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الهاجري :بحثنا و 16جمعية خيرية مساعدة ّ
متضرري األمطار

برعاية سمو األمير

 3.6مليون دينار حصيلة تبرعات  8جمعيات لليمن
| كتب إبراهيم موسى |
حـ ّـصـلــت  8جـمـعـيــات خيرية
ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة جـ ـم ــع
ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات مل ـص ـل ـح ــة ال ـش ـع ــب
ال ـي ـم ـن ــي  3م ــاي ــن و 635ال ـفــًا
و 563دي ـن ــارًا مــن شـهــر أكـتــوبــر
 2016حتى تاريخه.
وقــالــت وكيلة وزارة الشؤون
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـن ـم ـي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة هـ ـن ــاء ال ـه ــاج ــري،
في تصريح صحافي ،أمــس ،إن
«إجمالي حصيلة الحملة التي

أطلقتها ال ــوزارة إلغاثة الشعب
ال ـي ـم ـن ــي بـ ـلـ ـغ ــت ،حـ ـت ــى اآلن 3
ماين و 635ألفًا و 563دينارًا»،
م ــوض ـح ــة أن «هـ ـ ــذه الـحـصـيـلــة
تخص  8جمعيات خيرية فقط
ولـيــس كــل الجمعيات املشاركة
بالحملة ،حيث ان هناك بعض
ال ـج ـم ـع ـي ــات لـ ــم ت ـن ـت ــه ب ـع ــد مــن
حصر الحصيلة».
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت
أمـ ـ ــس ،م ــع م ـم ـث ـلــي  16جـمـعـيــة
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور مـ ـ ــديـ ـ ــرة

إدرة ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة في
ال ـ ــوزارة ه ــدى ال ــراش ــد ،ملناقشة
كيفية تقديم الـعــون واملساعدة
ملـ ـتـ ـض ــرري األم ـ ـطـ ــار س ـ ـ ــواء فــي
ال ـس ـك ــن أو ال ـص ـح ــة أو أي مــن
املـ ـج ــاالت األخ ـ ـ ــرى .وذكـ ـ ــرت أنــه
«تــم االت ـفــاق على تشكيل لجنة
لـ ـلـ ـك ــوارث واألزم ـ ـ ـ ـ ــات ،بــرئــاســة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ــإغ ــاث ــة
وع ـ ـضـ ــويـ ــة وزارات الـ ـ ـش ـ ــؤون
واألوق ــاف وال ـشــؤون اإلسامية
واملالية ،إضافة إلى الجمعيات
الـخـيــريــة» ،مــوضـحــة أن «مهمة

جراح التجميل أنثوني ولف
وكيارا بوتي يزوران «املواساة»
يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى
املـ ـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد جـ ـ ـ ــراح
التجميل البروفيسور الدكتور
أنـ ـث ــون ــي ولـ ـ ـ ــف ،رئ ـ ـيـ ــس قـســم
الـتـجـمـيــل ف ــي جــام ـعــة مـيــامــي
ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـحــائــز
جائزة أفضل جراح في أميركا،
والدكتورة كيارا بوتي رئيسة
م ــرك ــز ف ـي ــا ب ـي ــا ال ـت ـج ـم ـي ـلــي
الشهير في ميانو  -إيطاليا،
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ف ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
تجميل الـثــدي ونـحــت الجسم
ب ـعــد ع ـم ـل ـيــات انـ ـق ــاص الـ ــوزن
والتخسيس.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ض ـمــن
بـ ـ ــرامـ ـ ــج األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ال ـ ــزائ ـ ــري ـ ــن،
وتمتد من  20حتى  25نوفمبر
الجاري.
ال ـبــروف ـي ـســور ول ــف حــاصــل
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــورد االم ـ ـيـ ــركـ ــي فــي
جـ ـ ــراحـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل ،رئـ ـي ــس
الجمعية األميركية للجمجمة
وال ـ ــوج ـ ــة والـ ـ ـف ـ ــك ،مـتـخـصــص
فــي عمليات التجميل للكبار
واألطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ــى
أنـ ـ ــه م ـت ـخ ـص ــص فـ ــي تـجـمـيــل
ت ـشــوهــات ال ــوج ــة والجمجمة
لألطفال ،تجميل األذن واألنف
وازال ـ ـ ـ ـ ــة الـ ــوح ـ ـمـ ــات ال ـج ـل ــدي ــة

ال ـل ـج ـن ــة جـ ـم ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
متضرري األمطار من املواطنن
واملقيمن ،خصوصًا الــذيــن با
مـ ـ ــأوى املـ ـت ــواج ــدي ــن ح ــال ـي ــًا فــي
الفنادق أو األماكن األخرى».
وقـ ــالـ ــت إن «ال ـج ـم ـع ـي ــات كــل
حسب امكانياته واملتوافر لديه
ستقدم الـعــون للمتضررين من
م ــواطـ ـن ــن وم ـق ـي ـم ــن ع ـل ــى حــد
سـ ـ ــواء ،فـجـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة الـتــي
تملتك شققا في مناطق الصديق
الفنطاس واملنقف ،وبنك الطعام
ستزودهم باألطعمة والتموين

الــازم ،في حن ستقوم جمعية
إعــانــة املــرضــى بتوفير األدوي ــة
ملن يعاونون مشكات صحية».
وكشفت الهاجري عن «تنزيل
(أبليكيشن) خاص باملتضررين
من املواطنن واملقيمن ،السيما
أص ـ ـحـ ــاب األضـ ـ ـ ـ ــرار ال ـج ـس ـي ـمــة
والذين با مــأوى ،لتوفير سكن
لهم بصورة عاجلة» ،مؤكدة أن
«هــذه الخطوة تتماشى ورؤيــة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى تــوطــن
العمل الـخـيــري ،وتوجيهه إلى
الداخل».

ُ
«اإلطفاء» تكافئ منتسبيها
بإلغاء الخصم منذ أغسطس
| كتب ناصر الفرحان |

أنثوني ولف

كيارا بوتي

ورئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـسـ ـ ــم الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل
لألطفال في مستشفى ميامي
لاطفال.
ويـ ـ ـق ـ ــدم جـ ـمـ ـي ــع الـ ـخ ــدم ــات
املتعلقة بـجــراحــات التجميل،
بــاإلضــافــة إلــى أنــه متخصص
ف ـ ـ ــي تـ ـجـ ـمـ ـي ــل وش ـ ـ ـ ــد ال ـ ــوج ـ ــه
وتـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــل األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف واألذن
والـ ــرق ـ ـبـ ــة ،تـ ـع ــدي ــل ت ـش ــوه ــات
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــة والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــك ونـ ـح ــت
الـجـســم خــاصــة بـعــد عمليات
التكميم وتخفيف الوزن.
أم ــا ال ــدك ـت ــورة ب ــوت ــي ،فهي
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة فـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات

تجميل الـثــدي ونـحــت الجسم
ب ـعــد ع ـم ـل ـيــات انـ ـق ــاص الـ ــوزن
والتخسيس.
وأعرب املستشفى في بيان،
عـ ــن ح ـ ــرص إدارة مـسـتـشـفــى
املواساة الجديد على الحصول
ع ـلــى أف ـضــل املـ ـه ــارات الطبية
ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة واالخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادرة ،ل ـي ـق ــدم ملـ ــرضـ ــاه كــل
مـ ـ ــا هـ ـ ــو ج ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي ت ـق ـن ـي ــات
ال ـت ـش ـخ ـيــص والـ ـ ـع ـ ــاج داخـ ــل
ً
دول ــة الـكــويــت ،ب ــدال مــن السفر
ل ـل ـخــارج لـلـحـصــول ع ـلــى هــذه
الخبرات الطبية العاملية.

ّ
«تعاونية قرطبة» دشنت «الدفع الذاتي»
 ...أول خدمة من نوعها في الكويت

فــي خـطــوة إيجابية نحو تقدير االدارة ملنتسبيها
ومكافأتهم على تفانيهم في عملهم أثناء أزمة األمطار،
ك ـش ــف م ـص ــدر مـ ـس ــؤول ف ــي االدارة ال ـع ــام ــة لــاط ـفــاء
لـ«الراي» عن إصدار قرارات عدة في هذا الشأن ،تمثلت
فــي إل ـغــاء الـخـصــم مــن ال ــرات ــب عـلــى الـضـبــاط واألفـ ــراد
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،
مـمــا سـيـقـضــي عـلــى الـكـثـيــر م ــن امل ـعــوقــات ال ـتــي كــانــت
تواجههم حسب القانون القديم ،مثل السماح لهم في
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
في حماية األرواح واملمتلكات وتواجدهم املثمر وقت
األزمات.

تعيني  600من ّ
خريجي
كلية الشريعة في «األوقاف»
| كتب ناصر المحيسن |
أف ـ ــاد وك ـي ــل وزارة االوق ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون االســام ـيــة
املهندس فريد عمادي ،انه تم انهاء مشكلة تأخر تعين
خريجي كلية الشريعة ،بعد االتفاق مع ديوان الخدمة
امل ــدن ـي ــة ب ـتــوف ـيــر درجـ ـ ــات وظ ـي ـف ـيــة ل ـهــم ع ـلــى دف ـع ــات،
على ان تكون الدفعة االولــى خــال االيــام املقبلة ،فيما
ستكون الدفعات االخرى خال فترة قصيرة ال تتجاوز
ينايراملقبل ،حيث يبلغ عددهم  600خريج وخريجة.
وأك ــد ع ـمــادي فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أن «مــوضــوع
خريجي كلية الشريعة كــان محل اهتمام وزيــر العدل
وزي ـ ـ ــراالوق ـ ـ ــاف والـ ـ ـش ـ ــؤون االس ــامـ ـي ــة ال ــدكـ ـت ــور فـهــد
ال ـع ـفــاســي م ـنــذ ب ــداي ــة االمـ ـ ــر ،ح ـيــث تــوص ـلــت الـ ـ ــوزارة
بتوجيهات الوزيرالى اتفاق مع ديوان الخدمة لتعين
خريجي كلية الشريعة في الوزارة».
وعـ ــن ت ـخ ـص ـصــات ال ـخ ــري ـج ــن ،أوض ـ ــح عـ ـم ــادي أن
«ال ـخ ــري ـج ــن الـ ـ ـ  600ت ـت ـن ــوع ت ـخ ـص ـصــات ـهــم ب ــن فـقــه
وأصول ،وشريعة ودراسات إسامية ،وعقيدة ودعوة،
باالضافة إلى الفقه املقارن والسياسة الشرعية».

ترشيح عبدالله الهاجري
لجائزة «شوامخ املؤرخني»

قيادات الجمعية خالل إطالق الخدمة

أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة ق ــرطـ ـب ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
حـ ـس ــن األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري ،ت ــدش ــن
خ ــدم ــة ال ــدف ــع ال ــذات ــي (SELF
 )SERVICEفي السوق املركزي
أم ـ ـ ـ ــس ،لـ ـتـ ـك ــون األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـلــى
مستوى الجمعيات التعاونية
ف ـ ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة
الفريدة ،وباعتبارها اول منفذ
ب ـي ــع ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ــوي ــت،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــدء فـ ـ ــي اطـ ـ ــاق
تشغيل ه ــذه الـخــدمــة بــرعــايــة

الوكيل املساعد لقطاع التعاون
ب ـ ــوزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
عبدالعزيزالشعيب.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاري ان
ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ت ـض ــع جـمـعـيــة
قرطبة التعاونية فــي صــدارة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة فــي
تـطـبـيــق خــدمــة ال ــدف ــع ال ــذات ــي،
والـ ـ ـت ـ ــي سـ ـت ــوف ــر الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الــوقــت وال ـج ـهــد ،وتـمـكــن رواد
الجمعية من مواكبة التطورات
التقنية واالسـتـفــادة منها في

مختلف املجاالت.
وزاد بأن قرارا بهذا املستوى
جــاء بعد دراس ــة وافـيــة ملنافع
ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ،وق ــدرت ـه ــا على
إحـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
الدفع والتعامل مع املشتريات
وضبط املصروفات ،مبينا ان
«هـ ــذه الـتـجــربــة تـحــت اش ــراف
ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ،ونـ ــأمـ ــل
ف ـ ــي ن ـق ـل ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة االخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـت ـعــم
الفائدة».

حفل توزيع جوائز «تكريم» 2018

كــونــا  -رش ــح مجلس إدارة ات ـحــاد املــؤرخــن الـعــرب
رئيس قسم التاريخ بجامعة الكويت الدكتور عبدالله
ال ـه ــاج ــري ،لـنـيــل ج ــائ ــزة (ش ــوام ــخ امل ــؤرخ ــن ال ـع ــرب)،
تقديرا لجهوده البحثية واألكاديمية في تاريخ الكويت
ومنطقة الخليج العربي.
وق ــال ال ـهــاجــري لــوكــالــة األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة أم ــس ،إن
اإلعان عن الجائزة من مجلس إدارة االتحاد بالقاهرة،
سيتم في  28الجاري.
يذكر أن الهاجري صاحب مدرسة متميزة في مجال
البحث التاريخي ،املنحاز للمدرسة التحليلية العربية
ومنهجيتها ،ونال سابقا جائزة الدولة التشجيعية عن
إحدى دراساته النقدية.
وصــدر لــه العديد مــن البحوث والــدراســات العلمية
املنشورة في مجات ودوريــات عربية وعاملية ،محكمة
باللغتن العربية واالنكليزية إلى جانب بعض الكتب
واملؤلفات واملقاالت االكاديمية.

الشيخ علي الجراح لدى تسلمه الجائزة خالل الحفل

كونا  -تحت رعاية صاحب
ال ـس ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،أق ـي ــم مـســاء
أول مـ ــن أم ـ ــس ح ـف ــل ت ــوزي ــع
ج ــوائ ــز (تـ ـك ــري ــم)  ،2018فــي
م ــرك ــز ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر االح ـمــد
الثقافي.
وق ـ ـ ــد أن ـ ـ ـ ــاب س ـ ـمـ ــوه وزي ـ ــر
ش ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري
الشيخ علي الجراح ،لحضور
الحفل.
ب ـ ـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل ب ــالـ ـنـ ـشـ ـي ــد

ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ث ـ ـ ــم أل ـ ـ ـقـ ـ ــى م ـم ـث ــل
سـمــوه وزي ــر ش ــؤون الــديــوان
كلمة باملناسبة ،تلتها كلمة
مل ــؤس ــس الـ ـج ــائ ــزة ريـ ـك ــاردو
كرم .كما ألقى رئيس مجلس
ادارة جمعية ال ـهــال االحـمــر
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ع ـ ـضـ ــو امل ـج ـل ــس
ال ـف ـخ ــري ل ـل ـج ــائ ــزة ال ــدك ـت ــور
هال مساعد الساير كلمة.
وألـ ـ ـق ـ ــى الـ ـشـ ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور
محمد الصباح كلمة.
بـ ـع ــده ــا ت ـ ــم تـ ـك ــري ــم س ـمــو

األم ـ ـيـ ــر بـ ـج ــائ ــزة «انـ ـ ـج ـ ــازات
العمر» ،تسلمها الشيخ علي
الجراح.
وك ـ ـ ــرم املـ ـه ــرج ــان امل ـغ ـف ــور
ل ــه بـ ــإذن ال ـل ــه ت ـعــالــى الـشـيــخ
جابر األحمد بجائزة «القائد
ال ـ ـ ـتـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي» ،وق ـ ـ ـ ــد ت ـس ـل ــم
ال ـج ــائ ــزة امل ـس ـت ـشــار ب ــدي ــوان
سمو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ الدكتور سالم الجابر.
وتم أيضًا تكريم الشخصيات
الفائزة بالجوائز.

«الهوية» تواصل عرض سلسلة
«حكام الكويت»
أصـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـكـ ـت ــب ال ـش ـه ـي ــد
الـ ـت ــاب ــع ل ـ ـلـ ــديـ ــوان األم ـ ـيـ ــري
ال ـع ــدد ال ـخــامــس والـتـسـعــن
من مجلته الدورية «الهوية»
م ـح ـت ـف ـي ــًا ب ـ ـ ــاإلب ـ ـ ــداع م ـح ــور
إن ـجــازات مكتب الشهيد في
كل فعالياته ،بدءًا باالحتفال
بالفائقن من أبناء الشهداء
امل ـس ـج ـل ــن ب ــامل ـك ـت ــب مـ ـ ــرورًا
ب ــامل ـب ــدع ــن مـ ــن األبـ ـ ـن ـ ــاء فــي
ت ـجــربــة أك ــادي ـم ـي ــة امل ـبــدعــن
الـثــانـيــة وان ـت ـهــاء بــاالحـتـفــاء
ب ــال ــذك ــرى ال ــراب ـع ــة لـلـتـكــريــم
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـظـ ـي ــت بــه
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وقـ ـ ــائـ ـ ــدهـ ـ ــا ،كـ ـي ــوم
م ـط ـب ــوع فـ ــي ذاكـ ـ ـ ــرة ال ــوط ــن
يتجدد ُ االحـتـفــاء بــه كوسام
شــرف أممي ُعلق على صدر
الـ ــوطـ ــن ،ك ـم ــا ع ـ ــرض ال ـع ــدد
ألسـ ـ ـ ــرى ال ـ ـكـ ــويـ ــت امل ـغ ـي ـبــن
ف ــي ظـلـمــة امل ـج ـهــول وال ــذي ــن
ُي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون ج ـ ـ ــرح الـ ـك ــوي ــت
النازف منذ ثمانية وعشرين
عاما.
واس ـتــأنــف ال ـعــدد الجديد
نـ ـ ـش ـ ــر س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة مـ ــرور
ثــاث ـم ـئــة عـ ــام ع ـلــى ح ـكــم آل
الـصـبــاح « »-1718 2018عن
حاكم الكويت الــرابــع الشيخ
صـ ـب ــاح ب ــن ج ــاب ــر املـ ـع ــروف
بـ ـ ــ«صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي» ب ـق ـلــم
الـ ــدك ـ ـتـ ــور طـ ـ ـ ــارق ع ـب ــدال ـل ــه،
وعـ ـ ــن امل ـ ـكـ ــان كـ ـه ــوي ــة كــانــت
«الـ ـصـ ـبـ ـيـ ـحـ ـي ــة» ذهـ ـ ـب ـ ــا بــن

غالف العدد الجديد للمجلة

الـ ــرمـ ــال ،وفـ ــي مـ ــأثـ ــورات عن
«أم ـثــال ـنــا امل ـت ـنــاق ـضــة» وفــي
اإلن ـســان ـيــات ،مـقــال «رح ــات
الـ ـع ــال ــم اآلخـ ـ ــر بـ ــن ال ـتــأث ـيــر
والـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر» ومـ ـ ـق ـ ــال «م ـث ـل ــث
ال ـع ــذاب األبـ ــدي» وف ــي اللغة
مقال «اللغة العربية ،كينونة
ووجـ ــود» لـلــدكـتــورة بهيجة
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري أدلـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـق ـ ــال
ال ـ ـغـ ــايـ ــات اإلمـ ـت ــاعـ ـي ــة لـلـغــة

الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـل ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
مصطفى الكنز ،وفي الهوية
نقرأ املقاالت التالية «املاضي
ي ـم ـن ــح ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ه ــويـ ـت ــه»،
وم ـق ــال «ال ـث ـقــافــة ومـنــزلـتـهــا
فـ ــي ت ـش ـك ـيــل روح ال ـه ــوي ــة»
وم ـ ـقـ ــال «تـ ـح ــدي ــث ال ـه ــوي ــة»
لـلــدكـتــورعـبــدالـلــه الجسمي،
و«ال ـهــويــة الــوعــي» للدكتور
الزواوي بغورة.

مؤتمر الفيزياء :أحدث الطرق
في التطبيقات اإلشعاعية الطبية
ك ــون ــا  -قـ ـ ــال رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــزيـ ــاء الـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور
م ـش ــاري الـنـعـيـمــي ،إن املــؤتـمــر
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي لـ ـلـ ـفـ ـي ــزي ــاء ال ـط ـب ـيــة
والــوقــايــة مــن االش ـع ــاع ،فرصة
ل ـت ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات وال ـت ــواص ــل

والتعاون العلمي بن الباحثن
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـفـ ـي ــزي ــاء ال ـط ـب ـيــة،
وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــدث ط ــرق
التطبيقات اإلشعاعية الطبية.
وأضاف النعيمي وهو رئيس
اللجنة املنظمة ،في كلمة افتتاح

املـ ــؤت ـ ـمـ ــر أم ـ ـ ـ ــس ،ان ت ـخ ـصــص
الـ ـفـ ـي ــزي ــاء ال ـط ـب ـي ــة يـ ـه ــدف ال ــى
ت ـط ـب ـيــق م ـ ـبـ ــادئ ال ـف ـي ــزي ــاء فــي
الطب ،للمساعدة في تشخيص
وعــاج األم ــراض بدقة وفعالية
وجودة عالية.

