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لجنة فنية دائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

اصدر وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
قرارا وزاريا بتشكيل جلنة فنية دائمة لوضع القواعد 
احملاس���بية وادلة التدقيق، وحمل القرار رقم 224 
لعام 2010 ونص على: مادة اولى: تشكل جلنة تسمي 
»اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاس���بية 
وادلة التدقيق« برئاس���ة الوكيل املساعد لشؤون 
الشركات والتراخيص التجارية وعضوية كل من: 

1- ممثل عن جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
� عضوا، 2- ممثل عن جمعية االقتصاديني الكويتية 
� عضوا، 3- ممثل عن سوق الكويت لالوراق املالية 
� عضوا، 4 – ممثل عن بنك الكويت املركزي � عضوا، 
5- ممثل عن غرفة جتارة وصناعة الكويت – عضوا، 
6- ممثل عن كلية العلوم االدارية – عضوا، 7- ممثل 
عن ادارة الشركات املس���اهمة – عضوا. ولرئيس 

اللجنة حتديد اش���خاص طبيعيني بقرار منه بعد 
موافقة وزير التجارة والصناعة لعضوية اللجنة. 
ويكون للجنة امني سر يعني من قبل ادارة الشركات 
املساهمة بوزارة التجارة والصناعة ويجوز للجنة 
االستعانة مبن تراه من داخل او خارج الوزارة. مادة 
ثانية: يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 581 

لسنة 2006 في شأن تشكيل اللجنة املذكورة.

حنان عبدالمعبود
أنهت هيئة الغذاء والدواء 
األميركية اجلدل العاملي، الذي 
ساد األوساط الصحية خالل 
األسابيع املاضية حول مخاطر 
عقار »االفانديا«، املس����تخدم 
لعالج مرضى السكري، والبت 
في أمر منع تداوله من عدمه، 
الهيئة وزارة  حيث س����لمت 
الصحة بالكويت ردا رسميا 
بناء على طلب األخيرة، بصحة 
وسالمة تداول العقار باألسواق 
ورفع احلظر عنه، وذلك عقب 
االجتماع ال����ذي أقيم الثالثاء 
املاضي مبقر الهيئة في حضور 

اخلبراء واملختصني.
وقال وكيل وزارة الصحة 
املس����اعد لش����ؤون األدوي����ة 
الطبية د.عمر  والتجهي����زات 
الس����يد في تصريح صحافي 
ردا على رس����الة املنظمة: ان 
الصحة تسلمت خطابا رسميا 
من ال����� »FDA«، يؤكد صحة 
وس����المة عق����ار »االفانديا« 
اخلاص مبرضى السكري، الفتا 

اخلاص، حلني التأكد من صحة 
سالمته على املرضى »لوال رد 

املنظمة«.
وأش����ار د.عم����ر ال����ى ان 
املقب����ل مع األطباء  االجتماع 
الس����كري  املختصني مبرض 
س����واء في الرعاية األولية أو 
املستش����فيات، سيتطرق إلى 
آلي����ة صرفه م����رة أخرى في 

املستشفيات واملراكز.
الوزارة خاطبت  وذكر ان 
الغ����ذاء والدواء عبر  منظمة 
الشبكة العنكبوتية ملعرفة مدى 
تأكيد جدية الدراسة املذكورة 
من عدمها، وذل����ك لبدء منع 
استيراده رسميا وعدم تداوله 
بالكويت، مبينا ان »الصحة« 
قامت في وقت سابق بعملية 
»تقن����ني« لعملية صرفه عبر 
إعطاء نصائح لألطباء بتغييره 
للمرضى املصابني بالسكري، 
مشيرا الى أن اإلجراء األخير 
جاء كخطوة احترازية »بالرغم 
من عدم تسلم خطاب رسمي 

مبنعه آنذاك«.

إلى ان »الصحة« ظلت ترصد 
طوال فترة احلظر على العقار 
بش����كل دقيق الدراسات التي 
صدرت مؤخرا حول مضاعفات 
اس����تخدام عق����ار »االفانديا« 

وقام����ت بعملي����ة إرش����ادية 
لألطباء لتقنني صرفه، مرورا 
باإلجراء األخير الذي وضعته 
الصح����ة لبدء منع تداوله في 
املستشفيات احلكومية والقطاع 

أحمد الهارون

أبلغت »الصحة« رسميًا برفع الحظر عنه لعالج مرض السكر

وفق اتفاقية وزارة الصحة للزيارات الدورية لألطباء

»الغذاء والدواء األميركية« تحسم الجدل العالمي 
حول صحة وسالمة تداول عقار »األفانديا«

البروفيسور في جراحة المخ واألعصاب إيال موشي
بدأ زيارته إلى »ابن سينا« لمدة أسبوع

حنان عبد المعبود
أعلن رئيس قسم جراحة املخ واألعصاب 
في مستش���فى ابن سينا التخصصي د. 
يوس���ف العوضي أن أقسام جراحة املخ 
واألعصاب في جميع املستشفيات وعلى 
رأسها قس���م جراحة املخ واألعصاب في 
مستشفى ابن سينا جتري أكثر من 1000 

عملية سنويا.
وب���ني العوضي في تصريح صحافي 
ان قس���م جراح���ة امل���خ واألعصاب في 
مستشفى ابن س���ينا بدأ من أمس وملدة 
أسبوع استضافة البروفيسور البريطاني 
ايال موشي من مستشفى HCA اجلامعي 
بناء عل���ى اتفاقية م���ع وزارة الصحة 
وذلك ملعاين���ة احلاالت املرضية وإجراء 

العمليات اجلراحية للمرضى الذين تتطلب 
حالتهم الصحية إجراءها. مش���يرا إلى 
ان الزيارات الدوري���ة لألطباء الزائرين 
هي بتوجيهات مباشرة من وزير الصحة 
د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم 
العبداله���ادي ومدير منطق���ة الصباح 
الذين  الس���هلي  الصحية د.عبداللطيف 
قدموا الدعم الكامل للمستشفى وللقسم 
في االستمرار في استقدام األطباء الزائرين 
ملعاينة احلاالت النادرة وإجراء العمليات 
اجلراحية لها، مشيرا إلى ان ذلك ساهم 
ف���ي تقنني ابتعاث املرض���ى للعالج في 

اخلارج.
وقال ان السياسة التي اعتمدها القسم 
حاليا هي اس���تقدام بروفيسور شهريا 

حتى نقدم الفرصة ألكبر عدد من املرضى 
ليتمكنوا من عيادة هؤالء األطباء العاملني 

ولتوفير عناء السفر عليهم.
من جانب آخر كشف العوضي عن جناح 
عملية نادرة أجراها لطفلة كويتية تبلغ 
من العمر 7 سنوات، حيث مت إزالة ورم 
في املخيخ، مشيرا إلى ان الطفلة بصحة 

جيدة حاليا وبتحسن جيد.
وبني ان قسم السكرتارية بدأ باستقبال 
اتص���االت املرضى الراغب���ني في عيادة 
البروفيس���ور بدءا من اليوم على هاتف 
رقم 66840027 معلنا ان الهاتف سيستقبل 
االتصاالت لترتيب املواعيد مع الطبيب 
الزائر. وقال ان السكرتارية سيردون على 

كل استفسارات املرضى.

مختبر الڤيروسات 
من »الشعب« إلى »كيفان«

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان مختبر 
الڤيروسات الذي سيغلق من قبل الصحة بسبب االنتقال 
للمبنى اجلديد، س���يتم نقله بش���كل مؤقت الى منطقة 

كيفان، باملركز الصحي للمنطقة. 
اجلدير بالذكر ان وجود مختبر الڤيروسات مبنطقة 
الش���عب كان مثار جدل واعتراض م���ن بعض اعضاء 
مجلس االمة، بسبب قربه من املساكن، واملتوقع ان يثير 
انتقال���ه الى منطقة كيفان اعتراض���ا من قبل الكثيرين 
خاصة وانه هذه املرة سيتوس���ط املس���اكن ولن يكون 

فقط قريبا منها.

أعلنت دار اآلثار اإلسالمية ان 
معرضها »ذخيرة الدنيا.. فنون 
املصوغ���ات الهندية في العصر 
املغولي اإلسالمي« سينتقل من 
سنغافورة الى »املتحف اإلسالمي« 
في ماليزي���ا 30 يوليو اجلاري 
ويستمر عرضه للجمهور هناك 
الى 30 ديسمبر املقبل.وقالت دار 
اآلثار اإلسالمية في بيان خصت 
به »كونا« ان وزير النفط واالعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل واملشرف 
العام على دار اآلثار اإلس���المية 
الشيخة حصة الصباح سيفتتحان 
املعرض مبشاركة سفيرنا لدى 

ماليزيا منذر العيسى.
وأضافت ان االفتتاح سيكون 
بحضور ملك ماليزيا س���يري 
بادوكا باجندا ياجن ميزان زين 
ابن السلطان محمود  العابدين 
املكتفي باهلل شاه وامللكة سيرى 

507 حتف متنوعة الفنون متثل 
فت���رة ازدهار الدول���ة املغولية 
االس���المية م���ن 1526 الى 1858 
ويتمح���ور حول فن���ون الهند 
املغولية حيث اعتنى حكام املغول 
باالبداعات اجلمالية املشكلة على 

األحجار الكرمية.
وقال البيان ان معرض ذخيرة 
الدنيا بدأ جوالت���ه العاملية من 
املتح���ف البريطان���ي في لندن 
في ماي���و 2001 وتوالت جوالته 
من متحف »املتروبوليتان« في 
نيويورك ف���ي أكتوبر 2001 الى 
متح���ف »كليفالن���د للفن« في 
فبراير 2002 ثم متحف هيوسنت 
للفنون في يونيو 2002 وبعد ذلك 
مبتحف »سانت لويس للفن« في 
أكتوب���ر 2002 ومنه الى متحف 
»القصر امللكي« في مدريد بأكتوبر 

.2004

بادوكا باجندا برميسوري.
وأوضحت ان الش���يخ أحمد 
العبداهلل سيلقي كلمة االفتتاح 
فيما س���تعقد الش���يخة حصة 
الصب���اح مؤمترا صحافيا بهذه 
املناسبة لش���رح أبعاد املعرض 
ودوره وتاريخ���ه واالجابة عن 

تساؤالت وسائل االعالم املختلفة 
كما ستلقي محاضرة في املتحف 

االسالمي في 31 يوليو.
يذكر أن دار اآلثار اإلسالمية قد 
أقامت معرضا خاصا في ماليزيا 
مبناسبة افتتاح املتحف االسالمي 
حتت عن���وان »الزرابي« افتتح 

أيضا باملتحف االسالمي املاليزي 
واستمر من 17 ابريل عام 1999 

الى يوليو من نفس العام.
وأشارت الى ان املعرض آنذاك 
أثار اعجابا كبي���را حول فنون 
السجاد االسالمي وقد ذكره اخلبير 
في الفن االسالمي والتر. ب. دني 

بالقول ان »الس���جاد اإلسالمي 
املصنوع ألغراض التجارة شكل 
جزءا حيويا من الثقافة العملية 
في أوروبا وآسيا بل وحتى في 
اليابان ألكثر من سبعة قرون«.

وذكر بيان دار اآلثار اإلسالمية 
ان معرض »ذخيرة الدنيا« يضم 

دار اآلثار تنقل »ذخائر الدنيا« من سنغافورة إلى ماليزيا 30 الجاري
507 تحف متنوعة الفنون تمثل فترة ازدهار الدولة المغولية من عام 1526 وحتى 1858 في معرض »ذخيرة الدنيا«

يستمر العرض إلى 30 ديسمبر

الشيخة حصة الصباحالشيخ أحمد العبداهلل شعار املعرض

 إحدى املصوغات املعروضة في »ذخيرة الدنيا«

ليلى الشافعي
أشاد الشيخ محمد املالك بالدور الدعوي والتوعوي 
البارز الذي تقوم به جلنة التعريف باالسالم في 
توعية اجلاليات الوافدة مثمنا دورها احليوي الذي 
تبذله في نشر رسالة االس���الم مكتسية باملنهج 

الوسطي ومتحلية باحلكمة واملوعظة احلسنة.
جاء ذلك خالل زيارة الش���يخ محمد املالك الى 
جلنة التعريف باالس���الم ف���رع املنقف، وكان في 
اس���تقباله مدير إدارة االف���رع ومدير ادارة احلج 
والعمرة احملامي منيف العجمي الذي رحب بزيارة 
الش���يخ محمد املالك، مش���يدا بالدور البارز الذي 

توليه أسرة آل الصباح الكرام لتفعيل دور الدعوة 
ودعم العمل اخليري الذي أصبح عالمة بارزة من 
صادرات الكويت وعبرت مآثرها به البر والبحر. 
وتابع العجمي: احلم���د هلل ان رزق اهلل الكويت 
حكاما صاحلني حرصوا على سقي شجرة الدعوة 
واس���تكمال مس���يرة االنبياء، وقال: يكفينا فخرا 
مقولة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عندما ق���ال ان العمل اخليري تاج على الرؤوس. 
وعلى هامش الزيارة اصطحب العجمي الش���يخ 
محمد املالك في جول���ة داخل أروقة الفرع أطلعه 

خاللها على آلية اللجنة الدعوية. د.موسى املزيدي محاضرا 

المالك: »التعريف باإلسالم« 
تقوم بدور حيوي في توعية الجاليات

الهيئة الخيرية نّظمت ورشة عمل لخريجي الثانوية عن »التميز في التعليم الجامعي«
نظمت الهيئة اخليرية االسالمية العاملية ورشة عمل 
خلريجي الثانوية العامة من البنني والبنات من أبناء 
العاملني في جمعيات النفع العام حملت عنوان »متيز 
في تعليمك اجلامعي« تهدف الى ارشادهم الى سبل 
وطرق التميز والتفوق في مرحلة التعليم اجلامعي، 
وهو ما يساعد على تقدمي مخرجات جامعية متميزة 
علميا وثقافيا. وتضمنت ورشة العمل التي أقامتها 
الهيئة في مركزها التدريبي مبقرها مبنطقة جنوب 
السرة إلقاء عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة في 
جامعة الكويت د.موسى املزيدي محاضرة على الطلبة 
تطرق خاللها الى اهم س����بل وطرق التفوق العلمي 
واألخالقي في الدراسة اجلامعية وفي احلياة العملية 
واالجتماعية وهو ما تس����عى الهيئة إلى حتقيقه من 
خالل برامجها ومشاريعها التنموية والتوعوية. وشدد 

احملاضر على ضرورة متابعة واستذكار الدروس اوال 
بأول فور تلقيها من احملاضر للتمكن من استيعابها 
وفهمها مشيرا الى انه كلما تأخر الطالب في مراجعة 
دروس����ه اليومية صعب عليه استيعابها مهما كانت 
بسيطة كما اشار الى ضرورة تنظيم وحسن استثمار 

الوقت واختيار األوقات املناسبة للدراسة. 
وشهدت احملاضرة التي كانت على فترتني إقباال 
من اجلنس����ني كونها تس����عى الى حتقيق التميز في 
الدراسة اجلامعية التي تتطلب بذل جهود كبيرة في 
الدراسة من خالل احلرص على فهم كل صغيرة وكبيرة 
واالهتمام ب����أداء الواجبات وتكوين عالقات متميزة 
مع الزمالء واألس����اتذة واملجتم����ع احمليط بالطالب، 
وفي نهاية الورشة مت اهداء الطلبة اخلريجني كتابا 

بعنوان »كن متميزا«.


