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سيلفرمان 6 :مليارات دوالر حجم التبادل التجاري الكويتي األميركي

«التخطيط» :توجه نحو التحول لنظام
المناقصات والتوريدات اإللكترونية
كتب �أحمد احلربي :

ك�شف الأمني العام للمجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية د .خالد
مهدي �أن التوجه العام للكويت
�ضمن خطة التنمية التحول الى
نظام املناق�صات والتوريدات
االل��ك�ترون��ي��ة وتقلي�ص ال���دورة
امل�ستندية يف ه��ذه املنظومة
املتعلقة باملناق�صة والتوريدات
والتعاقدات مبا يحد من الف�ساد
وتعزيز النزاهة .
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح ادل���ى به
مهدي عقب م�شاركته يف افتتاح
ور�شة عمل اف�ضل املمار�سات يف
املناق�صات العامة والتي تنظمها
االمانة العامة للمجل�س االعلى
للتخطيط والتنمية بالتعاون مع
معهد الكويت للدرا�سات الق�ضائية
وال��ق��ان��ون��ي��ة ووزارة التجارة
االمريكية وال�سفارة االمريكية يف
الكويت .
ومن جانبه القى ال�سفري االمريكي
لدى الكويت لوران�س �سيلفرمان

• خالد مهدي متحدثا ً

كلمة رحب فيها باحل�ضور م�ؤكدا
ان��ه��ا م��ب��ادرة متميزة ل���وزارة
التجارة االمريكية وبرنامج تطوير
القانون التجاري الدويل للم�شاركة
يف ور���ش��ة احل��دي��ث ع��ن اف�ضل
املمار�سات يف جمال املناق�صات
العامة ,م�شريا الى انها ور�شة
مهمة لتطوير االقت�صادالكويتي
وحت�سينه وا���ص�لاح��ه لتوفري

ال�����واردات والب�ضائع وال�سلع
للمواطنني .
واك���د �سيلفرمان ان ال�رشكات
االمريكية تتطلع الى زيادة حجم
التبادل التجاري مع الكويت كا�شفا
انه يبلغ ما نحو  6مليارات دوالر
بني اجلانبني متطلعا الى املزيد
من التبادل التجاري والتعاون
االقت�صادي يف جمال ال�صحة.

الجراح :نجاح المبادرة جاء بتكاتف جهود جميع القائمين عليها

األمير شمل برعايته حفل توزيع جوائز «تكريم» 2018
حتت رعاية �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد �أقيم م�ساء �أم�س حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز «ت��ك��رمي» ,2018
وذلك يف مركز ال�شيخ جابر االحمد
الثقايف.
وق��د �أن���اب �سموه وزي���ر �ش�ؤون
الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح
حل�ضور احلفل.
بد�أ احلفل بالن�شيد الوطني ثم �ألقى
ممثل �سموه وزير �ش�ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ علي اجلراح كلمة
بهذه املنا�سبة فيما يلي ن�صها:
لقد ت�رشفت باحل�ضور نيابة عن
راعي احلفل �سمو امري البالد �صباح
االح��م��د ناقال تهنئة �سموه لكم
جميعا على النجاح الكبري الذي
حققته املبادرة يف دورتها التا�سعة
والذي حتقق بف�ضل الله تعالى ثم
بف�ضل تكاتف جهود القائمني على
ه��ذه امل��ب��ادرة حتى ظهرت بهذه
ال�صورة امل�رشفة ,مثمنا �سموه
احت�ضان املبادرة للمبدعني العرب
يف جماالت عدة ودون متييز.
وم�سك اخلتام يف حفلكم الكرمي هذا
ان ات�رشف اي�ضا با�ستالم جائزة
«اجن��ازات العمر» املقدمة ل�سموه,

مؤتمر جمعية الجراحين الثاني ينطلق األربعاء المقبل
كتب �صالح الدهام:

• سلمان الصباح

ك�شف رئي�س جمعية اجلراحني
�سلمان ال�صباح ،عن �إقامة م�ؤمتر
اجل��م��ع��ي��ة ال��ث��اين حت��ت ع��ن��وان
«اجل��راح��ة الآم��ن��ة» بالتعاون مع
الكلية الأم��ري��ك��ي��ة للجراحني،
وراب��ط��ة اجل��راح�ين العرب للمرة
الأول��ى ،وهي رابطة جتمع الدول
العربية يف كل �أق�سام اجلراحة،
وذلك بح�ضور وزير ال�صحة با�سل
ال�صباح .
وقال ان امل�ؤمتر �سيقام يف الفرتة
م��ا ب�ين  23 - 21ال�شهر احلايل
و�سيح�رضه ق��ي��ادي��ون م��ن وزارة
ال�صحة ،وكذلك بع�ض ال�سفراء،
ور�ؤ�ساء جمعيات الدول العربية،
ورئي�س الكلية الأمريكية للجراحني

احلايل ،وكذلك ال�سابق ،وم�ؤ�س�سة
ورئي�سة جمعية الن�ساء اجلراحية
العاملية ،الفت ًا �إل��ى �أن ح�ضور
م�ؤ�س�سة جمعية الن�ساء العاملية
جاء بهدف ت�شجيع ن�ساء الكويت
على االلتحاق بتخ�ص�ص اجلراحة
ال���ذي ي��ع��اين نق�ص ًا يف العن�رص
الن�سائي يف الكويت.
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر �سيح�رضه نحو
 30جراح ًا عاملي ًا ،بالإ�ضافة �إلى
جميع �أطباء اجلراحة بالكويت،
مبين ًا �أن امل��ؤمت��ر �سيتحدث عن
اجلراحة الآمنة ،للو�صول �إلى �أف�ضل
النتائج اجلراحية ،و�أكرثها �أمان ًا،
واحلديث عن كل ما هو جديد مع
الرتكيز على درجة الأمان العالية.
وذكر �أن هناك  3ور�ش عمل �إحداها
�ستكون عن امل�س�ؤولية الطبية،

والأخ��ط��اء الطبية،والثانية عن
كيفية اختيار امل��ع��دات الطبية
ب��ط��ري��ق��ة �آم���ن���ة ،وال��ث��ال��ث��ة عن
امل�ضاعفات اجلراحية.
وقال ال�صباح �إن امل�ؤمتر �سي�صاحبه
معر�ض �سيكون فيه م�شاركة عدد من
ال�رشكات ،وم�ؤ�س�سات الدولة،
م�شري ًا �إلى �أن املعر�ض �ست�صاحبه
غرفة عمليات لكيفية عمل الك�شف
امل�سبق ل�سالمة املر�ضى ،وهناك
حم��ا��ضرات �أ�سا�سية ،ويف �إحدى
املحا�رضات �سيتحدث فيها جون
ماتونز امل��درب اخلا�ص مل�ؤ�س�س
�أبل،كما �سيتحدث جراح �أمريكي عن
�إج��راء عمليات جراحية يف �أماكن
�صعبة �سواء على قمم اجلبال �أو يف
املحيطات ،على �أن تكون النقاط
من التعليم امل�ستمر  30نقطة.

العوضي :المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية المستدامة
كتب �أحمد احلربي:
�أكدت املديرة العامة للهيئة العامة
ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة �شفيقة العو�ضي،
�أهمية و�ضع خارطة طريق مع منظمات
املجتمع املدين للت�شارك مع الهيئة
يف حتقيق ر�ؤية الكويت  2035نحو
اال�شخا�ص ذوي االعاقة والو�صول �إلى
االهداف الطموحة.
وق��ال��ت خ�لال ور���ش��ة عمل بعنوان
«تعزيز احلوار بني منظمات املجتمع
امل��دين» والتي تنظمها الهيئة حتت
رعاية وزي��رة ال�ش�ؤون االجتماعية
وزي��رة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح خالل الفرتة من � 18إلى
 20ال�شهر احل��ايل ادراك��ا من الهيئة

بدوراملجتمع امل���دين يف التنمية
امل�ستدامة وح�ضارة ال�شعوب ومتا�شي ًا
مع اهداف ر�ؤية الكويت  2035بتمكني
املجتمع املدين ليكون �رشيك ًا ا�سا�سي ًا
يف التنمية امل�ستدامة ،ات��ت هذه
الور�شة لتكون الأر�ضية امل�شرتكة
التي نقف عليها مع منظمات املجتمع
املدين لدعم وحماية حقوق اال�شخا�ص
ذوي االعاقة.
و�أو���ض��ح��ت �أن ال��ور���ش��ة تهدف الى
توحيد املفاهيم و�أه��داف العمل يف
ق�ضايا اال�شخا�ص ذوي االعاقة لتكون
ق�ضية حقوقهم ق�ضية وطنية م�شرتكة
ذات ه��دف وا�ضح واث��ر كبري ت�ضمن
امل�ساواة والعدل يف احلقوق وت�ضمن
حياة كرمية �أف�ضل.

«السكنية» تعلن جدول توزيعات المرحلة
األولى لـ «جنوب مدينة صباح األحمد»
كتب �ضاحي العلي:

�أعلــن نائب املدير العام ل�ش�ؤون الطلبات والتخ�صي�ص يف امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية �أحمد الهداب عن جــــــــدول توزيعات املرحلة
االولى مل�شــروع جنـوب مدينة �صباح الأحمـــد وعددها « »1815ق�سيمة
حكومية مب�ساحة  400م« 2توزيع على املخطط».
وقال �إن ا�ستدعاء الدفعة الأولى �سيكون يوم الأربعاء املقبل على �أن
يكون ت�سليم بطاقات القرعـة يوم ال�سبت  24املقبل وتوزيع بطاقات
االحتياط يوم االحد املوافق  25احلايل و�أن تكون �أول قرعــــة يـــوم
االثنني  26من ال�شهر نف�سه.

بلدية مبارك الكبير:
إزالة  1100إعالن مخالف
ك�شفت �إدارة العالقات العامة يف
البلدية النقاب ع��ن ق��ي��ام فريق
الطوارئ بفرع بلدية حمافظة مبارك
الكبري بتحقيق العديد من الإجنازات
خالل �شهر اكتوبر املا�ضي تزامنا مع
احلملة االعالمية التي �أطلقتها االدارة
حتت �شعار «توا�صل معنا» ،والتي
تهدف �إل��ى �إزال��ة كافة التعديات
على �أم�ل�اك ال��دول��ة واالع�لان��ات
وامليادين  ومتابعة
بال�شوارع
الباعة اجلائلني وك��ل م��ا ي�شغل
الطريق �سواء ا�ستغالل م�ساحة دون
ترخي�ص او �سيارات مهملة ،ف�ض ًال
عن متابعة �رشكات النظافة ومدى
التزامها بتطبيق العقود بينها
وب�ين البلدية �إل��ى جانب متابعة
�شكاوى اجلمهور الواردة عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،م�شرية �إلى
�أن   احلمالت التفتي�شية �أ�سفرت

ع��ن حترير  33حم�رض خمالفة
و�إزالة  1100اعالن خمالف.
ويف هذا ال�سياق �أو�ضح رئي�س فريق
الطوارئ بفرع بلدية املحافظة
نا�رص ال��ه��اج��ري ان الفريق قام
برفع � 1100إعالن خمالف خمتلف
الأح���ج���ام م��ن ���ش��وارع وميادين
امل��ح��اف��ظ��ة مت و�ضعها بطريقة
ع�شوائية ت�شوه املنظر اجلمايل
للمحافظة وت�سبب ال��ك��ث�ير من
احل��وادث ،وتوجيه � 95إنذار تعد
على �أم�لاك الدولة ،و 33خمالفة
طبق ًا لالئحة املحالت واالعالنات،
�سالمة ،و8
وتوجيه � 78إنذار
�إنذارات نظافة ،وو�ضع  184مل�صق ًا،
وحترير  11تعهد نظافة ،وغلق
حم���ل واح�����د ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى
ا�ستقبال � 32شكوى ع�بر اخلط
ال�ساخــن.

• الشيخ علي اجلراح مع املكرمني

متمني ًا �سموه كل التوفيق وال�سداد
والنجاح لهذه املبادرة يف دورتها
القادمة».
ثم �ألقى م�ؤ�س�س اجلائزة ريكاردو
كرم كلمة فيما يلي ن�صها�« :أن نكون
هنا يف احل�صنِ اخلليجي احل�صني يف
عا�صمة الكلمة احلرة وال�تراث وقد

ا�ستمتعنا جميعنا بعر�ض افتتاحي
ميثل الروح اخلليجية الطيبة قدمته
فرقة تلفزيون الكويت< فتحية لهذه
الفرقة الناب�ضة بالفرح.
�أن نكون يف �إم���ارة التقدم ودول��ة
الأمان واملحبة العربية الأ�صفى من
�صفاء الفجر �أن نكون هنا يف �أر�ض

اخلري واملطر الهاطل لي�س اال ب�رشة
خري من ال�سماء لهذه البالد و�أهلها.
�أن نكون هنا على هذا املنرب يف
مركزِ جابر الأحمد الثقايف فذلك
يعني ان حلفلِ تكرمي هذه ال�سنة
قيمة م�ضافة يف مدينة اال�ست�ضافة
الكويت».

بحضور مسؤولين من وزارات الصحة

الكويت تستضيف اليوم االجتماع الخليجي
لمناقصة لوازم تجهيز المستشفيات
حتت رعاية وزير ال�صحة د.با�سل
ال�صباح ت�ست�ضيف الكويت خالل
ال��ف�ترة م��ن  19ال��ى  22احلايل
االجتماع اخلليجي للجنة االعداد
وحتديث الدليل واالعداد ملناق�صة
لوازم جتهيز امل�ست�شفيات والكلية
ال�صناعية ل��ع��ام  2019ب��دول
جمل�س التعاون و�سيكون االجتماع
بح�ضور وفد جمل�س ال�صحة بدول
جمل�س التعاون وبح�ضور ممثلي
ق��ي��ادات وم�س�ؤولني م��ن هيئات
ووزارات ال�صحة ب��دول جمل�س
التعاون وهـي �إح��دى اللجــان
اخلليجية الهامة امل�شرتكة بدول
املجل�س .

وق��ال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
الرقابة الدوائية والغذائية وع�ضو
الهيئة التنفيذية ب��دول جمل�س
التعاون عبدالله البدر �إن �إن�شاء
اللجنة على م�ستوى دول جمل�س
ال��ت��ع��اون ب��ه��دف احل�����ص��ول على
�أجهزة ولوازم طبية �آمنة وفعالة
وذات ج���ودة ع��ال��ي��ة وب�أف�ضل
الأ�سعار وتوفريها لدول جمل�س
التعاون من خ�لال التن�سيق مع
وزارات ال�صحة بالدول الأع�ضاء
للم�شاركة يف اعداد خطة ال�رشاء
املوحد ال�سنوية و�سيتم خالل
االجتماع حتديث بنود الدليل
وا�ستعرا�ض قوائم البنود.

• الشيخ باسل الصباح

أكاديمي كويتي يخترع جهازاً لخفض

الحمى باستمرار

• املتحدثون في ورشة العمل

ح�صل رئي�س ق�سم �إدارة التقنية يف كلية العلوم
احلياتية بجامعة الكويت بدر العنزي ،على براءة
االخرتاع خلاف�ض احلمى امل�ستمر امل�سجلة حتت رقم
 US 880. 045. 10 B2من مكتب االخرتاع يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
وقال العنزي :انه قام بابتكار �آلية جديدة يقدم من
خاللها فكرة جديدة جلهاز خف�ض احلرارة با�ستمرار
والذي من �ش�أنه التقليل من ا�ستخدام الأدوية وكذلك
خف�ض درجة حرارة اجل�سم �إلى معدلها الطبيعي وملدة
طويلة من دون احلاجة �إلى املراقبة امل�ستمرة.

وا�ضاف :ان براءة االخرتاع التي ت�ستخدم تقنية جديدة
تعرف با�سم «خف�ض درجة احل��رارة امل�ستمر» تقلل
التكلفة واجلهد �إ�ضافة �إلى �أن هذا املقرتح ب�إمكانه ان
يعالج �أكرث من مري�ض ومالئم لال�ستخدام يف املنزل
والعيادات وامل�ست�شفيات.
وب�ين ان ه��ذا اجلهاز له ع��دة مكونات ويتميز هذا
االخ�تراع عن طرق العالجات التقليدية بعدة �أمور
�أهمها ع��دم ا�ستخدام م��واد كيماوية وع��دم احلاجة
للمراقبة امل�ستمرة ا�ضافة الى كونه �سهل الت�شغيل
وال�صيانة والتنظيف.

«المحاسبة» يؤكد أهمية
تدقيق تكنولوجيا

المعلومات على الجهات
المشمولة برقابته
كتب حمد حمدان:

�أك��د دي��وان املحا�سبة �أهمية
تطبيق مو�ضوعي البيانات
ال�ضخمة وتدقيق تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى اجلهات
امل�شمولة برقابته من خالل
ت�شكيل فريق تدقيق يتكون من
مدققني ماليني ومدقق قانوين
وخمت�ص بتدقيق تكنولوجيا
املعلومات.
وق����ال ال���دي���وان مبنا�سبة
ا�صداره التو�صيات اخلا�صة
ب��زي��ارت��ه املكتب التدقيق
الوطني الفنلندي �أخ�ير ًا �إن
من املهم التن�سيق مع اجلهات
احلكومية لن�رش ثقافة البيئة
الإلكرتونية الالورقية و�أمتتة
اخلدمات احلكومية العامة
واخل��ا���ص��ة ل��ت��وف�ير الوقت
واجلهد يف الأنظمة الإدارية.
ونقل البيان عن ع�ضو الوفد
امل�شارك مهند�س كمبيوتر
اخت�صا�صي رئي�سي ب���إدارة
تقنية امل��ع��ل��وم��ات في�صل
احلقان قوله �إن الوفد �أو�صى
ب�رضورة و�ضع ا�سرتاتيجية
لتطوير وت ��أه��ي��ل مهارات
امل���دق���ق�ي�ن امل���ال���ي�ي�ن يف
الديوان مبجال «تكنولوجيا
املعلومات» وتخ�صي�ص برامج
تدريبية عملية.

ورشة عمل عن «سرطان البروستاتا»
لمدة  3أيام

�أعلن مدير مركز �صباح الأحمد
للم�سالك والكلى فوزي �أبل ،عن
اق��ام��ة امل��رك��ز ور���ش��ة عمل عن
«�رسطان الربو�ستاتا» عند الرجال
ملدة  3ايام.
وذكر على هام�ش افتتاح الور�شة
انه مت ا�ست�ضافة طبيب زائ��ر من
بريطانيا يقوم بطريقة حديثة
لت�شخي�ص و�أخ����ذ ع��ي��ن��ات من
«الربو�ستاتا» ،وتعليم االطباء
الكويتيني باملركز هذه الطريقة
امل��ت��ط��ورة مل��واك��ب��ة امل��راك��ز
احلديثة يف هذا املجال ،م�شري ًا
الى ان الطبيب الزائر اجرى 10
حاالت.
و�أ�شار الى ان الور�شة ت�ست�ضيف
طبيب ًا �آخر ،حيث قام ب�إجراء عدد
من عمليات «الربو�ستاتا» بجهاز
الروبوت ،باال�ضافة الى قيامه
ب�إجراء عملية متطورة بالليزر.
و�أكد �أبل على �إقامة يوم توعوي
للمر�ضى باملركز ع��ن �رسطان
«الربو�ستاتا» خالل فرتة الور�شة
لتوعيتهم باملر�ض و�أعرا�ضه
وعالجه وكيفية الوقاية منه.

• فوزي أبل مع الفريق الطبي خالل معاينة إحدى احلاالت

