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حنان عبدالمعبود
أوقف وكي���ل وزارة الصحة 
د.ابراهي���م العبدالهادي، صرف 
جميع املواد من املخازن العامة 
اعتبارا من 6 يونيو املقبل، جاء 
ذلك عب���ر تعميم أصدره أمس، 
مبناسبة اقتراب موعد بدء اعمال 
الوزارة  اجلرد السنوي ملخازن 
الرئيس���ية والفرعي���ة والعهد 

املتفرعة عنها.
وشدد العبدالهادي في التعميم 
عل���ى أال تتم عملي���ة صرف أو 
حتويل من املخازن العامة اال في 
احل���االت الضرورية والطارئة، 

وباعتماد جلنة االشراف على اجلرد السنوي وحتى 
االنتهاء من أعمال اجلرد. كما تضمن التعميم وقف 
صرف جميع املوارد من املخازن الفرعية اعتبارا من 

13 يونيو وحتى االنتهاء من اجلرد السنوي.
وطال���ب العبدالهادي املستش���فيات واالدارات 
واملناطق الصحية، التقدم بطلباتها من املواد املخزنة 
الى املخازن العامة مبا يكفي احتياجاتها خالل فترة 

اجلرد اعتبارا من تاريخه وحتى 
20 مايو اجل���اري، على ان يتم 
صرف هذه املواد في موعد أقصاه 
3 يونيو، كما تتقدم كل االقسام 
واالجنحة باملستشفيات واملراكز 
الصحية بطلب احتياجاتها من 
املخازن الفرعية التابعة لها مبا 
يكفيها خالل فترة اجلرد على ان 
يتم صرف هذه املواد في موعد 

أقصاه 10 يونيو.
التحقق  الى ضرورة  وأشار 
م���ن قب���ل مس���ؤولي وأمن���اء 
املخازن ومراقبي العهد، من قيام 
كتبة املخازن بتس���جيل جميع 
االس���تمارات املخزنية في البطاقات أو السجالت 
في موعد أقصاه 17 يونيو، واالس���تمارات التي مت 
تس���جيلها الى قسم حس���ابات املخازن في موعد 
أقصاه 20 يونيو على ان يتم التنسيق بني قسمي 
حسابات املخازن ومراقبة املخازن الفرعية للتحقق 
من تسجيل املواد واالصناف التي مت حتويلها من 

املخازن العامة للفرعية.

خالد بن سلطان يزور الكويت اليوم
مت تأجيل وصول صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل 
سعود، مس���اعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للش���ؤون العسكرية في 
اململكة العربية السعودية الشقيقة للبالد 
وسيصل اليوم الثالثاء، حيث كان سيصل 

البالد امس االثنني.

السفير عبدالحكم عن المبعدين المصريين المؤيدين للبرادعي: 
ال نتدخل في القوانين الكويتية الواجب احترامها وااللتزام بها

أسامة أبوالسعود
أعرب مساعد وزير اخلارجية 
املص���ري للش���ؤون القنصلي���ة 
واملصري���ني باخل���ارج والهجرة 
والالجئني السفير محمد عبداحلكم 
عن اعتزازه وفخره ملا سمعه من 
املس���ؤولني الكويتي���ني عن دور 
اجلالية املصرية في املساهمة في 
عمليات التنمي���ة في الكويت في 
مختلف املجاالت، وقال: »لقد وصلت 
رقبتي الى السماء عندما سمعت هذا 
الكالم، وقولهم ان اجلالية املصرية 

متميزة للغاية«.
كما أعرب عن الش���كر الواجب 
والتقدير للكويت مل���ا تقدمه من 
رعاية ودعم ألبناء اجلالية املصرية، 
مجددا التأكيد على عمق العالقات 
بني البلدين على مختلف املستويات، 
وعلى االتصاالت املس���تمرة بني 

القيادات املصرية والكويتية.
وفي الوقت نفسه، أهاب السفير 
عبداحلك���م باجلالية املصرية الى 
الدولة املضيفة،  االلتزام بقوانني 
وقال موجها حديثه الى مواطنيه: 
»إنني أؤكد أهمية احترام القوانني 
الكويتي���ة، فهذا حجر الزاوية في 
كل ش���يء، ألنه اذا احترمتم هذه 
القوانني فسيعطي ذلك مصداقية 
كبيرة للمصريني، لهذا أناش���دكم 

احترام قوانني الدولة املضيفة«.
ج���اء ذلك في اللق���اء املفتوح 
ملس���اعد وزير اخلارجية املصري 
والوفد املرافق له مع أبناء اجلالية 
املصري���ة في الكوي���ت الذي عقد 
مساء أول من امس في القنصلية 
املصرية وحضره الس���فير طاهر 
فرحات والقنصل العام الس���فير 
صالح الوسيمي وأمني عام مجلس 
اجلالية املصري���ة م.علي العلمي 

وأركان السفارة والقنصلية.

القنصلية للحص���ول على جواز 
الس���فر املقروء وترس���ل األوراق 
ال���ى وزارة اخلارجية التي تقوم 
بنقلها الى الداخلية الستخراج جواز 
السفر وإعادته الى اخلارجية مرة 
اخرى متهيدا الرساله في احلقيبة 
الديبلوماسية الى صاحبه، الفتا الى 
ان هذا األمر يستغرق نحو اسبوعني 
فقط، في حني يتم االصدار للشخص 

في مصر في اسبوع واحد.
وف���ي رده على س���ؤال حول 
الرسوم املرتفعة الستخراج بطاقة 
الرقم القوم���ي 15 دينارا، وجواز 
الس���فر اجلديد 35 دينارا، اوضح 
السفير عبداحلكم انه ال رسوم دون 
قانون، والعملية ليست عشوائية 
او غير مرتبة، كما ان هذه املوارد 
ال تدخ���ل ال���ى وزارة اخلارجية، 
امنا للدولة املصرية، وقال تكلفة 
استخراج اجلواز املقروء او بطاقة 
الرقم القومي كبيرة، كذلك من حق 
املصري استخراجهما عند سفره الى 
مصر. وهنا طلب أمني عام مجلس 
اجلالية املصرية م.علي العلمي اعادة 

النظر في هذه الرسوم مستقبال.
وتناول السفير عبداحلكم في 
حديثه مشروع هيئة صندوق رعاية 
املصريني في اخلارج بالتعاون مع 
وزارات الداخلية والتعليم والتضامن 
االجتماعي والقوى العاملة بهدف 
تقدمي املساعدة والرعاية القانونية 

للمصريني في اخلارج.
كما اشار الى وجود غرفة عمليات 
تعمل على مدار 24 س���اعة لتلقي 
االتصاالت من املصريني في اخلارج 
وتقدمي خدمة سريعة لهم، اضافة 
الى وجود وحدة لتلقي الشكاوى 
تتب���ع وزير اخلارجية لس���رعة 
التعامل مع ما يرد اليها، هذا فضال 
عن وجود وحدة ارشادات لتوعية 
املواطن املص���ري الذي يرغب في 
السفر الى اخلارج ملعرفة املعلومات 
اخلاصة بالدولة التي يريد العمل 

فيها او قصدها للسياحة.
وتطرق مساعد وزير اخلارجية 
املص���ري الى حل االحت���اد العام 
العامل���ني في اخلارج  للمصريني 
منذ فترة واستمرار اجلهود العادة 
تشكيله من ذوي الكفاءة، وسيتم 
االتصال بالسفارة والقنصلية في 
الكويت الختيار من ميثل اجلالية 

املصرية في هذا االحتاد.
وف���ي رده على س���ؤال حول 
مناشدة السلطات الكويتية اعادة 
النظر في عودة من قامت بابعادهم 
من املصري���ني بس���بب تأييدهم 
للدكتور البرادعي، حيث يوجد منهم 
صحافي كان يؤدي واجبه املهني، 
اشار السفير عبداحلكيم الى عدم 
التدخل في القوانني الكويتية التي 

يجب احترامها وااللتزام بها.
وهن���ا، متنى امني عام اجلالية 
املصري���ة م.عل���ي العلمي ان يتم 
خالل زيارة مساعد وزير اخلارجية 
السفير محمد عبداحلكم احلديث مع 
املسؤولني الكويتيني العادة النظر 
في عودة هؤالء االشخاص من باب 
رحابة الصدر للمسؤولني الكويتيني 

ومعاملتهم املتميزة للمصريني.
ونفى السفير عبداحلكم نفيا 
قاطعا ما تردد من شائعات مبنع 
املصريني احلاصلني على شهادات 
الثانوية العام���ة من اخلارج من 
االلتحاق باجلامع���ات احلكومية 
املصري���ة، وقال: هذا غير صحيح 
باملرة، وآس���ف لس���ماع مثل هذه 
الش���ائعات، فاجلامعات املصرية 
مفتوحة جلميع املواطنني املصريني 

فهذا حق اصيل لهم.
وكشف عبداحلكم عن اتصاالت 
اجراها م���ع نقي���ب الصحافيني 
املصريني مكرم محمد احمد للسماح 
للصحافيني املصريني في الكويت 
باالنضمام الى النقابة، وقال: لقد 
كلمن���ي القنصل الع���ام املصري 
الس���فير صالح الوسيمي عن هذا 
االمر، لكن النقيب مكرم محمد احمد 
اوضح ان الئحة النقابة ال تسمح 
بذلك في الوقت احلالي، ورجوته 

اعادة النظر في هذا املوضوع.
نقي���ب  س���أزور  واض���اف: 
الصحافيني مرة اخرى وعلّي السعي 
فقط وال املك الضغط ألنها نقابة 

حتكمها الئحة ونظام.

المشاركة في االنتخابات

وعن املشاركة في االنتخابات 
املصرية ترش���يحا وتصويتا من 
اكد عبداحلكم  الس���فارات،  خالل 
على حق التصويت والترشح داخل 
مصر حسب الدستور، ألن الدوائر 
االنتخابية املصرية ال تتحرك الى 
اخلارج، مشيرا الى ان لدى مصر 
اكبر جالية في اخلارج وهذا يتطلب 
امكانيات كبيرة ملشاركة املصريني 
في الدول التي يعيشون فيها في 

االنتخابات.

األساس في التعامل مع كل األجهزة 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
في مصر، مش���يرا ال���ى التعاون 
بني وزارتي اخلارجية والداخلية 
الداخلية  وارس���ال ممثلني ع���ن 
القنصلي الستخراج  الوفد  ضمن 
بطاقات الرق���م القومي في أماكن 
جتم���ع املصريني في اخلارج مثل 
الكويت والسعودية واألردن غيرها. 
كما تناول استخراج جواز السفر 
املقروء آليا ووقف اصدار اجلواز 
القدمي اعتبارا من األول من ابريل 
2010 ولكن من لديه اجلواز القدمي 
ومازال صاحلا فسيتم استخدامه 
الى  حتى نوفمبر 2015، مش���يرا 
موافق���ة وزارة الداخلية على مد 
القدمية  صالحية جوازات السفر 
ملدة سنتني في اطار التسهيل على 

املواطنني املصريني.
وق���ال ان اجل���وازات اجلديدة 
القاه���رة وليس في  ف���ي  تصدر 
الديبلوماس���ية وميكن  البعثات 
او  السفارة  التقدم عبر  للمصري 

ويصعب عليهم االنتقال كثيرا الى 
السفارات والقنصليات املصرية.

وأشار الى سنة حسنة سنتها 
وزارة اخلارجية، حيث بدأت منذ 
إنش���اء مكاتب  يناير املاضي في 
للخدمات القنصلية في احملافظات 
املصرية، حيث مت افتتاح 26 مكتبا 
منه���ا 5 مكاتب ف���ي القاهرة و21 
مكتبا في احملافظات آخرها افتتاح 
مكتب محافظة سوهاج األسبوع 
افتتاح 3 مكاتب  املاضي، وسيتم 
خالل الش���هرين املقبلني في بقية 
احملافظات. وتهدف هذه املكاتب الى 
التواصل بني املصريني العاملني في 
اخلارج وذويهم في ارض الوطن 
ووزارة اخلارجية، هذا باالضافة 
الى استقبال السفارات والقنصليات 
الى  لشكاوى املصريني وارسالها 
القطاع القنصلي في وزارة اخلارجية 
للعمل على حلها. وأكد أهمية بطاقة 
الرقم القومي للمصريني بعد الغاء 
العمل بالبطاقات الورقية منذ يناير 
2009، حيث يعتبر الرقم القومي 

وف���ي بداي���ة حديث���ه تطرق 
السفير عبداحلكم الى ما تقوم به 
احلكومة املصرية من خالل وزارة 
اخلارجية وبعثاتها الديبلوماسية 
من رعاية وخدمات للمصريني في 
اخل���ارج، الفتا ال���ى ان مصر هي 
الدولة الوحيدة التي تقوم بإيفاد 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون 
القنصلية على رأس وفد الى الدول 
التي بها كثافة كبيرة من املصريني 
من اجل حتقيق التواصل املستمر 
معهم واالطالع على املشاكل وحلها 
بالتعاون الوثيق مع سلطات الدولة 
املضيفة. ولفت الى توجيهات وزير 
ابوالغيط بإيفاد  اخلارجية احمد 
أماكن تواجد املصريني  الى  وفود 
التي تبعد عن السفارة او القنصلية 
مهما كان بعد املس���افة التي تصل 
أحيانا الى حوالي 1500 كيلومتر، 
كما يحدث في السعودية والواليات 
املتحدة وكندا واس���تراليا، وذلك 
بهدف اللقاء املباشر مع املصريني 
الذين يقيمون ف���ي هذه األماكن، 

في لقاء مفتوح لمساعد وزير الخارجية المصري مع مواطنيه

)أسامة البطراوي(محمد عبداحلكم متحدثا للصحافيني

د.أمين املطوع ود.طارق املخيزميد.جاسم الياسني

وقف صرف جميع المواد من مخازن »الصحة«

»ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا« للياسين

الدويري: »الصحة« رفعت الكادر إلى مجلس الوزراء 
ومن ثم الديوان لتعديل أوضاع االختصاصيين

حنان عبدالمعبود
شدد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د. قيس الدويري على أهمية ودور 
تخصص العالج الطبيعي، وقال ان هذا التخصص 
يشهد قفزات نوعية في طرق العالج واألجهزة الطبية 
احلديثة التي تساهم إلى حد كبير في إعادة تأهيل 
املرضى وعالجهم. مشيرا إلى أن العالم اجمع، شهد 
تطورات الطرق العالجية واألدوية واألجهزة الطبية 
والتي تساهم بدورها في تشخيص وعالج األمراض، 
ولفت إلى أنه من هذا املنطلق حرصت وزارة الصحة 
على اقامة املؤمت����رات وامللتقيات العلمية والطبية 
وإعداد الدراسات واألبحاث العلمية في مجال الطب 
والطب املساند بهدف تلبية احتياجات الكوادر املهنية 

لالطالع على احدث املستجدات والتطورات العلمية 
والطبية كل في مجال تخصصه، وكذلك تش����جيع 
الكوادر الوطنية الستكمال دراستها العليا من خالل 
اإلجازات والبعثات الدراسية وذلك لتطوير قدراتهم. 
وأضاف الدويري خالل افتتاحه أنشطة امللتقى العلمي 
العاشر للعالج الطبيعي نائب�����ا عن وزير الصح���ة 
د. هالل الس����اير، أمس، والذي أقيم في فندق الراية 
حتت شعار »العالج الطبيعي واستراتيجيات احلركة«: 
في خضم التطورات املتس����ارعة كان للطب املساند 
نصيب كبير منها، وإميانا من قياديي الوزارة بالعمل 
على تطوير ودعم اخلدمة املقدمة في هذا املجال فقد 
اص����در وزير الصحة قرارا بإنش����اء إدارة خلدمات 

العالج الطبيعي.

مهنة الطب من املهن النبيلة التي ش����رفها اهلل، 
وهذه املهنة فضال عن كونها علما يحتاج الى دراسة 
فهي فن يحتاج الى ممارس����ة، وهي كذلك رس����الة 
انسانية نبيلة يقدمها حاملها الى من يحتاج اليها، 
فإميانا من ادارة مستش����فى السالم الدولي بأهمية 
هذه الرسالة االنسانية تنظم محاضرة بعنوان »ومن 
احياها فكأمنا احيا الناس جميعا« للداعية د.جاسم 
بن محمد مهلهل الياسني، في مبنى املستشفى وذلك 

يوم غد االربعاء.
وعن هذه احملاضرة صرح د.طارق املخيزمي رئيس 
مجلس ادارة مستشفى السالم الدولي قائال: »ان الطب 
مهنة ذات مسؤولية جسيمة ومهمة جليلة عظيمة 
انسانية وشرعية وإلتزام اجتماعي، واهميتها تكمن 
في اختصاصها وممارستها ببذل املجهود للحفاظ 
على حياة االنسان واحلفاظ على وجوده وانقاذه 

مما يتهدده ويفتك به من األوبئة واالمراض«.
وقد علق د.امين املطوع املدير العام ملستش����فى 
السالم الدولي قائال: »الطب مهنة انسانية بالدرجة 
االولى، فالطبيب عندما يداوي املريض فإنه يداوي 

الروح قبل اجلسد، فاملريض ينتظر االمل واالبتسامة 
التي مينحها الطبيب ل����ه، ان العالم االملاني ألبرت 
ديترش قال: »كان للطب عند العرب مكانة ال تنازع  
ولالطب����اء كرامة ال متس، فمكانة الطب عند العرب 
واملسلمني كانت مرموقة الى درجة كبيرة، واذا نظرنا 
الى اغلب املصنفات الطبية االسالمية وجدناها بدأت 
مبقدمة عن شرف الطب واهميته مستشهدين على 
قولهم بالقرآن الك����رمي واالحاديث النبوية واقوال 
الفالسفة واحلكماء والسابقني«، اذن فالطب والتمريض 
صناعت����ان عظيمتان، بالغتا النفع، رفيعتا املنزلة، 
في كل الديانات السماوية وحري ملن اخذهما بحقهما 
ان ينال سعادة الدارين »الكفاية والشرف في الدنيا 

واالجر واملثوبة في اآلخرة«.
وانني ادعو جميع الزمالء االطباء حلضور هذه 
احملاضرة القيمة التي يلقيها الداعية د.جاسم مهلهل 
الياسني في مستشفى السالم الدولي يوم غد االربعاء، 
وفيها سنتعرف عن سمو ورفعة مهنة الطب كمهنة 
انسانية بالدرجة االولى يؤجر عليها الطبيب الثواب 

الكبير في الدنيا واآلخرة.

بمناسبة اقتراب موعد بدء أعمال الجرد السنوي لمخازن الوزارة

ينظمها مستشفى السالم الدولي غدًا األربعاء

د.ابراهيم العبدالهادي


