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األمير هنأ رئيس الواليات املكسيكية
وحاكم عام بابوا غينيا اجلديدة بالعيد الوطني

ولي العهد هنأ رئيس الواليات املكسيكية
وحاكم عام بابوا غينيا اجلديدة بالعيد الوطني

رئيس الوزراء هّنأ رئيس 
الواليات املكسيكية

وحاكم عام بابوا غينيا اجلديدة

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الواليات 
املكسيكية املتحدة الصديقة مبناسبة العيد الوطني 
لبالده. كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصبــاح ببرقية تهنئة إلى 
السير بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا اجلديدة 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيــس أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور رئيس 
الواليــات املكســيكية املتحدة 
الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا ســموه 
لــه موفــور الصحــة والعافية 
وللواليات املكســيكية املتحدة 
وشــعبها الصديــق كل التقدم 
واالزدهــار. وبعــث صاحــب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلــى 
الســير بــوب دادي حاكم عام 
بابــوا غينيا اجلديدة الصديقة 
عبر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية ولبابوا غينيا 
اجلديدة وشــعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى السير 
بــوب دادي حاكم عام 
بابــوا غينيــا اجلديدة 
الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطني لبالده،  العيد 
راجيا له وافر الصحة 

والعافية. 
كما بعث سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيــس أندريس 
مانويل لوبيز أوبرادور 
الواليــــــات  رئيــس 
املتحــدة  املكســيكية 
الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطني لبالده،  العيد 
راجيا له وافر الصحة 

والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

غامن الغامن قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس املصري:
تطوير العالقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون املشترك

القاهرةـ  كونا: قدم سفيرنا 
اجلديد في القاهرة غامن صقر 
الغــامن أوراق اعتمــاده إلى 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي سفيرا للكويت لدى 

جمهورية مصر العربية.
وقال الســفير الغامن في 
تصريح لـ«كونا» عقب تقدمي 
أوراق االعتمــاد إنه نقل إلى 
الرئيــس السيســي حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ومتنيات ســموهم 
العربية  جلمهوريــة مصــر 
الشــقيقة املزيد مــن التقدم 
واالزدهار واألمن واالستقرار.
وأضــاف أنه نقــل كذلك 
حتيات وزير اخلارجية الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد وتقديره 

بني البلدين الشقيقني الكويت 
ومصر ومتيزها على األصعدة 

واملستويات كافة.
الكويــت  وأكــد حــرص 
وتطلعهــا إلــى تطوير هذه 

العالقــات وتعزيزها وفتح 
آفاق أرحب للتعاون املشترك 
وحتقيق كل ما من شأنه خدمة 
صالــح البلدين والشــعبني 

الشقيقني.

سفيرنا في القاهرة أشاد مبسيرة العالقات التاريخية واإلستراتيجية بني البلدين

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل تسلمه اوراق اعتماد السفير غامن صقر الغامن

ملكانة مصر الشقيقة في قلب 
الكويــت وشــعبها ودورها 

العربي والقومي.
وأشاد مبسيرة العالقات 
التاريخية واالســتراتيجية 

الكويت تستضيف ورشة عمل إقليمية 
حول مكافحة متويل اإلرهاب االثنني

أعلن مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون التنميــة والتعاون 
الدولــي الوزير املفوض حمد 
املشــعان اســتضافة الكويت 
لورشــة عمــل إقليمية يومي 
االثنــني والثالثاء املقبلني في 
شأن مكافحة متويل اإلرهاب، 
وذلك لتعزيز اخلبرات وتبادل 
املعلومات على هذا الصعيد.

وقال املشعان في تصريح لـ 
«كونا» أمس إن الورشة معنية 
ببناء القدرات والتركيز على 

العمالت االفتراضية واملخاطر 
التي تشكلها على النظام املالي 
الدولــي، مبينا أنها ســتكون 
مبشاركة خبراء من  وفود الدول 
األعضاء في مركز اســتهداف 
متويــل اإلرهــاب «تي اف تي 
سي». يذكر أن مركز استهداف 
متويــل اإلرهــاب أنشــئ عام 
٢٠١٧ كنهــج تعاوني ملواجهة 
التهديدات واملتغيرات الناشئة 
عن متويل اإلرهاب برئاســة 
مشــتركة للمملكــة العربيــة 

السعودية والواليات املتحدة 
دول  عضويــة  ومبشــاركة 
اخلليج العربي، ويســهم في 
حتقيق ركائز العمل املشترك 
بــأدوات جديــدة ومبتكــرة 
مــن منطلــق حتديــد وتتبع 
وتبــادل املعلومــات املتعلقة 
بالشــبكات املاليــة اإلرهابية 
وتنســيق اإلجراءات الرادعة 
واملشتركة، والعمل على تعزيز 
بناء القدرات ملواجهة تهديدات 

متويل اإلرهاب. حمد املشعان

وزير الصحة: سالمة املرضى من أولويات األنظمة الصحية

األحمد: ال تلوث داخل املياه اإلقليمية الكويتية
بعد التسرب النفطي احملدود في البصرة العراقية

عطاءات مناقصة «األشغال» 
ملركز التحكم باملياه املعاجلة ٢٧ اجلاري

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» ان مناقصة ادارة 
وتطويــر وتشــغيل وصيانــة مركز 
التحكم باملياه املعاجلة واملرافق التابعة 
لها التي طرحتها وزارة االشــغال مت 
تأجيل موعد تقــدمي عطاءاتها من ١٣

الى ٢٧ سبتمبر اجلاري. 
وأضافت املصادر ان عطاء املناقصة 
يبقى نافذ املفعول وغير جائز الرجوع 
فيه من وقت تصديره وملدة ٩٠ يوما 
من تاريخ فض مظاريف العطاءات، وال 

يؤخذ بأي تعديل في األسعار بعد تقدمي 
العطاء، واذا تعذر البت في العطاءات 
خالل املدة احملددة لسريانها، فيطلب 
مــن مقدمي العطاءات قبول ســريان 
عطاءاتهم ملدة أخرى مماثلة على األكثر، 
ويتعني أن يوافق كل منهم كتابة على 
التمديد مع جتديد مدة التأمني األولي، 
ويســتبعد عطاء من لم يقبل مد مدة 

سريانه.
وأوضحت املصادر انه وفقا لقانون 
املناقصات يشترط فيمن يتقدم بعطاء 
لهذه املناقصة أن يكون كويتيا، فردا 

كان أو شــركة ومقيــدا فــي الســجل 
التجاري ومسجال لدى اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، وأن يقدم ما يثبت 
ذلك مبوجب شهادة حديثة معاصرة 

لعام طرح املناقصة.
ويجــوز أن يكــون مقــدم العطاء 
أجنبيــا، ما لم يكــن الطرح مقصورا 
على الشــركات الوطنيــة، وفي هذه 
احلالة ال تســري في شأنه أحكام كل 
من البند رقم ١ من املادة ٢٣ واملادة ٢٤

من املرســوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة 
١٩٨٠ بشأن قانون التجارة وتعديالته.

حنان عبد املعبود

أكد وزير الصحة د.خالد 
الــوزارة  التــزام  الســعيد 
بقــرارات جمعيــة الصحــة 
العاملية والتزام العاملني في 
القطــاع الصحي اإلنســاني 
واملهنــي واألخالقــي بحــق 
املرضى في الســالمة ضمن 
احلق في الصحة كأحد حقوق 
اإلنسان األساسية التي أكدتها 
املواثيق واالتفاقيات الدولية 
الكويت والقوانني  ودستور 
والتشريعات املنظمة ملمارسة 

املهن الصحية.
وقــال الوزيــر الســعيد 
في بيان صحافي مبناســبة 
اليوم العاملي لسالمة املرضى 
والــذي مت اختيــار مبــادرة 
التحدي العاملي الثالث ملنظمة 
الصحة العاملية «الدواء بدون 
أضرار» شعارا له، إن الوزارة 
تشارك العالم إطالق احلملة 
التوعوية لسالمة املرضى في 
جميع املؤسســات الصحية 
في الكويت، والذي يوافق ١٧

سبتمبر من كل عام.
وقال إن ســالمة املرضى 
إحدى أهم أولويات األنظمة 
دول  مبختلــف  الصحيــة 
العالم، حيث تشير الدراسات 
وتقديــرات منظمــة الصحة 
العامليــة إلــى أن واحــدا من 
بني كل ١٠ مرضى في البلدان 
املتقدمة يصاب باألذى أثناء 

تلقيه الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة إلى 

العامة  الهيئــة  تابعــت 
للبيئــة البالغ الــوارد من 
املنظمــة اإلقليمية حلماية 
البيئة البحرية حول رصد 
تســرب نفطي محــدود في 

منطقة البصرة.
وفــي هذا األمــر أوضح 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
ومديــر عام الهيئــة العامة 
الشــيخ عبــداهللا  للبيئــة 
األحمد أنه بناء على البالغ 
الذي مت تسلمه من املنظمة 
البيئة  اإلقليميــة حلمايــة 
البحريــة برصــد تســرب 
نفطي في منطقة البصرة، 

حقق من إجنازات في مجال 
ســالمة املرضى فإنه «مازال 
أمامنــا العديد من التحديات 
املتعلقة بالســالمة الدوائية 
والتي تتطلــب التعاون بني 
اجلميع التخاذ إجراءات عاجلة 
بهدف احلد من األضرار ذات 

العالقة باألدوية».
وأشار إلى أن ذلك يتم من 
خالل تعزيز نظم وممارسات 
اســتخدام األدويــة وإعطاء 
األولويــة ملأمونيــة األدوية 
للممارســات  والتصــدي 
الدوائية غير املأمونة والتي 
تؤثــر علــى صحــة األفراد 
واألسر واملجتمع وعلى النظم 

الصحية.
بدورهــا، أكــدت الوكيلة 
املساعد لشؤون القطاع األهلي 
د.فاطمة النجــار دعم الدول 
األعضاء في منظمة الصحة 
العاملية ســالمة املرضى من 
خالل تدشــني اليوم العاملي 
لسالمة املرضى في الـ ١٧ من 
سبتمبر كل عام، مشيرة إلى 
حــرص وزارة الصحة على 
االحتفال به ســنويا انطالقا 
مــن اإلميان بضرورة توفير 

الرعاية الصحية.
النجــار أن  وأوضحــت 
تدشني وزارة الصحة حملة 
توعويــة لالحتفــال باليوم 
العاملي لســالمة املرضى في 
جميع املؤسســات الصحية 
األهليــة واحلكوميــة وعبر 
منصات التواصل االجتماعي، 
لرفع مستوى التمثيل العاملي 

عــن طريــق صــور األقمار 
الصناعيــة ملعرفــة مصدر 
التسرب النفطي، وتبني أن 
التســرب من مينــاء البكر 
التابع للجمهورية العراقية 
وقد متــت الســيطرة على 
التسرب النفطي من قبلهم.
أنــه مت  وذكــر األحمــد 
التنسيق مع اإلدارة العامة 
التابــع  الســواحل  خلفــر 
الداخليــة والقوة  لــوزارة 
التابعــة لوزارة  البحريــة 
الدفــاع لعمــل مســح على 
املنطقة البحرية داخل املياه 
اإلقليمية الكويتية ولم يتم 

ملنظمــة الصحــة في شــأن 
الســالمة الدوائية، مشــيرة 
إلــى أن االحتفال يأتي داعما 
للجهــود املبذولــة مــن قبل 
الــوزارة لزيــادة مأمونيــة 
اســتخدام الدواء واحلد من 
املمارسات غير اآلمنة، فضال 
عن رفع وعي مقدمي ومتلقي 
الرعايــة الصحيــة ببرامــج 

السالمة املعدة.
النجــار عــن  وأعربــت 
الكامــل  امتنانهــا ودعمهــا 
والدائم للعاملني في الرعاية 
الصحية عامة والقائمني على 
برامج السالمة خاصة، وذلك 
جلهدهم املضني في ســبيل 
توفير الرعاية الصحية األمنة 
للجميع. يذكر أن اليوم العاملي 
لسالمة املرضى يهدف إلى رفع 
مستوى الوعي العاملي بالعبء 
الكبير لألضرار الناجمة عن 
األدوية بسبب ارتكاب األخطاء 
واتباع ممارسات غير مأمونة 
في مجال املداواة والدعوة إلى 
اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسني 

مأمونية األدوية.
كمــا يهــدف إلى إشــراك 
أصحاب املصلحة والشركاء 
الرئيسيني في اجلهود الرامية 
إلى منع ارتكاب األخطاء في 
املداواة واحلد مــن األضرار 
الناجمة عنها ومتكني املرضى 
وأسرهم من املشاركة بفعالية 
في استعمال األدوية مبأمونية 
وتوسيع نطاق تنفيذ التحدي 
العاملي الذي يواجه املنظمة 

بشأن سالمة املرضى.

رصد أي تلوث داخل املياه 
اإلقليمية الكويتية، كما مت 
التابعة  الدوريــات  تكليف 
لوزارة الداخلية في املنطقة 
الشــمالية والقوه البحرية 
املتواجدة في جزيرة بوبيان 
الســتكمال الرصد واإلبالغ 

فورا حال رصد أي تلوث.
وأثنــى األحمــد علــى 
التكاتف بني اجلهات واجلهود 
املبذولة من املنظمة اإلقليمية 
حلمايــة البيئــة البحريــة 
خلفــر  العامــة  واإلدارة 
الســواحل والقوه البحرية 

للحفاظ على البيئة.

أكد التزام الوزارة بقرارات «الصحة العاملية» حول حق املرضى في السالمة

أجهزتها تتابع احلالة مع املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة ووزارة الداخلية

د.خالد السعيد

الشيخ عبد اهللا األحمد

أن األخطاء الطبية جاءت في 
املرتبة الـ ١٤ من بني أهم أسباب 
الوفاة على مســتوى العالم 
وأن املمارسات الدوائية غير 
املأمونــة واألخطاء الدوائية 
تأتي ضمن األسباب الرئيسية 
املؤدية ألضرار ميكن جتنبها.
وأشار إلى اهتمام وزارة 
الصحــة بتطوير سياســات 
وإجــراءات ســالمة املرضى 
بجميع املؤسسات الصحية 
انطالقا مــن رؤيــة الوزارة 
التــي تســعى إلــى تعزيــز 
ثقافة سالمة املرضى وضمان 
حصول جميع أفراد املجتمع 
على حقوقهم املشــروعة في 
آمنــة وذات  رعايــة صحية 

جودة عالية.
وقال إن الــوزارة أطلقت 
الوطنية لســالمة  البرامــج 
املرضى ومت اعتماد وحتديث 
معايير سالمة املرضى ضمن 
البرنامج الوطني لالعتماد.

وأوضح انــه بالرغم مما 

قام فريق من الهيئة مبتابعة 
البالغ بالتنسيق مع املنظمة 


