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مستشفى »املواساة اجلديد« يرحب بزيارة
جراح التجميل البروفيسور أنثوني ولف 

احتاد املكاتب الهندسية يستضيف 
األمني العام املساعد للجهاز 
املركزي للمناقصات  العامة 

يستضيف احت��اد املكاتب الهندسية وال���دور االستشارية 
الكويتية  األمني العام املساعد للجهاز املركزي للمناقصات العامة  
املهندس أسامة ابراهيم الدعيج في الساعة السابعة مساء يوم 
األحد املقبل في لقاء مفتوح مع أصحاب املكاتب الهندسية والدور 

االستشارية واملقاولني وغيرهم من أصحاب املهن االستشارية . 
وأوض��ح رئيس االحت��اد املهندس بدر السلمان أن هذا اللقاء 
يأتي في اطار التعاون املشترك  مع األمانة العامة للجهاز املركزي 
للمناقصات العامة التابع ملجلس الوزراء لتذليل العقبات وشرح 
اآللية التي يتبعها اجلهاز لنظام تصنيف اخلدمات االستشارية 

والتي اعتمادها وباتت سارية املفعول مؤخرا. 
وأض��اف رئيس االحت��اد أننا ندعوا األخ��وة أعضاء االحت��اد 
ال��ى احل��ض��ور واالط���اع على كافة التفاصيل وال��ت��ش��اور في 
آليات التنفيذ ، مضيفا أنه ميكن للمقاولني ومقدمي اخلدمات 
االستشارية األخ��رى أيضا حضور هذا اللقاء الذي سيعقد في 
القاعة الكبرى  مبقر االحتاد في جمعية املهندسني مساء يوم 30 

يونيو اجلاري بعد صاة املغرب .  
ولفت السلمان ال��ى أهمية احلضور وت��زوي��د األم��ني العام 
املساعد للجهاز مباحظاتنا ، الفتا الى أن اجلهاز بدأ بتسجيل 
املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية الكويتية واملقاولني 
وغيرهم من أصحاب املهن االستشارية  للقيام بتصنيفها وفقا 

للنظام اجلديد . 

بدر السلمان 

ض���م���ن ب����رام����ج األط���ب���اء 
ال��زائ��ري��ن، أعلنت مستشفى 
امل���واس���اة اجل��دي��د ع��ن زي���ارة 
ج��راح التجميل البروفيسور 
د. أنثوني ول��ف رئ��ي��س قسم 
التجميل ف��ي جامعة ميامي 
بالواليات املتحدة األمريكية 
واحل��ائ��ز على ج��ائ��زة أفضل 
جراح في أمريكا حيث تستغرق 
مدة الزيارة من 29 يونيو حتى 

4 يوليو 2019.
والبروفيسور د. أنثوني ولف 
حاصل على ال��ب��ورد االمريكي 
ف��ي ج��راح��ة التجميل، رئيس 
اجلمعية األمريكية للجمجمة 
وال���وج���ة وال���ف���ك، متخصص 
ف��ي عمليات التجميل للكبار 

واألط��ف��ال ب��اإلض��اف��ة إل��ى أنه 
متخصص في جتميل تشوهات 
ال��وج��ة واجلمجمة لألطفال، 
جتميل األذن واألن���ف وازال���ة 
الوحمات اجللدية ورئيس قسم 
التجميل لألطفال فى مستشفى 

ميامي لألطفال.
وي���ق���دم ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
املتعلقة ب��ج��راح��ات التجميل 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه متخصص 
في جتميل وشد الوجه وجتميل 
األن��ف واألذن والرقبة، تعديل 
تشوهات اجلمجمة والفك ونحت 
اجل��س��م خ��اص��ة ب��ع��د عمليات 

التكميم وتخفيف الوزن.
من جهتها قالت مديرة تطوير 
األعمال والتسويق في املستشفى 

علياء السيد إن استقطاب األطباء 
الزائرين من اخل���ارج  يعد من 
ضمن أول��ى اهتماماتنا لرفع 

املستوى ولتبادل اخلبرات
وصرحت إدارة املستشفى أن 
الزيارة تأتى فى إطار برنامج 
مستشفى امل��واس��اة لألطباء 
ال��زائ��ري��ن وال����ذى ي��ع��ب��ر عن 
حرص إدارة مستشفى املواساة 
اجل��دي��د ع��ل��ى احل��ص��ول على 
أفضل املهارات الطبية العاملية 
واإلختصاصات النادرة، لتقدم 
ملرضاها كل ما هو جديد فى فى 
تقنيات التشخيص والعاج  
داخ���ل دول���ة الكويت ب���دالً من 
السفر للخارج للحصول على 

البروفيسور د. أنثوني ولفهذه اخلبرات الطبية العاملية.
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وزير »الصحة« يعدل الئحة العالج 
باخلارج لضمان اقتصاره على مستحقيه

أص��در وزي��ر الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور باسل 
الصباح أمس االثنني ق��رارا وزاري��ا بتعديل بنود 
الئ��ح��ة ال��ع��اج ب��اخل��ارج مب��ا يضمن ان يكون 

ملستحقيه.
وقالت الوزارة في صحفي ل� )كونا( ان الائحة 
اجل��دي��دة حت��دد احل��االت التي يقتصر فيها إيفاد 

املواطنني للعاج باخلارج.
وأوضحت أن الائحة حددت من تلك احلاالت 
املصابني بالسرطان واحلاالت احلرجة واجلراحات 
امل��س��ت��ع��ص��ي��ة وغ��ي��ر اجل��راح��ي��ة املستعصية 
للكبار واألطفال التي تقرر اللجنة الطبية العليا 
للعاج باخلارج استحقاقها لعدم توافر عاجها 

مبستشفيات ومراكز الوزارة.
وأف��ادت بأن تقدمي الطلب يتم من املريض في 
املستشفى التابع له أو الذي يعالج فيه على أن يتم 
احالة الطلب للجنة التخصصية ملناظرة املريض 

لبحث حالته.
وق��ال��ت إن للجنة التخصصية ان توصي 
باستكمال اخلطة العاجية للمريض داخل الكويت 
من خ��ال وض��ع خطه عاجية واضحة يجب أن 
يلتزم بها املريض أو توصي اللجنة بعرض املريض 
علي اللجنة الطبية العليا للعاج باخلارج للبت في 

مدى أحقية املريض للعاج اخلارجي من عدمه.
وذك��رت أن الائحة اجلديدة استحدثت جلنة 
لترتيب مواعيد االستشاريني ال��زوار الذين يتم 
استقدامهم الى مستشفيات وزارة الصحة أو أحد 
الكفاءات الكويتية في ال���وزارة أو املنتدبني من 

جامعة الكويت.
وأش���ارت إل��ى أن الائحة تضمنت ع���ددا من 

األحكام اخلاصة ب��إج��راءات تقدمي طلب العاج 
باخلارج وترتيب إجراءات سفر املرضى ومرافقيهم 

واملخصصات املالية وفترة العاج ومتديدها.
وقالت إنه مت استحداث مادة خاصة بصاحيات 
رؤساء املكاتب الصحية باخلارج واعتماد إجراءات 
عاج الطلبة الكويتيني املبتعثني للدراسة باخلارج 
على نفقة الدولة على أن يتم العمل بتلك الائحة 

اعتبارا من نهاية الشهر اجلاري.
وأوض��ح��ت أن ك��ل ق��رار أو ن��ص يتعارض مع 
أحكام الائحة اجلديدة يعتبر ملغى مبينة أن هدف 
إصدار هذه الائحة تنظيم سير العمل واحملافظة 
على حقوق املرضى الكويتيني كما كفلها الدستور 
ومن اجل تخفيف العبء على الطاقم الطبي في 

مختلف املستشفيات.

الشيخ الدكتور باسل الصباح

أكد عمق العالقات »األخوية« بني البلدين 

رئيس وزراء األردن: امللتقى اإلعالمي الكويتي 
األردني يترجم أواصر التعاون املشترك

أكد رئيس ال��وزراء األردن��ي الدكتور 
عمر ال��رزاز أمس االثنني عمق العاقات 
“األخوية” مع الكويت مشيرا إلى أن 
عقد امللتقى اإلعامي الكويتي - األردني 
ف��ي عمان “يترجم” أواص���ر التعاون 

املشترك.
وذكرت وكالة األنباء األردنية )بترا( 
أن ذلك جاء خال استقبال الرزاز للوفود 
الكويتية املشاركة في امللتقى اإلعامي 
الكويتي - األردني الذي بدأت فعالياته 
أم��س األح���د بعقد ن���دوات متخصصة 
لبحث ال��ت��ح��دي��ات أم���ام امل��وض��وع��ات 

املطروحة وسبل مواجهتها.

ونقلت الوكالة عن ال���رزاز إشادته 
بالعاقات الكويتية واعتبرها “منوذجا” 
للعاقات العربية ف��ي امل��ج��االت كافة 
م���ؤك���دا احل����رص ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اف���اق 
التعاون املشترك خدمة ملصالح البلدين 
والشعبني وجتسيدا للعاقة األخوية 

“الوطيدة” بني القيادتني السياسيتني.
وأع���رب ع��ن ترحيبه بعقد امللتقى 
االعامي الكويتي - االردن��ي في عمان 
وال��ذي يشكل جتربة متقدمة من حيث 
ح��ظ��وة االع�����ام ب��ه��ام��ش واس����ع من 

احلريات لدى البلدين.
ولفت إل��ى القواسم املشتركة التي 

جتمع االردن والكويت وف��ي مقدمتها 
الثقافة السياسية والتعامل بعقانية 
وت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة احل����وار م��ع القضايا 
والتحديات التي تواجه املنطقة والعمل 
على بناء جسور الثقة واحل��رص على 

تعزيز العمل العربي املشترك.
ووفق الوكالة فقد ثمن اعضاء الوفد 
احلرص األردني على اجناح عقد امللتقى 
اإلعامي الكويتي - األردن��ي وترسيخ 
جتربته الفاعلة في تعزيز العاقات 
اإلع��ام��ي��ة والثقافية واالس��ت��ف��ادة من 
اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب امل��ت��راك��م��ة لدى 

البلدين.

وأش���ادوا باملساهمة الكبيرة التي 
قدمتها ال��ك��وادر البشرية األردن��ي��ة في 
مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها 
الكويت. وحضر اللقاء مع الرزاز وزيرة 
االعام األردنية جمانة غنيمات واالمني 
العام للملتقى منصور العجمي ورؤساء 
الوفود املشاركة في امللتقى وهي مكتب 
الشهيد في ال��دي��وان األميري ووزارت��ا 
ال��دف��اع والداخلية واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية ودي��وان 
اخلدمة املدنية واألمانة العامة لاوقاف 

وبلدية الكويت.

عمر الرزاز خال استقباله للوفود الكويتية املشاركة في امللتقى

العدساني: نعمل على الربط بني أبناء املجتمع بالتواصل معهم في كافة املناسبات 

»الهالل األحمر الكويتي« وزعت مساعدات 
لـ100 أرملة من األسر احملتاجة في الكويت

أعلنت جمعية الهال األحمر 
الكويتي أمس االثنني عن توزيع 
امل��س��اع��دات اإلنسانية ل��� 100 
أمرأة أرملة من األسر احملتاجة 
مبناسبة اليوم الدولي لألرامل 
شملت األج��ه��زة الكهربائية 
واألوان������ي امل��ن��زل��ي��ة وامل����واد 

الغذائية.
ودعت مدير إدارة املساعدات 
احمللية في جمعية الهال األحمر 
الكويتي م��رمي العدساني في 
تصريح صحفي مبناسبة اليوم 
الدولي لألرامل ال��ذي يصادف 
23 ي��ون��ي��و م��ن ك��ل ع���ام إل��ى 
إب���راز األرام���ل بشكل أك��ب��ر في 
املجتمع وتوفير الدعم لهن كي 
يحيني حياة منتجة ومتساوية 

ومرضية.

وأك����دت ال��ع��دس��ان��ي أهمية 
إدخ��ال مشاعر الفرح والسرور 
ع��ل��ى ق���ل���وب امل������رأة األرم���ل���ة 
والتخفيف بعض الشيء عنها 
م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��م ع��ب��روا عن 
سعادتهم وش��ك��ره��م جلمعية 
الهال األحمر على هذه املبادرة 

اإلنسانية.
وق��ال��ت: التزامنا مببادئنا 
اإلنسانية املستمدة من تعاليم 
ديننا احلنيف وقيمنا وعادتنا 
األصيلة جت��اه قضايا أمهاتنا 
وأخ���وات���ن���ا األرام������ل ال��ات��ي 
أحاطتهن الدولة مبختلف أوجه 
ال��رع��اي��ة واخل��دم��ة والتأهيل 
وكفلت لهم كافة أسباب احلياة 
الكرمية ف��إن اجلمعية حترص 

على إبراز دورهن وتكرميهن.

وأضافت أنه ال يوجد تقدير 
أعظم من تقدير أمهاتنا األرامل 
ال��ائ��ي كافحن م��ن أج��ل تربية 
ورع��اي��ة أب��ن��ائ��ه��ن م��ع��ب��رة عن 
سعادتها بالتكرمي ذي األث��ر 

الطيب في قلوب اجلميع.
وأش���ارت العدساني إل��ى أن 
اجلمعية ترعى شرائح األرامل 
واأليتام واألسر املتعففة وتعمل 
على الربط بني أبناء املجتمع 
م��ن خ��ال ال��ت��واص��ل معهم في 
ك��اف��ة امل��ن��اس��ب��ات. وذك���رت أن 
اليوم العاملي لألرامل هو يوم 
خصصته اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ألمم امل��ت��ح��دة ل��ي��ك��ون ي��وم��ا 
عامليا حتتفي فيه جميع دول 
العالم باألرامل تعزيزا ملكانتهن 

وتدعيما لدورهن في املجتمع.

جانب من توزيع املساعدات اإلنسانية لألرامل

إثر غرق سفينة األعالف بشاطئ املسيلة

4 أطنان  بلدية  الكويت ترفع 
مخلفات  بالتعاون مع فريق الغوص 

 رفع أطنان من املخلفات 

أعلنت إدارة ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي بلدية 
الكويت عن أستمرار التعاون املتبادل بني البلدية 
وال��وزارات واملؤسسات احلكومية في مختلف 
ح��االت ال��ط��وارئ التى تتطلب توفير االليات 
والعمالة ، مشيرة إلى أن البلدية ممثلة في إدارة 
النظافة العامة وإش��غ��االت الطرق بالتعاون 
مع فريق الغوص الكويتي بتنفيذ حملة شاطئ 

املسيلة.
وفي هذا السياق أوضح مراقب عام النظافة 
ب��ادارة النظافة العامة واشغاالت الطرق بفرع 
بلدية محافظة مبارك الكبير خالد العازمي بأن 
البلدية حت��رص على احملافظة على النظافة 
العامة س��واء على مستوي البيئة البحرية أو 
البرية في إطار توجيه البلدية إلى تطبيق خطتها 
املتكاملة بهدف اإلرتقاء مبستوي النظافة العامة 

والتى توليها البلدية إهتماماً خاصاً ، مشيراً 
إلى ض��رورة ض��رورة تعاون اجلميع مع جهاز 
البلدية من أجل الوصول إلى أهدافها وذلك من 
خال توعية أفراد األسرة بأهمية النظافة بحياة 

الفرد واملجتمع.
وأض���اف العازمي ب��أن احلملة أس��ف��رت عن 
رفع 4 طن من املخلفات الناجتة عن غرق  سفينة 
االع��اف وم��ازال��ت عمليات التنظيف مستمرة 

حلني االنتهاء من عمليات رفع املخلفات.
وم��ن جانبها دع��ت إدارة العاقات العامة 
املواطنني واملقيمني االتصال على اخلط الساخن 
139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل 
عبر حسابات البلدية @kuwmun مبواقع 
التواصل االجتماعي في حال وجود أي شكوى 

تتعلق بالبلدية.

أسامة الدعيج

اإلبراهيم: امللتقى فرصة للقاء الشباب والتعرف على كفاءاتهم وطاقاتهم 

»كفو« يفتح باب املشاركة بنسخته 
الثالثة في أكتوبر املقبل

أعلن املستشار في الديوان 
األم����ي����ري ورئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
اإلشرافية العليا على مشروع 
)كفو( الدكتور يوسف اإلبراهيم 
أم��س ع��ن فتح ال��ب��اب ملشاركة 
ال��ك��ف��اءات واجل���ه���ات املهتمة 
مبلتقى )كفو( السنوي الثالث 

املزمع عقده في 9 أكتوبر املقبل.
وق���ال االب��راه��ي��م ف��ي مؤمتر 
صحفي بهذه املناسبة إن )كفو( 
يعقد ف��ي ك��ل سنة لقاء حلصر 
م��ا مت ال��ق��ي��ام ب��ه خ���ال ال��ع��ام 
والبراز املبادرات الشبابية التي 
تسهم في حتقيق رؤية )كويت 
جديدة 2035( وتسليط الضوء 
على الكفاءات املنجزة وعرض 

قصص جناحهم.
وأش��ار الى أن امللتقى فرصة 
للقاء الشباب والتعرف على 
كفاءاتهم وطاقاتهم وما استجد 
لديهم من أفكار وابداعات جديدة 
والطاعهم على آخر التغييرات 
على املوقع االلكتروني للمشروع 

وتطبيق )كفو(.
وأعرب عن ترحيبه مبشاركة 
اجلميع الجن��اح ه��ذا املشروع 
ال��ذي يخدم الشباب واملجتمع 
داعيا الكفاءات الشابة لانضمام 
ال��ى مجتمعات )ك��ف��و( لتبادل 

اخلبرات واملنفعة فيما بينهم.
ودعا الى تضافر اجلهود بني 
األفراد واجلهات من أجل تعزيز 
دور الكفاءات الشبابة املميزة 

في بناء كويت جديدة والعمل 
على م��ب��ادرات وأف��ك��ار مبتكرة 

تواكب متطلبات الغد.
م��ن جانبها أوض��ح��ت املدير 
التنفيذي للمشروع الدكتورة 
فاطمة املوسوي خ��ال املؤمتر 
كيفية املشاركة في امللتقى وما 
سيتم فيه من أنشطة مختلفة 
كاالعان عن مرشدي وسفراء 
)كفو( في موسمة املقبل وعرض 
أنشطة مجتمعات )كفو( خال 

العام.
وأضافت املوسوي أن بعض 
أصحاب املبادرات سيشاركون 
ف��ي ع��رض أف��ك��اره��م لرصدها 
وم���ت���اب���ع���ة م�����دى اجن���ازه���ا 
وفعاليتها مبينة أن���ه سيتم 

اختيار املشاركني في هذا املوسم 
بناء على كفاءاتهم واجنازاتهم 
وخبراتهم في مختلف املجاالت 

من خال منصة )كفو(.
وع��ب��رت ع��ن س��ع��ادة فريق 
)ك���ف���و( مب���ش���ارك���ة اجل��م��ي��ع 
والتطوع في امللتقى من خال 
التقدمي على ال��راب��ط املوجود 
ف��ي صفحته على االنستغرام 
حيث سيتم متابعة املتقدمني من 
خال املوقع والتواصل معهم.
يذكر ان مشروع )كفو( التابع 
ل��ل��دي��وان األم��ي��ري ه��و املنصة 
الوطنية األولى لعرض الكفاءات 
الشبابية لتسهيل عملية البحث 
وال��ت��واص��ل وال��ت��ع��اون فيما 

بينهم.

د.يوسف اإلبراهيم خال املؤمتر الصحفي


