــى دفـــعـــات، 
على ان تكون الدفعة االولــى خــال االيــام املقبلة، فيما 
ستكون الدفعات االخرى خال فترة قصيرة ال تتجاوز 

ينايراملقبل، حيث يبلغ عددهم 600 خريج وخريجة.
وأكــــد عــمــادي فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن »مــوضــوع 
العدل  وزيــر  اهتمام  محل  كــان  الشريعة  كلية  خريجي 
ــيــــة الــــدكــــتــــور فــهــد  وزيـــــــراالوقـــــــاف والـــــشـــــؤون االســــامــ
ــة االمــــــر، حــيــث تــوصــلــت الــــــوزارة  ــدايـ الــعــفــاســي مــنــذ بـ
بتوجيهات الوزيرالى اتفاق مع ديوان الخدمة لتعين 

خريجي كلية الشريعة في الوزارة«.
ــــح عــــمــــادي أن  ــــن تــخــصــصــات الـــخـــريـــجـــن، أوضــ وعـ
ـــ 600 تـــتـــنـــوع تــخــصــصــاتــهــم بــــن فــقــه  ــ »الـــخـــريـــجـــن الـ
وأصول، وشريعة ودراسات إسامية، وعقيدة ودعوة، 

باالضافة إلى الفقه املقارن والسياسة الشرعية«.

| كتب ناصر المحيسن |

تعيني 600 من خّريجي
كلية الشريعة في »األوقاف« 

كــونــا - رشـــح مجلس إدارة اتــحــاد املــؤرخــن الــعــرب 
الدكتور عبدالله  الكويت  التاريخ بجامعة  رئيس قسم 
الـــهـــاجـــري، لــنــيــل جـــائـــزة )شـــوامـــخ املـــؤرخـــن الـــعـــرب(، 
تقديرا لجهوده البحثية واألكاديمية في تاريخ الكويت 

ومنطقة الخليج العربي.
وقــــال الــهــاجــري لــوكــالــة األنـــبـــاء الــكــويــتــيــة أمــــس، إن 
اإلعان عن الجائزة من مجلس إدارة االتحاد بالقاهرة، 

سيتم في 28 الجاري.
يذكر أن الهاجري صاحب مدرسة متميزة في مجال 
البحث التاريخي، املنحاز للمدرسة التحليلية العربية 
ومنهجيتها، ونال سابقا جائزة الدولة التشجيعية عن 

إحدى دراساته النقدية.
العلمية  البحوث والــدراســات  العديد مــن  لــه  وصــدر 
املنشورة في مجات ودوريــات عربية وعاملية، محكمة 
باللغتن العربية واالنكليزية إلى جانب بعض الكتب 

واملؤلفات واملقاالت االكاديمية.

ترشيح عبدالله الهاجري 
لجائزة »شوامخ املؤرخني«

ــيــــس رابـــطـــة  ــا - قــــــال رئــ ــونــ كــ
ــيــــة الــــدكــــتــــور  ــبــ ــاء الــــطــ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
مـــشـــاري الــنــعــيــمــي، إن املــؤتــمــر 
ــلــــيــــمــــي لـــلـــفـــيـــزيـــاء الــطــبــيــة  اإلقــ
ــعـــاع، فرصة  والــوقــايــة مــن االشـ
ــتـــواصـــل  ــادل الــــخــــبــــرات والـ ــبـ ــتـ لـ

والتعاون العلمي بن الباحثن 
فــــي مــــجــــال الـــفـــيـــزيـــاء الــطــبــيــة، 
ــلــــى أحــــــــدث طــــرق  ــــرف عــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

التطبيقات اإلشعاعية الطبية.
وأضاف النعيمي وهو رئيس 
اللجنة املنظمة، في كلمة افتتاح 

تــخــصــص  ان  أمـــــــــس،  املــــؤتــــمــــر 
الـــفـــيـــزيـــاء الـــطـــبـــيـــة يــــهــــدف الـــى 
ــاء فــي  ــزيـ ــيـ ــفـ ــادئ الـ ــبــ تــطــبــيــق مــ
الطب، للمساعدة في تشخيص 
وعــاج األمـــراض بدقة وفعالية 

وجودة عالية.

مؤتمر الفيزياء: أحدث الطرق 
في التطبيقات اإلشعاعية الطبية


