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«املواساة» ينظم محاضرة علمية
لإلستشاري العاملي د.أحمد السجان
ن��ظ��م مستشفى امل��واس��اة
اجلديد محاضرة علمية حاضر
ف��ي��ه��ا االس���ت���ش���اري ال��ع��امل��ي
ل�لان��ف واالذن واحل��ن��ج��رة
الدكتور أحمد السجان الذي
ي���زور املستشفى خ�لال تلك
الفترة قادما ً من النرويج
وق���د ت��ن��اول��ت احمل��اض��رة
تسليط الضوء على إلتهابات
األغشية املخاطية للجيوب
األنفيه وعالقة ذلك بأمراض
القنوات الدمعية وسبل عالجها
عبر استخدام مناظير األنف
وق����ال ال��دك��ت��ور ال��س��ج��ان
خ�لال محاضرته أن “األنف
ليس عضو فقط مسئول عن
التنفس وتهيئة ال��ه��واء قبل
دخوله الرئتني ولكنه وسيله
ل���ع�ل�اج أم������راض ال��ق��ن��وات
الدمعية باستخدام املناظير
دون احل���اج���ه إل����ى إج����راء
تشوهات في املنظر اخلارجي
للعني إلج��راء جراحة متعلقة
بالقنوات الدمعية.
وأوضح أن جراحات مناظير
األن��ف للوصول إلى القنوات
الدمعية تعد طرق آمنه وبديلة
عن التدخل اجلراحي اخلارجي
وهو أكدته اجلمعية األمريكيه
جل��راح��ات أم����راض العيون
نظرا ً للتطورات اجلراحية في
عمليات عالج إلتهاب القنوات
الدمعية
وبني أن إلتهاب العني يعد
م��ن األم���ور شائعة احل��دوث
عند األط��ف��ال وغالباً مايكون
اإللتهاب في منطقه امللتحمة
وتسمي ( conjunctivitis
وتختلف درجه اإللتهاب ،حيث
منها مايكون طفيفاً وتختفي

د.أحمد السجان خالل احملاضرة

م��ن ت��ل��ق��اء نفسها والبعض
األخ��ر يحتاج لعالج مكثف،
ورمب��ا إج���راء تدخل جراحي
ملنع مضاعفات قد تهدد بفقدان
البصر إذا لم يتم التشخيص
املبكر والعالج الصحيح الذي
يتطلب ت��دخ��ل ج��راح��ي في
بعض األحيان
وأش����ار إل���ى أن إلتهابات
األغشية املخاطية للجيوب
األنفيه متثل حوالي  ٪٧٠من
األسباب امل��ؤدي��ة إلنسدادات
ال���ق���ن���وات ال��دم��ع��ي��ة ال��ت��ي
أص��ب��ح م��ن امل��ت��ع��ارف عليه

اآلن ،وأن���ه وف��ق��اً للجمعية
األمريكيه ألم���راض العيون
American academy
of ophthalmology
ف���ان ج��راح�ين األن���ف واألذن
واحل��ن��ج��رة مب��ق��دوره��م عالج
ه��ذه األم����راض وف��ق �ا ً الح��دث
التقنيات اجلراحية واملتمثلة
ف����ي إس���ت���خ���دام ج���راح���ات
اجليوب األنفية كوسيلة بديلة
ل��ل��وص��ول إل��ى ع�لاج أم��راض
القنوات الدمعية باملنظار من
داخل األنف دون احلاجة لعمل
ج��راح��ات خ��ارج��ي��ة وجتنب

اآلث���ار السلبية املتمثلة في
ت��ش��وه��ات اجل��ل��د اخل��ارج��ي
للمنطقة املالصقة للعني.
وأك���د أن ال��ط��رق الفعالة
ل��ل��ت��ش��خ��ي��ص ال��ص��ح��ي��ح
والعالج املبكر تتطلب إجراء
ف��ح��ص��وات ش��ام��ل��ة معتمدة
على مايسمى  MDTوفريق
م��ت��ع��دد ال��ت��خ��ص��ص��ات من
قسم األطفال والرمد واألن��ف
واألذن واحلنجرة واألشعة
منذ الوهلة األول��ى عند الشك
ف��ي وج��ود خ���راح ف��ي الكيس
الدمعي.

املهدي :إعداد السياسات واالستراتيجيات عن طريق «مركز الكويت»

«األعلى للتخطيط» :إسناد مهمة إعداد
خطة التنمية لشركة غير صحيح
جانب من اللقاء

إجتمع الشيخ ص��ب��اح خ��ال��د احلمد
الصباح نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ب���وزي���ر خ��ارج��ي��ة
جمهورية ب��ول��ن��دا الصديقة ياتزيك
تشابوتوفيتش أم��س األح��د في ديوان
ع��ام وزارة اخلارجية وذل��ك مبناسبة
زيارته الرسمية والوفد املرافق إلى دولة
الكويت.
وت��ن��اول اإلجتماع مجمل العالقات
الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين
الصديقني وسبل تنميتها في مختلف

املجاالت كما مت بحث آخ��ر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية وال��دول��ي��ة
وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي تشهدها املنطقة
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أط��ر تعزيز التعاون
املشترك والتنسيق الفعال في سياق
عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس
األمن السيما وأن فترة عضوية البلدين
الصديقني تتزامن خالل العام .2019
حضر االجتماع كل من نائب وزير
اخل��ارج��ي��ة ال��س��ف��ي��ر خ��ال��د سليمان
اجل��ارال��ل��ه ومساعد وزي���ر اخلارجية

احلرس الوطني يجري
قرعة علنية الختيار دفعة
«رقباء أوائل» جديدة

ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الوزراء وزير اخلارجية السفير الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احملمد الصباح
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب
ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة السفير أيهم
عبداللطيف العمر وسفير دولة الكويت
لدى جمهورية بولندا خالد يتيم الفضلي
ونائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون
أوروب��ا املستشار محمد يعقوب حياتي
وع���ددا م��ن كبار املسؤولني ف��ي وزارة
اخلارجية.

«نقابة الطيران املدني»:
ندرس «اإلضراب» مبشاركة
ممثل « »ITF
أش��ار رئيس نقابة الطيران
امل��دن��ي جابر العازمي ال��ى انه
نظرا لعدم االستجابة ملطالب
النقابة من قبل رئيس «الطيران
امل��دن��ي» ف��إن��ه مت التنسيق مع
منظمة ( )ITFحلضور ممثل
لهم ف��ي اإلض���راب ال���ذي سيتم
تنفيذه ،كما متت مراسلة رئيس
مجلس الوزراء إلبالغه بإضراب
للعاملني باإلدارة العامة للطيران
املدني قريبا.

تعلن الرئاسة العامة للحرس الوطني عن إجراء
قرعة علنية الختيار دفعة جديدة من ضباط الصف
(رقباء أوائل)  ،وذلك يوم االثنني املوافق  26أغسطس
.2019
وأكد رئيس جلنة القبول العقيد يوسف محمد هليل
أن احلرس الوطني وتنفيذا لتوجيهات قيادته العليا
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس
احلرس الوطني ومعالي الشيخ مشعل األحمد اجلابر
الصباح نائب رئيس احل��رس الوطني ،ومبتابعة
سعادة وكيل احلرس الوطني الفريق الركن مهندس
هاشم عبدالرزاق الرفاعي  ،يعمل وفق نهج الشفافية
واملصداقية في جميع إجراءات القبول  ،لضمان حتقيق
مبدأ تكافؤ الفرص بني الشباب الكويتي ،وفقا لبنود
وثيقة األهداف االستراتيجية “ 2020األمن أوال”.
وأوضح أن القرعة العلنية ميكن متابعتها مباشرة
بحساب احل���رس الوطني عبر برنامج انستغرام
 ، ) )kng_kwفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا ،
متمنيا ملن يحالفهم احلظ التوفيق في حتقيق أهدافهم
بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع
إخوانهم في احلرس الوطني وزمالء السالح باجليش
والشرطة واإلدارة العامة لإلطفاء.

خالد مهدي

ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ورش
عمل تدريبية حول استخدام
املنهجية اجل��دي��دة وامل��ب��ادئ
اإلرش��ادي��ة لصياغة اخلطط
اإلمنائية السنوية باالضافة
ال��ى تنظيم ورش عمل حول
اس��ت��خ��دام املعايير واآلل��ي��ات
املنقحة الخ��ت��ي��ار امل��ش��اري��ع
اإلمن��ائ��ي��ة وت��ص��م��ي��م امل���واد
ال��ت��دري��ب��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ورش
عمل تدريبية حول استخدام

«احتاد مكاتب السفر» :ظاهرة البيع
بأقل من سعر التكلفة مستمرة
جابر العازمي

«الكهرباء» :أعمال صيانة
للمحطات مبنطقة اجلليعة

أعلنت وزارة الكهرباء عن إجراء
أعمال صيانة للمحطات الكهربائية
مبنطقة اجلليعة خ�لال االسبوع
اجلاري .

نفى األم�ين العام للمجلس
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية
الدكتور خالد مهدي املعلومات
التي تداولها البعض مؤخرا
والتي تشير الى ادع��اء إسناد
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة للتخطيط
والتنمية مهمة إع��داد اخلطة
لشركة ،مؤكدا أن هذا االدعاء
غير صحيح .وأكد أن املجلس
األع��ل��ى للتخطيط على علم
ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هذه
ال��ش��رك��ة وق��د ع��ق��دت اللجنة
املختصة ب��ه ع��دة اجتماعات
مع األمانة العامة للتخطيط
والشركة لبحث األدوار واملهام
التي تقوم بها.
وأوض������ح م���ه���دي أن����ه مت
التعاقد مع شركة املجموعة
الثالثية العاملية لالستشارات
هذا العام بهدف تنفيذ تطوير
منهجية صياغة خطة التنمية
الوطنية م��ع األم��ان��ة العامة
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط
وال���ت���ن���م���ي���ة وف�����ق أع���م���ال
ت��ص��م��ي��م ع��م��ل��ي��ة التخطيط

االستراتيجي لصياغة خطة
التنمية ال��وط��ن��ي��ة -2020
 2025وتصميم املستندات
ال�لازم��ة إلدارة م��ش��روع دعم
إع��داد خطة التنمية الوطنية
لتنفيذه من خالل مكتب إدارة
املشاريع باستخدام منهجية
ومبادئ إدارة املشاريع وفقا
ل��ب��رن��ام��ج ،ف��ض�لا ع��ن تقدمي
الدعم التنظيمي والتنسيقي
واإلداري لتنفيذ األنشطة
املتعلقة مبشروع دع��م إع��داد
خطة التنمية الوطنية.
وأضاف إن اللجنة املختصة
في املجلس األعلى للتخطيط
والتنمية ق��د ناقشت نطاق
عمل الشركة في تقدمي الدعم
الفني للتخطيط االستيراتيجي
وال��ذي يتمثل في إنشاء آلية
واض��ح��ة لتيسير م��ش��ارك��ة
وإش�������راك ج��م��ي��ع اجل��ه��ات
أصحاب الشأن ،وتقدمي الدعم
الفني للتخطيط االستراتيجي
(خارطة إع��داد خطة التنمية
ال��وط��ن��ي��ة) وت��ص��م��ي��م امل���واد

وأوض��ح��ت ال���وزارة أن��ه سيتم
ق��ط��ع ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي مل���دة 3
س��اع��ات يوميا اب��ت��داءا م��ن أمس
األحد وحتى اخلميس املقبل .

أص����در احت����اد م��ك��ات��ب ال��س��ف��ر
والسياحة الكويتية KTTAAبيانا
إلى جميع شركات الطيران قبل فوات
األوان بانه قام خالل الفترة املاضية
بجهد كبير إليقاف الظاهرة الدخيلة
على ال��س��وق الكويتي واملمنوعة
م��ن ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة في
الدولة ومن بعض شركات الطيران
واملتمثلة في ممارسة (البيع بأقل من
سعر التكلفة) ،حيث مت عقد كثير من
االجتماعات واالتصاالت مع جميع
شركات الطيران ملا لها من دور فعال
وسريع في وقف هذه املمارسة غير
املشروعة.
واض������اف ف���ي ال���ب���ي���ان :ملسنا
ولألسف عدم جدية من أغلب شركات
الطيران بالرغم من وجود املنع في
ع��ق��ود احل��واف��ز السنوية للبعض
منهم ،ون��ظ��را ً الس��ت��م��رار ممارسة
(البيع حتت سعر التكلفة) وعدم
قيام أغلب شركات الطيران بواجبها
ومسؤوليتها ف��ي حماية السوق
ومكاتب السفر امللتزمة بالقوانني
ولتحقيق العدالة للجميع فان احتاد
مكاتب السفر يشكر جميع مكاتب
السفر التي التزمت بقوانني املنع
في الستة أشهر املاضية ،وحتملت
اخلسائر ج��راء هذا االلتزام ونهيب

ال إلى حني
بهم التحلي بالصبر قلي ً
القضاء على هذه الظاهرة.
كما شكر االحت��اد بعض شركات
الطيران التي جتاوبت مع قوانني
ال��دول��ة واحل��ك��وم��ة وه��ي اخلطوط
ال��س��ع��ودي��ة  ،SVمصر للطيران
 ،MSطيران االحتاد  ،EYاخلطوط
القطرية  ،QRوما زلنا ننتظر تنفيذ
وعود باقي شركات الطيران لوقف
ه��ذه املمارسة ف��ي أق��رب وق��ت وإال
فسيدخل السوق في فوضى عارمة
قريبا ً جدا ً.
وأش����ار إل���ى أن ه���ذه امل��م��ارس��ة
تسببت ف��ي خ��روج شركتي تأمني
مما تسبب في ورط��ة ل  131مكتب
سفريات يعملون حتت تغطيتها،
الى جانب تعثر  8مكاتب سفريات
ف��ي دف��ع��ات  ،BSPوع���دم س���داد 4
ماليني دينار لشركات الطيران في
عام  ،2018وإغ�لاق عدد من مكاتب
السفريات ،وأف��رع ملكاتب سفريات
رئيسية .وق��ال في اخلتام لقد قمنا
بواجبنا وب��ذل الكثير م��ن أوقاتنا
لوقف ه��ذه امل��م��ارس��ة دون ج��دوى
حتى اآلن وصبرنا ب��دأ في النفاد،
ولألسف وجدنا من ينظر ملصلحته
اخل��اص��ة فقط والضيقة ج��دا ً دون
املصلحة العامة.

املنهجية واملبادئ اإلرشادية
اجل��دي��دة لتصميم املشاريع
التنموية.
وأكد أنه مت إعداد السياسات
ال��ع��ام��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات
ع���ن ط��ري��ق م��رك��ز ال��ك��وي��ت
ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ع��ام��ة إح��دى
الوحدات التنظيمية التابعة
لألمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية بالتعاون
مع مستشارين وطنيني.
وأشار مهدي الى أن األمانة
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل��س األع��ل��ى
للتخطيط والتنمية تتبع املنهج
التشاركي في منهجية صياغة
اخلطة اإلمنائية الثالثة ضمن
سلسلة فعاليات ونشاطات
تصب في االجتاه نفسه بينها
ورش ع��م��ل وم���ح���اض���رات
توعوية ون��دوات بلغت أكثر
من  14فعالية تقوم بها األمانة
ب���ه���دف إش�����راك ال��ق��ط��اع��ات
املختلفة منها القطاعني العام
واخلاص واملجتمع املدني في
إعداد اخلطة.

«األحمدي لصحة
األسنان» :محاسبة كل
مقصر حال وجود إهمال
ت��ق��دم��ت رئ��ي��س
ب��رن��ام��ج األح��م��دي
ل����ص����ح����ة ال����ف����م
واألس���ن���ان ال��ت��اب��ع
الدارة طب األسنان
ب����وزارة الصحة د.
ح���ب���اب���ة امل���زي���دي
ب���أح���ر ال���ت���ع���ازي
وامل����واس����اة ألس���رة
ال��ط��ف��ل عبدالعزيز
ال��رش��ي��دي ،سائله د .حبابة املزيدي
امل����ول����ى ع����ز وج���ل
أن يتغمده بواسع
رحمته .وقالت د.املزيدي :ال منلك األسباب احلقيقية للوفاة
في ض��وء املعطيات احلالية ،حيث أننا بإنتظار نتائج
التحقيق من اللجنة الفنية املشكلة في وزارة الصحة،
وتقرير الطب الشرعي للوقوف على مالبسات الوفاة،
وسيتم محاسبة كل مقصر اذا ثبت وجود إهمال.
وذكرت د.املزيدي أن الطبيب املعالج للطفل عبدالعزيز
الرشيدي موقوف عن العمل حاليا وممنوع من السفر.
واوض��ح��ت أن اإلج�����راءات ال��ع�لاج��ي��ة ك��ان��ت حسب
البرتوكوالت الفنية والعالجية املتبعة بشكل يومي في
عيادات طب االسنان ومراكز صحة الفم ،علما بأن الطفل
عبدالعزيز كان يخضع للجلسة الرابعة في العيادة ،وكان
قد اعطي البنج املوضعي في الزيارات السابقة دون حدوث
أي مضاعفات ،مشيرة إلى أن “البنج املوضعي” معتمد
ويعطى آلالف املرضى يوميا ً في عيادات األسنان.

