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تبقى بالدي الكويت ال تقاس بغيرها من 
الدول خلصوصية جتربتها الدميوقراطية!

كنت في جمع من أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبعــض اإلخوة العرب وجتاذبنا 
أطراف احلديث عن عودة املشمولني بالعفو 
الكرمي من صاحب الســمو األمير وكانوا 
معجبني بقرار العفو وباحتفاالت أهل الكويت 
بعودة أبنائهم من املهجر في مشــهد نادر 
في الوطــن العربي ألن للكويت وجهاً آخر 

غير البترول!
باألمس كل شــعوب العالم عبر أجهزة 
التلفاز شاهدت عودة أبناء الكويت إلى وطنهم 
مرفوعي الرأس وإلى مساكنهم في أكثر من 
منطقة غير ان األندلس باألمس غير، فيما 

تستعد خيطان الستقبال فارسها!
باألمس الكل شاهد احتفالية الكويت بعودة 
األبناء من الغربة، وهذه األعداد الكبيرة من 
املهنئني بدءا من مطار الكويت الى دواوين 

ومساكن العائدين خاصة األندلس!
عادت الدفعة األولى على أمل ان تتوالى 
الدفعات وال يبقى أحد من أبناء الكويت في 
اخلارج من أصحاب الرأي واحلراك السياسي.

قلت باألمس الثنني من أبناء الوطن العربي 
دة) وحتتاج اليوم في  ان بلدي الكويت (والَّ
هذه املرحلة الــى تغيير النظرة الى الثروة 
على اعتبار ان سلعة النفط ناضبة وعلينا 
ان نبدأ في اقتصادنــا بالقاعدة اإلنتاجية 
وتوزيع مصادر الدخل مبا ال يعرض الكويت 
مســتقبال الى مخاطر جمة، فأسعار النفط 
الكويتي في ظل جائحة  متقلبة ومجتمعنا 
كورونا كشف لنا خلال في اجلانب السكاني 
اذ ال يشــكل الكويتيون أغلبية من إجمالي 

السكان!
باألمس شاهد العالم وشعوبه حراكا كويتيا 
عجيبا ومشــهدا نادرا ما تراه في الوطن 
العربي الكبير املمتد من اخلليج العربي الى 
احمليط، فاملشاكل كما يقال ال حتل بالصمت 

وإمنا بإيصال الصوت والرسالة!
املشاكل واملآزق ال ميكن حلها حال صامتا 
بعيدا عن مشاركة الناس ورغم ما في الثوب 
الكويتي من ثقوب فإن ما ســمي باحلوار 
الوطني، واملواطنون مختلفون حوله، وتبقى 
احلقيقة أن هناك مــن العائدين من ظلموا 
إعالميــا، وما تاله من قــرارات يوضح ان 
للكويت وجها آخر غير النفط والدميوقراطية، 
وأقصد حالة سياســة الباب املفتوح ما بني 
احلاكم والرعية ووجود هذه النخب الشبابية 
التي تســعى جاهدة بروح جماعية إلحداث 
إصــالح مرجتى (سياســي - اقتصادي - 
اجتماعي)، وهو حتد ثالثي خطير وبوجود 
مخاوف عديدة فــي اكثر من جانب وأرى 
أبرزها القــوة الهائلة للوافدين فيما يتعلق 

بالوعاء الدميوغرافي السكاني!
اخلالصة.. تسارع األحداث يتطلب تشكيل 
حكومة تعي وتعرف أولويات اإلصالح املطلوبة 

في هذه املرحلة والالحقة.
لقد أفرزت لنا جائحة كورونا كوفيد- ١٩ 
ان بلدنا بحاجة الى قفزة نوعية بعيدة عن 
(املستشار األجنبي) ال مينع ان نأخذ رأيه 

لكن ال نقبل بأن يخطط لنا، وتضم الكويت 
اآلن في كل أحوالها قوة هائلة من الشباب 
الطموح وأيضا اخلبرات املتقاعدة وهي تغطي 
جميع املجاالت والقطاعات على ان نثق بهذه 
اخلبرات الكويتية ونعطيها الفرصة للمساهمة 
في التخطيط لنمو ومتدد هذا البلد العظيم 

بحكامه وشعبه ومكتسباته الدستورية.

٭ ومضة: بات من الضروري االلتفات الى 
القضية الســكانية، فهذا الكم من امليزاييك 
يجعلنا نطالب بأن نحول الكويتيني من (أقلية 
إلى أكثرية) بتوازن اجلاليات واالستغناء عن 
كل هامش من هذه العمالة السائبة وتسكير 
ملفات جتار اإلقامة والبدء في سياسة سكانية 
ال مجاملة فيها وضبط حركية تغيير التركيبة 
السكانية وكل التشريعات اخلاصة بها فما 

حصل في اجلائحة يجب أال يُنسى أبدا!

٭ آخر الكالم: االقتصاد يتطلب منا اليوم 
عدم املجاملة والسير كما يقولون على البركة 
في ظل تقلبات واضحة في أســعار النفط 
مما يتطلب إيجاد البدائل ســريعا ملواجهة 

املستقبل بالبدائل غير النفطية!
ال بد من إيجاد قاعــدة إنتاجية جديدة 
توازي القاعدة االستهالكية ولعل التصنيع 
وتنويع مصادر الدخل بات من األولويات!

٭ زبدة احلچي: هناك مشكلة كبيرة جدا 
أراها في اجلانب السياسي تتطلب منا اليوم 
ان نستفيد من األخطاء التي مورست منذ 
(١٩٦٢ الى ٢٠٢١)، ليس العيب ان نقع في اخلطأ 
وإمنا االســتمرار بهذا اخلطأ، فما أحوجنا 
الى إعادة النظر في الدوائر االنتخابية على 
اعتبار انه عندنا اليوم (نضح) في املعارضة 
بعد فتح الصفحة اجلديدة وبالتالي ازدياد 
املســؤولية التاريخية على االخوة أعضاء 
مجلس األمة في القيام مبســؤولياتهم في 
ظل هذه املرحلــة التاريخية ووقف الوجه 
القبيح للدميوقراطية وبحيث يحاسب هذا 
املجلس وال يجامل ويكون بحق معبرا عن  
روح الشعب ورغباته مغلّبا املصالح العامة 

على املصالح اخلاصة.
آن األوان ان نحاصر الظواهر السلبية وأن  
نختار للتوزير من يستطيع ان ميثل اجلهاز 
التنفيذي بعيدا عن احملاصصة وكل من مر 
علينا من وزراء اســتغلوا املنصب لألسف 
وبعضهم لم ميأل الكرسي (نبي وزير زين)!

الشعب الكويتي شعب واع مثقف موال 
للسلطة فقط يحتاج الى مناذج قيادية في 
مناصب الدولة بعيدا عن سياسة هذا ولدنا!

فالكل مجمع على أهمية التمسك بالدستور 
ومؤسســاته وتطبيقه فهو مالذ الشــعب 
والشــعب لن يدخر وسعا من أجل حتقيق 
كل ما فيه خير وطننا وازدهاره وتصميم 
على احلكم الدســتوري وتعزيز املكاسب 
الدميوقراطيــة التي رأيناها في األيام التي 
مضت في زمن العفو وتطبيق القانون على 
اجلميع.. نفخر ببلدنا الكويت وشعبها الوفي.. 

في أمان اهللا. 

ومضات

وجه آخر.. للكويت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

وزير التجارة ُيعيد تشكيل مجلس التأديب بجهاز حماية 
املنافسة: د.عبيد العجمي رئيسًا وحمود املطوع نائبًا

«الغذاء»: حتديد ضوابط منح الضبطية القضائية دون مزايا مالية
صــدر قــرار إداري رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام بالتكليف في الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية بشأن منح صفة 

الضبطية القضائية ملوظفي الهيئة.
ومبوجب القرار حددت املادة األولى 
شروط املتقدمني حلمل صفة الضبطية 
القضائية واملســميات الوظيفية التي 
يســتحق شــاغلوها صفة الضبطية 
بإسناد الوظائف اإلشرافية التي تتبعها 
وحــدات إدارية قائمة علــى التفتيش 
وحتريــر املخالفات، وذلك إلشــرافهم 
ومشــاركتهم في الكشــف امليداني في 
حدود ســلطة واختصــاص الوظيفة 
اإلشــرافية (مدير - مراقب - رئيس 
قســم). وأتاح القرار لرئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام منح صفة الضبطية 
القضائية ملن يراه مناسبا، وذلك استنادا 

للضوابط والشروط املنصوص عليها 
في هذا القرار، كما يحق له سحب الصفة 
في كل األحوال وفقا ملا تقتضيه مصلحة 

العمل.
وحدد القرار املســميات الوظيفية 
التي حتمل صفة الضبطية القضائية 
وهي: وظائف التغذية واإلطعام وتشتمل 
علــى اختصاصــي أول واختصاصي 
وتقنــي اول وتقنــي وتقنــي مبتدئ، 
وتشمل وظائف األغذية كال من: مشرف 
أغذية ومساعد مشرف أغذية ومفتش 
أول أغذيــة ومفتش أغذية ومســاعد 
مفتش أغذية، وتشمل وظائف الرقابة 
والتفتيش كال من: مشــرف ومســاعد 
مشرف ومفتش أول ومفتش ومساعد 
مفتش. أما الوظائف الهندسية فتشمل 
كال من: كبير املهندسني االختصاصيني 

ومهندس اختصاصــي اول ومهندس 
اختصاصي ومهنــدس اول ومهندس 
ومهنــدس مبتــدئ. وتشــمل وظائف 
هندسية مساندة كال من: مشرف اول 
ومشرف ثان ومشرف ثالث ومساعد 
مهنــدس اول (فنــي اول) ومهنــدس 
مبتدئي (فني ثان)، اما وظائف األطباء 
البيطريــني فتشــمل كال مــن: طبيب 
استشاري بيطري، طبيب اختصاصي 
اول بيطري، طبيب اختصاصي بيطري، 
طبيب اول بيطري، طبيب عام بيطري، 
طبيب متدرب بيطري. ومبوجب قرار 
ثان ال يترتب على منح صفة الضبطية 
القضائية صرف اي بدالت او مكافآت او 
مزايا مالية إال وفقا لألحكام واملسميات 
الوظيفية والضوابط املقررة من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية.

أصــدر وزير التجــارة والصناعة 
د.عبداهللا السلمان قرارا وزاريا بشأن 
إعادة تشكيل املجلس التأديبي بجهاز 

حماية املنافسة.
ومبوجب القرار، متت إعادة تشكيل 
املجلس برئاســة املستشــار د.عبيد 
مجول العجمي وكيل محكمة التمييز 
واملستشار حمود محمد املطوع نائبا 
للرئيس وعضوية كل من املستشار 

محمد جاسم بهمن - املستشار مبحكمة 
االســتئناف، وحيــدر طاهــر احلرز 

ويوسف حسن قراشي.
ويتولى املجلس الفصل في املساءلة 
التأديبية احملالة إليه من مجلس إدارة 
اجلهاز واملتعلقة باملخالفات الواردة في 
املادة ٣٤ من أحكام القانون ٢٠٢٠/٧٢ 

في شأن حماية املنافسة.
التجــارة  وينــص قــرار وزيــر 

والصناعــة على ان تكــون مدة عمل 
املجلس ٣ ســنوات من تاريخ صدور 
القرار وتصرف للمجلس املكافأة املالية 
الشــهرية املقــررة بالقــرار الوزاري 
٢٠٢٠/٢٠٧، علــى ان يلغــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هــذا القرار، كما 
يلغــى القــرار الــوزاري ٢٠٢٠/٢٠٣، 
والقرار الــوزاري ٢٠٢٠/١٨٠، وكل ما 

د.عبداهللا السلمانيعمل به من أحكام.

منح الضبطية 
لنواب مدير الهيئة

ر من ترويج املنتجات العشبية  «الصحة» ُحتذِّ
واملكمالت الغذائية كعالج لألمراض

منح رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام بالتكليف فــي هيئة الغذاء 
العام صفة  والتغذية نواب املدير 
القضائية وهم د.نوال  الضبطية 
العام لشؤون  املدير  نائب  احلمد 
تغذية املجتمع ود.أمل الرشدان نائب 
الرقابة والتفتيش  املدير لشؤون 
ود.رمي الفليــج نائب املدير العام 
للشؤون الفنية ود.ذكرى بهبهاني 
املالية  العام للشؤون  املدير  نائب 

واإلدارية والتطوير اإلداري.

حنان عبداملعبود

حذرت وزارة الصحة من ترويج املنتجات العشــبية واملكمالت 
الغذائيــة على أنها عالج نهائي لبعض األمراض املزمنة، عبر بعض 
احلسابات عن طريق الرسائل أو مواقع التواصل االجتماعي ودعوة 

املرضى للتوقف عن استخدام األدوية الطبية املوصوفة لهم.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه االدعاءات غير صحيحة وغير 
مثبتة علميا، مشــددة على عدم التوقف عن استخدام أي دواء إال 
بعد استشارة الطبيب املعالج، مشددة على انها تقوم بالرقابة على 
عمليات تسويق املنتجات الطبية، وفي حال ثبت التسويق ملنتجات 
غير مســجلة وغير معتمدة لدى وزارة الصحة، أو تقدمي ادعاءات 
طبية مضللة أو غير صحيحة، تقوم الوزارة بتحويل تلك احلسابات 

للشؤون القانونية، التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

العلي: «قائمة التغيير» صوت جميع األطباء دون استثناء

د.دانة احلقان تدعو للبدء بتطعيم األطفال من ٥ حتى ١١ عامًا
األطفــال  استشــارية  قالــت 
مبستشفى جابر د.دانة احلقان إن 
الوضــع الوبائي حاليــا في البالد 
«مستقر»، مشيرة إلى انه للمحافظة 
على هذا االستقرار فعلى كل شخص 

بعمر الـ ٤٠ سنة وما فوق أن يأخذ 
اجلرعــة الثالثة بعد ٦ أشــهر من 
اجلرعــة الثانيــة بدون تســجيل، 
وأيضا على كل شــخص ١٢ ســنة 
وما فوق التسجيل للحصول على 

التطعيم.
 ومتنــت د.احلقــان مــن جلنة 
التطعيم البدء بتطعيم األطفال من 
عمر ٥ ســنوات حتى ١١ سنة حتى 

ال نعود لإلغالق من جديد.

حنان عبداملعبود

قالت استشارية االمراض 
الباطنيــة واجلهــاز الهضمي 
وأحــد أطباء قائمــة التغيير 
املرشحة ملجلس ادارة اجلمعية 
الطبية د.معصومة العلي ان 
االنتخابات ستقام يوم االربعاء 
املقبل ٢٤ اجلاري مبقر دار املهن 

الطبية باجلابرية.
وأضافت العلي، في تصريح 
لـــ «األنباء»: هناك الكثير من 
االمــور التي قد تعد صغيرة، 
إال ان صداها مؤثر على وضع 

الطبيــب وتختــص ببيئــة 
العمل مثل قضية االعتداءات، 
فالطبيب الذي درس لسنوات 
طــوال واجتهــد وعمــل وقام 
بخفارات لساعات طويلة من 
اجل املرضــى، يقابل كل ذلك 
بالتعــدي عليــه، مؤكــدة ان 
مرورنا باجلائحة قد يكون غير 
الكثير من املفاهيم والتصرفات 
جتاه االطبــاء الذين اصبحوا 
ابطــاال، حيث قدمــوا الكثير 
مــن التضحيات خالل االزمة، 
فدوامهــم كان يحتم ضرورة 
عزلهم عن اسرهم متاما لضمان 

ولكننا جمعيا صوت الطبيب 
والبد ان يكون الصوت واحدا 
واجلمعية متثــل كل االطباء 

دون استثناء.
وكشــفت عــن ان القائمة 
التي تتكون من: د.خالد الزايد، 
د.معصومة العلي، د.ابراهيم 
الطوالة، د.بدر الهندي، د.ميثم 
حسني، ود.عالية العازمي قد 
وقعوا جميعا على وثيقة حتت 
عنوان «ميثاق شرف» تعهدوا 
خاللها بعدم قبول أي منصب 
إشرافي او إداري في الوزارة 

خالل فترة العمل النقابي.

عدم انتقال العدوى، فالطبيبة 
األم ال تقبل ابناءها او والديها 
خوفا عليهم مما شكل ضغطا 
نفسيا كبيرا، وبعد مرور االزمة 
لالسف بدأ هذا التقدير يتالشى.

وأشارت الى ان اكثر االمور 
التــي تأخذهــا القائمــة على 
عاتقها متكني االطباء ليأخذوا 
حقوقهم، ولقد شهدنا ممارسات 
قاسية على االطباء حتى خالل 
اجلائحة، وشعرنا ان إجنازات 
املجلــس الســابق كانت دون 
الطموح ولهذا اردنا ان نغير، 
ونأمل خيرا، فلسنا ضد احد 

على كل من تعدى ٤٠ سنة أخذ اجلرعة الثالثة بعد مرور ٦ أشهر على الثانية

د.معصومة العلي

د.دانة احلقان

العراق يعتمد شهادات التطعيم الكويتية ضد «كوفيد - ١٩»
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــــدت السلطـــــات 
العراقية شــهادات التطعيم 
ضد «كوفيــد-١٩» الصادرة 
من الكويت للمسافرين من 
والى العــراق كونها تعتمد 
علــى قاعدة بيانــات مثبتة 
ويتم التحقق منها عن طريق 

.«QR» رمز الـ
ويأتــي ذلك متاشــيا مع 
االعتــراف الدولــي املتبادل 
التطعيم اخلاصة  لشهادات 

بـ «كوفيد-١٩».
وكانت السلطات الصحية 
الكويتية قد اعتمدت مؤخرا 
شهادات التطعيم ضد «كوفيد 
-١٩» الصادرة مــن العراق 

شهادة تطعيم صادرة عن وزارة الصحة في الكويتوسورية.

«ذوي اإلعاقة» استعرضت أنشطتها
لدعم املعاقني في «إكسبو دبي»

دبي - كونا: اســتعرضت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة أول من أمس اجلهود التي 
تقوم بها الكويت لدعم املعاقني من أجل توفير 
حيــاة كرمية لهم وحصولهــم على احلقوق 
املدنية والسياســية باملســاواة مع اآلخرين 
دون متييز. جــاء ذلك خالل احملاضرة التي 
ألقتها مراقبة املكتب الفني بإدارة التخطيط 
والبحوث في الهيئة زينب العنزي في جناح 
الكويت على هامش فعاليات أسبوع التسامح 

والشمولية مبعرض «اكسبو دبي».
وقالــت العنــزي ان الكويــت تعتبر من 
الدول الرائدة والسباقة في تكريس التسامح 
والشمولية والتعايش بشكل عام وذوي اإلعاقة 
بشكل خاص عبر توفير كل أنواع اخلدمات 
ودعمهــم ماديا ومعنويا من اجل دمجهم في 
املجتمع، وحرصت على شمول ذوي اإلعاقة في 
خطط التنمية واالستدامة وضرورة تسليط 
الضــوء على انخراطهم فــي املجتمع وتقبل 
إعاقتهــم بغض النظر عــن نوع تلك اإلعاقة 

او شدتها.
وأوضحت ان الهيئــة عملت على توفير 
اخلدمات التعليميــة والتأهيلية والتربوية 
والوسائل التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالــي من حيث البعثات واملنح الدراســية 
داخل وخــارج الكويت الى جانــب تأهيلهم 
وتوظيفهم في اجلهــات احلكومية واألهلية 
والقطاع النفطي، مشيرة إلى دورها في توفير 
الرعاية الســكنية للشــخص املعاق وذويه 
بالتنســيق مع اجلهات املختصة في الدولة 
إضافــة الى منح ذوي اإلعاقة «هوية إعاقة» 
تكفل له التمتع باخلدمات واملزايا املقررة في 

القانون الكويتي.
وتناولت احملاضرة تطور اهتمام الكويت 
بذوي اإلعاقة منذ عام ١٩٧١ حتى تأسيس الهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقــة وفقا للقانون 
٢٠١٠/٨ إضافة الى احلمالت والبرامج ودعمها 

ملا يقرب ٥٧ ألف معاق.

العنزي: الكويت حريصة على شمول املعاقني في خطط التنمية وانخراطهم باملجتمع

٣ سـنوات مدة عمل املجلس وصرف املكافـأة املالية الشـهرية املقررة لألعضاء


