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د. سامي املانع متوسطاً احلضور

أكد جناح مؤمتر اجلمعية بكل املعايير

املانع: »أطباء األسنان الكويتية« 
ماضية في حتقيق أهدافها

ريا�ض عواد 

أكد رئيس جمعية أطباء األسنان الكويتية د. سامي 
املانع أن مؤمتر جمعية أطباء األسنان الكويتية ال 20 
مؤمتر ناجح بكل املعايير، الفتا إلى أن الظروف املناخية 
السيئة التي مرت بها البالد لم تؤثر مطلقا في أنشطة 

املؤمتر، أو أعداد احلضور سواء محلياً أو عاملياً.
جــاء هــذا ضمن كلمة لــه ألقاها خــالل املــؤمتــر الــذي 
عقد بفندق اجلميرا بحضور محلي واقليمي وعاملي 
كبير حاشد، وأضاف: املؤمتر استمر على مدى أربعة 4 
والتسجيل باملؤمتر أيضا استمر ايام املؤمتر حيث سجل 
اكثر من 1500 طبيب وهو رقم غير مسبوق بالرغم من 
األجــواء القاسية، كذلك فان منظمني املؤمتر ماقصروا 
وقاموا بعملهم على أكمل وجه للوصول الى هذا املستوى.

وأشار املانع على هامش االفتتاح إلى أن جمعية أطباء 
األسنان الكويتية ماضية في حتقيق أهدافها والعمل 
على تقدمي كل فائدة ممكنة ملنسبيها، مشيراً الى ان عدد 
مقاعد االبتعاث ثابت وهو ما سيتم االستمرار عليه للعام 
القادم، اضافة الى الدورات املستمرة أسبوعيا سواء داخل 
او خارج الكويت كما نحرص على توفير عدد نقاط كبير 
لألطباء للترقية من خالل احملاضرات العلمية وغيرها 

حيث نقدم عدد كبير كل عام.
وقال: إننا نعمل مع الوزير والوكيل والوكيل املساعد 
بالقطاع لتطوير التراخيص الطبية النه قطاع هام جدا 
ويخص شريحة كبيرة من األطباء اضافة الــى بعض 
االمور التنظيمية لقطاع طب االسنان مع الوكيل املساعد 

لطب االسنان د. يوسف الدويري وقطعنا شوطا كبيراً.
ــدوره أكــد رئيس املــؤمتــر، أمــني عــام جمعية أطباء  ب
األسنان الكويتية د. محمد دشتي أن أهم ما قدم خالل 
املؤمتر هو عــرض تصنيف جديد لعالج امــراض اللثة 
والذي مت طرحه منذ فترة قريبة مبؤمتر اللثة العاملي في 
امستردام حيث طرحت توصية لالستخدام في الكويت، 
وكذلك مت طرح بروتوكول العالج عن طريق االشعة 
الرقمية اخلاصة في زراعة االسنان وعالج الفكني، كما 
ــادي لالطباء اجلــدد الرشادهم  مت توزيع الكتيب االرش
عن كيفية عالجات طب االســنــان بداية من التوظيف 
وحتى بوتوكوالت عالج طب األسنان واحلاالت الطارئة 

اخلاصة بالطبيب ومت توزيعه باملؤمتر وقد قام باعداده 
مجموعة من الطلبة وراجعه أطباء جامعة الكويت، كما 
جاءت توصية على تنظيم املؤمتر كل سنتني في موعده 

الثابت في شهر نوفمبر واعتماده
وقال دشتي: ضم املؤمتر أكثر من 60 محاضرة يلقيها 
أكثر من 60 محاضر من مختلف دول العالم وتضمن 
أيضا 20 ورشة عمل من الكويت ودول اخلليج املجاورة، 
مضيفاً« نحمد الله ان احلضور شديد جدا على املؤمتر 
بالرغم من ظــروف الطقس السيئة التي متر بها البالد 
ولكن حب العلم من جانب االطباء احملليني وكذلك زوارنا 
من مختلف البلدان تغلب على الظروف املناخية وكلل 

املؤمتر وأنشطته بالنجاح.
وأشار إلى أن أبرز احلضور باملؤمتر د. محمود جناد 
والــذي قام بقراءة أيات قرآنية في افتتاح املؤمتر وهو 
أحد علماء عالج العصب واخترع مادة لعالج العصب، 
وكذلك خبراء متميزين وعمداء ورؤساء برامج من أميركا 

ورومانيا واليونان وايطاليا وغيرهم من الدول.
وفيما يختص باملعوقات قـــال: هــنــاك الكثير من 
املعوقات التي نواجهها وميكننا التغلب على كافة 
املعوقات التي تواجهنا فنيا وعلمياً ولكن هناك بعض 
النظم من دخول وخروج الزوار واحملاضرين من جانب 
الفيزا، وكذلك اجلمارك بالنسبة للشركات املشاركة في 

املعرض.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر د. عبد 
العزيز اجلزاف إن اللجنة العلمية استحدثت قسم جديد 
هذا العام وهو القسم التعليمي، الفتا إلى أن أهم املواضيع 
التي ناقشها املؤمتر املسح الضوئي، والغاز الضاحك 
الذي قدمت ورشة عمل عنه ألهميته كأحد أنواع املخدر 
البسيط الذي يتعامل مع اخلوف للمريض،بالرغم من ان 
له مضاعفاته ومخاطر ولهذا يجب االملام به والتدريب 

عليه.
وأشــار إلى أن ورش العمل تضمنت ورشــة عن طب 
اسنان األطفال منوهاً أن من اهم مواضيعها التعامل مع 
املضاعفات لألطفال إضافة الى أفكار جديدة مثل التوجه 
الى استخدام كميات عالية من الفلورايد وهي طريقة 

جديدة بعدم إزالة التسوس كامل واناملعاجلة.

املير: إجنازات األمانة العامة لألوقاف 
بلغت أصقاع العالم

قالت األمانة العامة لالوقاف الكويتية أمس السبت 
إنها حققت عبر مسيرتها التي امتدت ربع قرن إجنازات 
»ضخمة ومتنوعة« من مشاريع ومصارف خيرية 

بلغت مختلف أصقاع العالم.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوقفي 
ـــاف حمد  ال25 مدير إدارة اإلعـــالم فــي أمــانــة األوق
املير في تصريح صحفي مبناسبة عقد امللتقى الذي 
ينطلق غداً االثنني برعاية كرمية من سمو ولي العهد 
الشيخ نــواف األحمد إن تلك اإلجنـــازات رأت النور 
بفضل التعاون املثمر بني األمانة ومختلف املؤسسات 
الرسمية واألهلية واخلاصة الفتا إلى أن حفل افتتاح 
امللتقى سيتضمن تكرمي كوكبة من تلك املؤسسات 
ــح املير أن امللتقى  ألنها شريكة في النجاح. وأوض
الذي يقام حتت شعار )ربع قرن.. في خدمة الوقف( 

ويستمر يومني يهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة 
األمــانــة العامة لــألوقــاف وإجنــازاتــهــا ومشاريعها 
اخليرية إضافة إلى تقدمي مناذج وقفية خيرية عاملية 
في هذا املجال. ولفت إلى أنه سيعقد على هامش امللتقى 
معرض يحكي تاريخ الوقف في الكويت منذ النشأة 
األهلية إلى املؤسسة احلكومية وصوال إلى العاملية 
مرورا بأهم مشاريع األمانة وإجنازاتها محليا وعامليا.

وقال املير إن امللتقى الوقفي ال25 سيشمل أيضا 
العديد من الفعاليات واألنشطة فضال عن الندوات 
واحملــاضــرات واجللسات احلــواريــة آمــال أن يخرج 
بالصورة املشرفة التي تظهر الوجه احلضاري املشرق 
للعمل اخليري والوقفي في الكويت باعتبارها مركزا 
للعمل اإلنساني وبقيادة سمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد قائد العمل اإلنساني.

استضاف مستشفى املواساة اجلديد 
اجللسات التعليمية املقدمة من جمعية 
املــــدراء التنفيذيني للرعاية الصحية 
بالكلية األمريكية فــي منطقة الشرق 
األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وتــنــاولــت 
اجللسات األربعة املقدمة تسليط الضوء 
على مبادئ اإلبــداع واإلبتكار في إدارة 

الرعاية الطبية .
وأكــد مدير مستشفى املواساة اجلديد 
الدكتور ألكسندر فرجيس أن »مثل هذه 
الــنــدوات املعدة من أجــل التعلم وتبادل 
اخلــبــرات واملــمــارســات عالية املستوى 
هي ما جتعل نظام الرعاية الطبية في أي 
مستشفى أو منطقة تتقدم إلى األمام نحو 
تقدمي خدمات طبية عاملية عالية وصادقة 

من الدرجة األولى« 
وقـــال: انــطــالقــاً مــن تــقــدمي مستشفى 
املواساة اجلديد أعلى مستويات اجلودة 

ـــان للمريض  فــي الــرعــايــة الطبية واألم
ــة الكويت وحرصه على إعطاء  في دول
ــة القصوى للتعلم والتطوير  ــوي األول
اإلحترافي للعاملني بها من خالل التدريب 
املــســتــمــر والــتــعــلــيــم  كــانــت إستضافة 

املستشفى لهذا احلدث الهام .
ــذه اإلستضافة تعد  ــى أن ه ولــفــت إل
األولى من نوعها في دولة الكويت والهدف 
منها  تبادل اخلبرات موضحاً أن »جمعية 
املدراء التنفيذيني للصحة الطبية بالكلية 
األمريكية تعد مؤسسة عضوية عاملية 
محترفة وهي كائنة في الواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة لــلــقــادة تعمل على حتسني 
مستوى األداء بالرعاية الطبية ومتتد 
خبرة اجلمعية إلى أكثر من )80( عاماً 
ولها أعضاء في جميع أنحاء العالم يزيد 
عددهم عن )45000( عضواً حيث يرشد  
ويقود هــوالء املستشفيات ومؤسسات 

الرعاية الطبية .
ــه مبــجــرد اإلنــضــمــام إلى  ـــح أن وأوض
جمعية املدراء التنفيذيني للصحة الطبية 
بالكلية األمــريــكــيــة يستطيع العضو 
املشترك بها أن يبدأ طريقه في احلصول 
على شــهــادة الــبــورد فــي إدارة الرعاية 
الطبية كزميل في جمعية املدراء التنفيذيني 
للصحة الطبية بالكلية األمريكية وهذه 

هي الطريقة األمثل لتميز الشخص.
  ولفت إلــى أن مهمة جمعية املــدراء 
بالكلية  الطبية  للصحة  التنفيذيني 
ـــادة كــفــاءة أعضائها  االمريكية هــي زي
وزيــادة التميز في إدارة الرعاية الطبية 
ــالل بــرامــج التعليم والفعاليات  مــن خ

واألحداث على شبكات التواصل .
ـــس أن  ـــي ـــارج ـــــني الــــدكــــتــــور ف  وب
املتحدثني  خالل ورشة العمل التي ينظمها 
ــاة اجلــديــد بالتعاون  ــواس مستشفى امل

مع  جمعية املـــدراء التنفيذيني للرعاية 
الصحية بالكلية األمريكية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا هم رئيس 
جمعية املدراء التنفيذيني للصحة الطبية 
بالكلية األمريكية فــي منطقة الشرق 
األوســط وشمال أفريقيا وكبير املوظفني 

املسئولني عن األمان.
ـــح  أن جلسات ورشـــة العمل  وأوض
ناقشت بحضور مقدمي الرعاية الصحية 
ــات واإلداريـــــني  ــرض ــم ــن األطـــبـــاء وامل م
ــن مختلف اإلدارات في  ــن م ــري ــدي وامل
ــادئ  ــب مستشفى املـــواســـاة اجلــديــد امل

واملفاهيم املبتكرة في إدارة الصحة
 مــن جهتها تقدمت إدارة مستشفى 
املــواســاة اجلديد بالشكر لكل املتحدثني 
في تلك اجللسات الرائعة والتي متحورت 
حــول التعلم وتــبــادل املعرفة في مجال 

الرعاية الطبية.

املتحدثون سلطوا  الضوء على مبادئ اإلبداع واالبتكار في إدارة الرعاية الطبية

»املواساة اجلديد« استضاف جمعية املدراء 
التنفيذيني للرعاية الصحية بالكلية األميركية

لقطة جماعية للمشاركني

أشـــــاد رئـــيـــس جــمــعــيــة  املــهــنــدســني 
الكويتية املهندس فيصل العتل بجهود 
زمــالئــه املهندسني الــذيــن قــامــوا بجهود 
جبارة خالل األيام القليلة املاضية ، الفتا 
الــى تــواجــد املهندسني فــي مــواقــع عملهم 
الرسمي مبختلف الـــوزارات جتاوبا مع 
نداء املسؤولية وحب الوطن مما أسفر عن 
احلــد كثيرا من أثــار ماتتعرض له البالد 
مــن حــالــة غير مستقرة للطقس، داعيا 
املواطنني واملقيمني الى استمرار التجاوب 
مع البيانات الرسمية وعــدم اخلــروج إال 
للحاالت الطارئة وحتى تعلن اجلهات 
الرسمية انتهاء موجة عــدم االستقرار 

بالطقس في البالد.
ووجه العتل في تصريح صحافي أمس 
) اليوم السبت(   الشكر الكبير والتقدير 
للعاملني فــي وزارةالــداخــلــيــة واجليش 
،احلرس الوطني ، اإلطفاء ، الدفاع املدني، 
والصحة ، الكهرباء واملاء ، الطيران املدني 
ــيء الكويتية وغيرها  ــوان ومــؤســســة امل
من اجلهات التي قام أبناؤها بجهد كبير 
فــي عملهم حيث واصــلــوا الليل والنهار 
لتأمني اي متطلبات للشعب الكويتي 
،مشيرا إلى دور مميز قام به املهندسون 
واملهندسات الذين تطوعوا باجلمعية من 
خــالل فــرق  االيـــواء واالسعافات األولية 
واالستشاريني الذين تواصلوا مع الفرق 
التطوعية واجلهات الرسمية في مختلف 
املناطق ممــا طــان لــه أبــرز األثــر فــي دعم 

اجلهود الرسمية. 
وأثنى على ماقام به ممثلو السلطتني 
التشريعية والتنفيذية على متابعتهم 

اللصيقة لــتــطــورات احلـــدث على ساحة 
املــيــادان ، خاصا بالشكر كــال مــن رئيس 
مجلس األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ــر  ــــوزراء ووزي ونــائــب رئــيــس مجلس ال
الداخلية ، الفتا الى الدور الكبير لوسائل 
اإلعــالم الرسمي وأن ال يفوتني ان اشكر 
وزارة االعالم وفريقها املتميز في التغطية 
املتميزة في مختلف املناطق والتي ساهمت 

في منع انتشار الشائعات .
ووجــه رئيس اجلمعية الشكر أيضا 

إلى الشباب في القطاع النفطي الذين كان 
لهم أيضا دورا كبيرا وممــيــزا فــي تأمني 
كافة القطاعات ومتابعة العمل أوال بأول 
والــتــعــاون مــع كافة اجلــهــات لتذليل اي 
معوقات ، مضيفا أن ماشهدناه من تكاتف 
من الشعب الكويتي أثبت دوما حرصه على 
وحدته وتكاتفه وفزعته وقــت الطوارئ 
واألزمات فتجد اجلميع يدا واحده من اجل 

الكويت وأبنائها.
وشدد العتل على أنه اليوم ومع استمرار 

حالة عدم االستقرار في األحــوال اجلوية 
ــزام بتعليمات  ــت على اجلميع أيــضــا االل
وتوجيهات فرق الطوارئ وعدم اخلروج 
في الشوارع اال للضرورة القصوى وعدم 
أخذ املعلومات إال من قبل اجلهات الرسمية 
للتصدي ملروجي الشائعات الذين ال وطنية 
عندهم ، داعيا املولى عز وجــل ان يحفظ 
الكويت وشعبها وأن تكون أمطار خير 
وبركة على وطننا العزيز وقيادته ممثلة 

بسمو األمير وسمو ولي عهده األمني .

أثنى على جهود فرق املهندسني التطوعية املساندة للجهات الرسمية 

العتل: موجة سوء األحوال اجلوية أثبتت أن وحدتنا 
الوطنية رقم صعب في األزمات 

جانب من لقاء العتل مع فريق طوارئ املهندسني باجلمعية 

اخل��ب��رات  ت��ب��ادل  م��ن��ه��ا  وال��ه��دف  ال��ك��وي��ت  ف��ي  ن��وع��ه��ا  م��ن  األول��ى  ت��ع��د  االس��ت��ض��اف��ة  ف��رج��ي��س:  أل��ك��س��ن��در 

جولة في املعرض 

43 للكتاب »ديوان احملاسبة« يشارك في معرض الكويت الدولي ال� 
يشارك ديوان احملاسبة في معرض الكويت 
الدولي الثالث واألربعني للكتاب خالل الفترة 
مــن 14-24 نوفمبر 2018 بــهــدف توعية 

املجتمع بإصداراته الرقابية واملهنية.
وقــال رئيس فريق نشر الثقافة املعرفية 
وكبير مدققني في إدارة الرقابة على الشؤون 
االجتماعية واخلدمية د. ممــدوح العنزي إن 
مشاركة الديوان في معرض الكويت الدولي 
للكتاب للسنة الثانية على التوالي تأتي تفعيال 
للهدف الثالث من اخلطة االستراتيجية لديوان 
احملاسبة 2016-2020 املعني بتطوير وسائل 
التواصل وتشجيع تــبــادل وزيـــادة املعرفة 

واخلبرات من خالل التواصل مع األطراف ذات 
العالقة لتحقيق املصلحة العامة، مشيرا إلى ان 
الديوان يسعى بشكل مستمر لتعريف املجتمع 
بجهوده الرقابية واالرتقاء بالوعي العام حول 

دور الديوان في احلفاظ على املال العام.
وأضاف العنزي أن ركن ديوان احملاسبة في 
املعرض يستقطب جميع الزائرين الستعراض 
مخزونه الفكري والــرقــابــي، حيث زار ركن 
ــوان كــل مــن وزيــر الثقافة الفلسطيني  ــدي ال
ـــني الــعــام للمجلس  ــاب بسيسو واألم ــه د.اي
الوطني للثقافة والــفــنــون واآلداب م.علي 
اليوحة واألمــني العام املساعد لقطاع الثقافة 

باملجلس الوطني للقافة والفنون واآلداب 
ــدث  ــالع عــلــى أح ــالط د.عــيــســى االنـــصـــاري ل

االصدارات الرقابية للديوان. 
كما أوضح أنه من ضمن األنشطة الثقافية 
املصاحبة للمعرض سينظم الــديــوان ثالث 
ندوات تعريفية بالشأن الرقابي أولها بعنوان 
» دور ديوان احملاسبة في نشر الثقافة املعرفية 
باملجتمع« والتي تسلط الضوء على دور فريق 
نشر الثقافة املعرفية في توعية األجيال حول 
أهمية احلفاظ على املال العام ، والندوة الثانية 
بعنوان » املشاريع التطويرية فــي ديــوان 
احملاسبة وأثرها على املجتمع » من تقدمي كبير 

مدققني في إدارة الرقابة على الدفاع واألمن 
والــشــؤون العامة عبدالله الشيتان ومدقق 
في إدارة الرقابة على الشؤون االجتماعية 
واخلدمية أحمد العيسى ومدقق مشارك في 
إدارة الرقابة على األداء مبارك السبيعي، 
أما الندوة الثالثة التي حتمل عنوان » تقرير 
املواطن« فسيقدمها كل من مدقق هند البلوشي 

و مدقق عبير املهدي من إدارة ضمان اجلودة .
ويعرض ديوان احملاسبة في ركنه اخلاص 
باملعرض العديد مــن املطبوعات الرقابية 
ــوان احملاسبة رقــم 30  مثل قانون انشاء دي
لسنة 1964 ، واإلصــدار التاسع من الكتاب 

ــة االســتــراتــيــجــيــة ديـــوان  ــط الــســنــوي واخل
احملاسبة 2016-2020 ،ومسرد املصطلحات 
املتخصصة لديوان احملاسبة ، باإلضافة إلى 
كتاب قصة ونشأة الديوان، وقانون حماية 
األموال العامة، ودليل التدقيق العام، ودليل 
اخــالقــيــات مهنة التدقيق، ودلــيــل التدقيق 
على األداء، إلى جانب كتاب ديوان احملاسبة 
ودورة في احملافظة على املال العام،  وديوان 
احملاسبة مسيرة وتاريخ، وديــوان احملاسبة 
رقابة فاعلة ورؤية مستقبلية، ومالمح تطور 
ــدارات  ــدث إص ــوان احملاسبة، وأح مسيرة دي

د.ممدوح العنزيمجلة الرقابة.


