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اجلسار بحث التعاون الثنائي مع سفير طاجيكستان
استقبل وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلسار في مكتبه صباح أمس 
سفير جمهورية طاجيكس���تان لدى الكويت 

د.زبيد اهلل زبيدوف.

وقد مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
وبحث ع���دد من املوضوع���ات ذات االهتمام 
املشترك بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

في شتى املجاالت.

الوزير م. أحمد اجلسار مستقبال السفير الطاجيكي

الكويتي على مزيد من العطاء 
وتقدمي أفضل ما لديهم خلدمة 
وطنهم. وتقدم الشرهان بالشكر 
لصاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
جابر املبارك ووزير الكهرباء واملاء 
م.أحمد اجلسار ووكيل الوزارة 
م. محمد بوشهري على ثقتهم 
بتوليتي قطاع اخلدمات الفنية 
واملشاغل الرئيسية في الوزارة. 
وتابع: سنعمل يدا بيد مع إخواننا 
في الوزارة من أجل نهضة وطننا 
كل في موقعه، ومن خالل احلرص 
على رفع كفاءة ومهارات الكوادر 

الفنية الكويتية.

إنتاج الطاقة النظيفة من أهم أهداف »الكهرباء«

الشرهان: خطة طموح للتوسع 
في إقامة مشاريع الطاقة الشمسية

اإلكثار من شرب املاء  لتجنب اإلصابة باحلصوات
حنان عبدالمعبود

نصحت وزارة الصح���ة املواطنني واملقيمني 
بضرورة اإلكثار من ش���رب املاء، وخاصة خالل 
فترة الصيف، وذلك لتجنب االصابة باحلصوات، 
وخفض نسبة األمالح في اجلسم. وأوضحت الوزارة 
في مجموعة من النصائح قدمتها ملتابعيها عبر 
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي تويتر، 
أن ش���رب املاء بكمية مناسبة في الصيف يعود 

بالكثير من النفع على األشخاص، مبينه أنه مع 
دخول فصل الصيف يكثر فقدان اجلس���م للماء، 
وأن نقص املاء في اجلسم عن املستوى املطلوب 
يؤدي إلى الصداع واألرق وعسر الهضم واإلمساك، 
وزيادة فرص تخثر الدم، مما قد يؤدي إلى تكوين 
اجللطات، خاصة عند كبار السن. في سياق آخر 
تقيم وزارة الصحة،مؤمترا صحافيا صباح األحد 
املقبل، للحدي���ث عن آخر التطورات فيما يتعلق 

بإدارة الرقابة الدوائية.

»العدل« أصدرت دلياًل تنظيميًا جديدًا 
جلميع قطاعاتها وإداراتها

اسامه ابو السعود

أصدرت وزارة العدل الدليل التنظيمي للوزارة 
متضمن���ا التعري���ف بجميع قطاع���ات الوزارة 
واختصاص���ات كل إدارة واخلدمات التي تقدمها 
وذلك تسهيال على املتابعني وحصرا الختصاصات 
كل إدارة سواء على الصعيد التخصصي أو اخلدمات 

العدلية املقدمة جلمهور املراجعني. 
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة التطوير اإلداري 
والتدريب والتخطيط بقط���اع التطوير اإلداري 
واإلعالم اجلهة املنفذة للدليل التنظيمي أن الهدف 
من إصداره هو جتميع أنشطة الوزارة في وحدة 

واحدة لسهولة التعرف عليها وليكون عونا جلميع 
املسؤولني والعاملني بالوزارة وكذلك املختصني 
واملتقاضني عامة للوقوف على أنشطة كل قطاع 
بال���وزارة واختصاصات كل م���ن هذه القطاعات 
واألنش���طة املوكلة اليه تفصيليا. وراعى الدليل 
التنظيمي الذي يقع في 300 صفحة حصر جميع 
اختصاصات اإلدارات واملراقبات واألقسام التابعة 
لها بدءا من ديوان الوزارة والتس���جيل العقاري 
والتوثيق وجلنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء 
وكذلك جمي���ع األجهزة اإلدارية املعاونة للقضاء 
والتوثيقات الش���رعية وجميع قطاعات وإدارات 

الوزارة األخرى .

دارين العلي

أكد الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدم����ات الفني����ة واملش����اغل 
الرئيسية في وزارة الكهرباء واملاء 
م.محمد الشرهان، ان التوسع في 
انتاح الطاقة النظيفة أحد ابرز 
أهداف الوزارة الذي تسعى إلى 
حتقيقه من خالل إقامة مزيد من 
املشاريع التي تكفل ذلك. وقال 
في أولى تصريحاته الصحافية 
عقب توليه مس����ؤولية القطاع 
إن وزارة الكهرباء واملاء متتلك 
خطة طموحا للتوسع في إقامة 
مشاريع الطاقة الشمسية واملباني 
اخلضراء، موضحا س����عيه إلى 
م.محمد الشرهانالنهوض بالقطاع، وحث الشباب 

السيد عمر: سنعمل على توحيد أسعار »األدوية اجلنيسة« خالل املرحلة املقبلة

شددت على ضرروة حتفيز املبدعني لتطوير أدوية جديدة وحماية امللكية الفكرية ألعمالهم

»الكويتية لإلغاثة« تطلق حملة كبرى ملساعدة اليمنيني

توحيد أسعار 2850 دواء ومستحضرًا بجميع دول اخلليج

خبيرة أميركية: مؤمتر »اقتصاديات الصحة«
 ساهم في تعزيز التعاون الصحي بني الدول املشاركة فيه

الكويت - كونا: أشادت 
خبي���رة اقتصادية أميركية 
أمس بالنتائ���ج التي خرج 
بها مؤمتر ومعرض الكويت 
القتصادي���ات الصحة الذي 
اختت���م اعماله يوم الثالثاء 

املاضي. 
اخلبي���رة  وقال���ت   
االقتصادي���ة ف���ي االنفاق 
الصحي آمبر جيس���وب في 
حديث ل� »كونا« ان املؤمتر 
كان فرصة طموحة ورائعة 
لتبادل وجه���ات النظر بني 
خبراء في اقتصاديات الصحة 
من اخلليج العربي واملكسيك 
وأوكرانيا وبريطانيا وغيرها 
من الدول، مبينة انه كان مثمرا 
لدرجة مكنت من ارساء فرص 
لتعزيز التعاون في مجاالت 
صحية مختلفة بني عدد كبير 

من الدول املشاركة. 
 واعتب���رت ان املؤمت���ر 
شكل فرصة كبيرة لتعزيز 
التعاون في مجال اقتصاديات 
الصحة وغيرها من القطاعات 
التابعة بني الكويت والواليات 
املتحدة، مضيفة »لدينا أعمال 
كثيرة ف���ي الكويت، ولدى 
الواليات املتحدة العديد من 
املنظمات العاملة في الكويت 

وباقي دول العالم«. 
وأعرب���ت ع���ن قناعتها 
بوج���ود ف���رص كثي���رة 
مواتي���ة لتعزي���ز التعاون 
املتبادلة بني  واالستثمارات 
الكويت والواليات املتحدة 
خاص���ة مع توج���ه الكثير 
من املواطنني الكويتيني الى 
املتح���دة للعالج،  الواليات 
مشددة على ضرورة »تعزيز 

العوارض اجلانبية  متابعة 
لألدوية ونتائ���ج تعاطيها 
التجمعات  ب���ني  واختالفها 
السكانية جغرافيا وبشكل 
خاص بالنسبة ملالحظة اي 
حاالت خطيرة يشكل مجاال 

رائعا لفرص التعاون«. 
وم���ن املوضوعات التي 
قالت انها قد تش���كل فرصا 
اضافية للتعاون »محاولة 
فهم اختالف النتائج العالجية 
وفقا لالفراد«، وهو موضوع 
يأخ���ذ حي���زا متزاي���دا من 
املناقشات في الدول الغربية 
اضافة ال���ى كيفية املوازنة 
بني القيمة العالجية واتاحة 
العالج ال���ذي يأتي بنتائج 
إيجابية مطلوبة، معتبرة ان 
من التوصيات املهمة للمؤمتر 
موض���وع التأثي���ر املتزايد 

املتوافرة  لفعالية االدوي���ة 
في االسواق وافضل فرص 
االستثمار في قطاع الرعاية 
الصحية وهو هدف مشترك 
للواليات املتحدة والكويت 
وجلميع املشاركني في املؤمتر 
الذي ناقش على مدى ثالثة 
ايام أهمية املواءمة بني تقدمي 
العالج احلديث وقيمته املالية 
عبر اع���داد ميزانيات تأتي 

بنتائج إيجابية. 
 واشارت في هذا الصدد 
الى احلاجة لتحفيز املبدعني 
ادوية  ايج���اد  على تطوير 
جديدة، وهو ما يتطلب حماية 
امللكي���ة الفكري���ة لعملهم، 
الفتة الى ان املؤمتر س���عى 
ال���ى ايجاد ارضي���ة صلبة 
آللي���ة اتخاذ الق���رار متكن 
الكافية  امل���وارد  من توفير 

لتوفير ال���دواء عبر العالم 
وتوضي���ح دور اقتصادات 
الصحة في السياسة الصحية 

الوطنية. 
 يذك���ر ان املؤمتر الذي 
اقيم حتت رعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
شهد تقدمي محاضرات وأوراق 
عمل شارك فيها مختصون في 
االنفاق الصحي والصيدلة 

محليون وعرب واجانب. 
 وكان وزير الصحة د.علي 
العبيدي افتتح املؤمتر االحد 
املاضي وهدف الى ايجاد اتزان 
بني اقتصاديات واخالقيات 
القطاع الصح���ي وتوجيه 
اخلدمات الصحية في الكويت 
نح���و املزيد م���ن الفاعلية 
الناحيت���ني الصحية  م���ن 

واالقتصادية.

وصغار الس����ن والش����يوخ، 
والتقارير األممية توضح أن 
أكثر من 10 ماليني ش����خص 
باليم����ن يعانون من س����وء 
التغذية، وقلة املواد الضرورية، 
عالوة على تهجير ونزوح مئات 
اآلالف داخل اليمن، إلى املناطق 
اآلمنة، أو إلى دول اجلوار، مما 
يتطلب تدخال دوليا وبشكل 
عاجل ج����دا. ولف����ت إلى أن 
طريقة إيصال هذه املساعدات 
ستتم عبر التنسيق مع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزارة اخلارجية الكويتية، 
حيث إن العمل باجلمعية ميتاز 

الفريق اجنز معظم تسعير 
األدوية املبتكرة وهو يعمل 
خالل االجتماعات املقبلة على 
تسعير باقي األدوية، مبينا 
ان فري���ق العمل اخلليجي 
سينتقل في املرحلة املقبلة 
للعمل على توحيد اسعار 
»األدوية اجلنيس���ة« وهي 
األدوية املشتقة من األدوية 
األصلية واملبتكرة، مضيفا ان 
الفريق يعمل على التحويل 
الى جلنة دائمة تضم األجهزة 

بطابعه املؤسسي والرسمي 
والتوثيقي، وهذا شأن العمل 
اخليري الكويتي بشكل عام، 
للتواصل مع اجلمعية االتصال 
على اخلط الساخن 51705544 
واألرضي 22274017 أو عبر 
املوقع kuwaitrelief.org، مناشدا 
أهل اخلير واحملس����نني، إلى 
سرعة املبادرة وتقدمي العون 
واملساندة والدعم ألهلنا في 
اليمن، فاملصاب جلل، ويحتاج 
إلى تكاتف اجلميع، مؤكدا أن 
الكويت ستحقق قصب السبق 
في التبرع ألهل اليمن، وهذه 

شيم أهل الكويت.

املختصة بهذا الشأن في دول 
املجلس تعمل على توحيد 
املزيد من اس���عار األدوية 
واملستحضرات الصيدالنية.  
وكان فريق العمل اخلليجي 
شكل بناء على قرار من قادة 
دول مجلس التعاون في عام 
2006 ويعنى بالعمل على 
توحيد اس���عار األدوية من 
اجل املس���اهمة بتخفيض 
العمل  اسعارها وبدأ فريق 

اجتماعاته عام 2011.

اليمني الشقيق، الذين تربطنا 
بهم عالقات أخوة في اإلميان 
واإلسالم ونس����ب ومصالح 
مشتركة. وتابع: الوضع احلالي 
لليمن مأساوي جدا، فما تنقله 
لنا وسائل اإلعالم، ووسائل 
التواصل االجتماعي يوضح 
حجم املعاناة التي يالقيها أهل 
اليمن، حيث غياب تام جلميع 
مؤسسات الدولة، مما أعقبه 
إغالق املستشفيات، وتفاقمت 
بدورها حال����ة املرضى لعدم 
توافر العناي����ة الالزمة لهم، 
عالوة عل����ى زي����ادة حاالت 
الوفيات بني األطفال الرضع، 

ال�21، أن سياس���ة توحيد 
اس���عار األدوية س���اهمت 
بتخفيض اسعار العديد من 
األدوية بنسبة وصلت الى 

ما يزيد على %60. 
وأوضح عمر ان معايير 
توحيد تسعير الدواء التي 
يتم االخذ بها من قبل الفريق 
تقوم على أخذ السعر االقل 
في الدول اخلليجية وتطبيق 
هذا السعر على باقي دول 
مجلس التعاون، مضيفا ان 

أعلن مدير عام اجلمعية 
الكويتية لإلغاثة جاسم الربيع 
عن إطالق حملة إغاثية عاجلة 
أله����ل اليمن، تش����مل جميع 
املساعدات الطبية والغذائية 
واملستلزمات الضرورية لألسر 
الفقيرة والنازحة، التي زادت 
معاناته����ا في ظ����ل الظروف 

الراهنة التي متر بها اليمن.
وقال الربيع: تأتي حملتنا 
ه����ذه تضامن����ا م����ع احلملة 
الكبرى التي أطلقها صاحب 
الس����مو األمير لدع����م اليمن 
وهذا يعكس توجه الكويت، 
قيادة وشعبا لدعم أهلنا في 

املنامة � كونا: قال الوكيل 
املساعد لش���ؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية بوزارة 
الصحة د. عمر السيد عمر 
أمس ان وزارات الصحة بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية قامت بتوحيد نحو 
2850 دواء ومس���تحضرا 
صيدالني���ا.   واضاف عمر 
في تصريح ل� »كونا« عقب 
اختتام اجتماع فريق عمل 
تسعير األدوية اخلليجية 

جاسم الربيع

د.عمر السيد عمر 

»الهالل األحمر«: إقالع طائرة اإلغاثة األولى إلى اليمن

»PET/CT فريق كويتي أجرى اختبارات القبول جلهاز »بوزيتروني

كما ان املستشفيات تعاني 
نقصا ش���ديدا ف���ي األدوية 
واملستلزمات الطبية، موضحا 
انه سيتم ارسال مواد غذائية 

خالل األيام املقبلة. 
 وأوضح ان هذه الرحلة 

تأت���ي ضمن سلس���لة من 
الت���ي تقوم بها  التحركات 
العون  اجلمعي���ة لتق���دمي 
واإلغاثة لألشقاء في اليمن، 
مشيدا بجهود نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
لتسيير هذه الرحلة، معربا 
التي  عن تقدي���ره للجهود 
تبذلها السلطات السعودية 
للتنسيق والتعاون لوصول 
الطائرة اليوم، مشيرا الى ان 
تلك اجلهود هي محل تقدير 

من الشعب الكويتي. 
واكد حرص اجلمعية على 
املشاركة في اجلهود اإلنسانية 
التي تق���وم بها الكويت في 
التوجيهات السامية  ضوء 
الدعم واملس���اندة  بتق���دمي 
اليمن  الالزمني لألشقاء في 
والذين هم بحاجة ماسة الى 

الدواء والغذاء.

اليمنية حيث ستتس���لمها 
جلنة اإلغاثة اليمنية والتي 
بدوره���ا س���توزعها على 
املستش���فيات في املكال في 
اليمن، مشيرا الى وجود عدد 
كبير من النازحني في املكال 

أعلن���ت جمعي���ة الهالل 
األحم���ر الكويتية عن اقالع 
طائرة اإلغاثة األولى من قاعدة 
عبداهلل املبارك اجلوية اليوم 
الى مطار شروره في جنوب 
السعودية وعلى متنها 40 
طنا من االدوية واملواد الطبية 
إليصالها الى املستشفيات في 
اليمن الشقيق.  وقال نائب 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
انور احلساوي في تصريح 
صحافي أمس ان اقالع طائرة 
كويتية محملة باألدوية يأتي 
ترجمة حلرص صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
واحلكومة والشعب الكويتي 
على مؤازرة األشقاء في اليمن.  
وذكر احلساوي ان الطائرة 
حتمل على متنها 40 طنا من 
األدوية واملستلزمات الطبية 
ويرافقها عدد من املتطوعني 
الذين سيتوجهون الى احلدود 

طائرة اإلغاثة قبل توجهها إلى السعودية ملساعدة املتضررين في اليمن 

حنان عبد المعبود

أعلن رئيس وحدة فيزياء الطب النووي مبركز الكويت ملكافحة 
السرطان د.مشاري النعيمي، إجراء فريق متخصص من القسم 
PET/ اختبارات القبول ألول جهاز تصوير مقطعي بوزيتروني

CT بسلطنة عمان، وذلك بدعوة من مستشفى السلطان قابوس 
اجلامعي مبدينة مسقط، مشيرا إلى أن الدعوة تأتي من منطلق 
تبادل اخلبرات بني دول اخلليج واالستفادة من خبرة الفيزيائيني 
الطبي����ني الكويتيني. وأكد النعيمي في تصريح صحافي أن هذه 
املبادرة القت تقديرا كبيرا من إدارة مستشفى السلطان قابوس 
اجلامعي التي كرمت فريق الفيزيائيني الكويتي، مبينا أن فريق 
الفيزيائيني الكويتي قام بعمل اختبارات القبول للجهاز بنجاح 
 ،)NEMA( حسب معايير الرابطة الدولية ملصنعي األجهزة الكهربائية
وذلك للتأكد من فاعلية اجلهاز ومطابقته للمواصفات املطلوبة. 
وأوضح أنه مت تدش����ني اجلهاز واستخدامه لتشخيص مرضى 
الس����رطان في سلطنة عمان، مش����يرا إلى أن فريق الفيزيائيني 
الكويتي تضمن كال من اخصائيي الفيزياء الطبية نواف بوغيث، 

الفريق الكويتي خالل مشاركته في اختبارات اجلهازومحمد عمر.


