
محليات
الثالثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢

08

الصالح: ٧٥٪ من اجلرائم بالكويت
مرتبطة ببيع أو تعاطي املخدرات

أكد األمني العام لالحتاد 
العربي للوقاية من اإلدمان 
د.خالد الصالح أمس أن هناك 
٣٥ مليون شخص في العالم 
يعانون اضطرابات تعاطي 
املخدرات يتلقى العالج منهم 
واحــد فقط من كل ســبعة 

أشخاص.
جاء ذلــك فــي تصريح 
صحافــي لــه علــى هامش 
ورشــة العمل التي نظمتها 
األمانة العامة لالحتاد العربي 
للوقاية من اإلدمان بعنوان 

«العوائــق واحللــول للدراســات امليدانيــة 
للمخدرات فــي الكويت» بحضــور عدد من 

اخلبراء واملختصني في الكويت.
وقال الصالح الذي ترأس ورشة العمل إن 
هناك زيادة في إضرابات تعاطي املخدرات بناء 
على إحصائيات األمم املتحدة نتيجة جائحة 
كورونا، التي تسببت بانتشار التعاطي عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي، وبناء على 
إحصائيــات صادرة عن وزارة الداخلية فإن 
٧٥٪ مــن اجلرائم التي حتدث داخل الكويت 
مرتبطة مباشــرة ببيع أو تعاطي أو ترويج 
املخدرات، الفتا إلى أن الوضع مقلق في الدول 
العربية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في قضايا 

املخدرات وزيادة نسبتها.
ولفت إلى أهمية تشجيع العلماء والباحثني 
في املنطقــة على جمع البيانــات وحتليلها 

للمساعدة في إيجاد احللول، 
مشــيرا إلى أن االكتشافات 
الرائدة حول الدماغ أحدثت 
ثــورة فــي فهــم تعاطــي 
املخــدرات القهري، موضحا 
أن هنــاك جتارب مميزة في 
مجال مكافحة والوقاية من 
املخدرات منها إنشاء منظمات 
العربــي  أهليــة كاالحتــاد 
للوقاية من اإلدمان للتوسع 
التخصصــات  فــي إنشــاء 
العلمية لتوفيــر قاعدة من 
العلمــاء تزيد مــن خاللهم 
مشــاريع البحث العلمي، مشــيرا إلى نقص 
مراكز البحث وقلة الباحثني والعلماء وضعف 
املنح والدعم املالي، إذ تعتبر عوائق رئيسية 
أمام البحوث العلمية حول ســوء استخدام 
العقاقير على الرغم من توافر اجلهات العاملة 
في مجــاالت التوعية والوقاية من املخدرات 
محليا وخليجيا وعربيا، مؤكدا احلاجة إلى 
إنشاء هيئات إدارية معنية الستقطاب الباحثني 
والعلمــاء للتعاون من أجل ترســيخ املراكز 
العلمية والبحوث للتصدي لظاهرة املخدرات 
علميا. وأشار إلى وجود دراسات في الكويت 
تقوم بهــا اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
في مجال خفض الطلب على املخدرات لكنها 
حتتاج إلى املزيد من التشجيع والدعم املالي 
للعمل على التصدي لتلك اآلفة التي أصبحت 

أكبر عائق للتنمية البشرية واملجتمعية.

أكد وجود ٣٥ مليون شخص حول العالم يعانون التعاطي

د.خالد الصالح

«الصحة» تلزم املستشفيات بإجراء فحص 
ڤيروس نقص املناعة ملرضى الدرن

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمد وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا 
بإجراء الفحص املخبري لفيروس نقص املناعة 
املكتســبة جلميع مرضى الدرن بكل أنواعه، 
ويعتبر هذا الفحص إلزاميا في جميع املراكز 
الصحية واملستشفيات احلكومية واألهلية.

وجاء في القرار أنه يراعى أن يتم إرسال 

العينات إلى املختبرات املعتمدة في الوزارة 
إلجراء هذا الفحص.

ويأتــي هــذا القــرار رغبــة من الــوزارة 
في احلفــاظ على الصحة العامــة في البالد 
واكتشــاف األمراض الســارية واملعدية في 
مراحلها األولى وحفاظا على حماية األجيال 
القادمة واملجتمع مــن العدوى واملضاعفات 

املصاحبة لهذه األمراض.

للحفاظ على الصحة العامة وحماية األجيال القادمة من العدوى

تزكية مجلس إدارة «أطباء األسنان»: دشتي رئيسًا واملقيط أمينًا عامًا
حنان عبداملعبود

عقــد مجلس إدارة جمعية أطباء األســنان 
اجلديــد أمــس األول اجتماعاته بعد تشــكيله 

بالتزكية لدورة جديدة.
وفي هذا الصدد، مت عقد اجلمعية العمومية 
العادية ومناقشة التقرير املالي واإلداري لألعوام 
مــن ٢٠١٩ الى ٢٠٢٢ وإقــرار امليزانية والدورة 
اخلتامية للعام املاضي، ثم جرت تزكية أعضاء 
مجلس اإلدارة نفســه لفترة جديــدة، القتناع 
األطباء مبا قام به مجلس اإلدارة خالل الفترة 

السابقة.

وجــاء تشــكيل مجلــس اإلدارة باإلجمــاع 
واالتفاق ليكون د.محمد دشتي رئيس اجلمعية، 
ود.عبدالعزيز اجلزاف نائبا للرئيس، ود.إياد 
املقيــط أمينــا عاما، ود.ســعد الشــمري أمينا 
للصندوق. وفي هذا السياق، قال رئيس اجلمعية 
د.محمد دشــتي ان التزكية والتوافق يعطيانا 
دافعــا أكبر لتحمل مســؤولية الــدورة املقبلة 
بقــوة، حيث لدينا الكثير من الصعوبات التي 
سنواجهها في مجال طب األسنان خالل الفترة 
املقبلة، ومن أهمها األعداد الهائلة للمخرجات، 
والتي ستجعل الصعوبات التي نواجهها أكبر 
في الكثير من اجلوانب ومنها التدريب والتعليم 

واملطالبات في األمور املهنية والفنية اخلاصة 
بأطباء األسنان.

وأشار دشتي الى السعي اجلاد في اجلانب 
النقابي، داعيا اهللا العون إلجناز املتطلبات على 
أكمل وجــه، مبينا أن أهم األمور التي تشــكل 
أولويــة للمجلس في دورتــه اجلديدة تعديل 
الــكادر املالي، وبعض املوضوعات الفنية مثل 
استبدال دورة اإلنعاش القلبي بدورة طوارئ 
طب األسنان باإلضافة الى موضوع الدراسات 
العليا وإضافة جامعات جديدة لها، وآلية إقرار 
بوردات التخصص واختيار مديري البرامج، الفتا 
أن التحــدي األكبر الذي يواجههم هو التعاون 

مع إدارة طب األسنان في كيفية تدريب العدد 
الهائــل من األطباء من مخرجات مقبلة ننتظر 
دخولهــم في زمالتنا بطب األســنان، حيث ان 
األعداد القادمة متاثل ٤ أضعاف املوجودة حاليا، 
وحفاظــا على املهنة البد من الســعي لتطوير 
املســتوى خاصــة ان مســتوى طب األســنان 
في الكويت رائد إقليميا. وكشــف دشــتي عن 
اإلعداد لتنظيم املؤمتر السنوي جلمعية أطباء 
األسنان في منتصف نوفمبر املقبل والذي توقف 
منذ ٣ ســنوات بســبب جائحة كورونا، مؤكدا 
انه ســيصاحبه معــرض طبي يضم نخبة من 

احملاضرين احملليني واإلقليميني والعامليني.

محمد دشتي: تعديل الكادر املالي لألطباء أولوية للمجلس في دورته اجلديدة

(قاسم باشا) د.محمد دشتي ود.إياد املقيط خالل اجتماع اجلمعية العمومية لـ«أطباء األسنان»  د.محمد دشتي

جانب من احلضور خالل اجلمعية العمومية ألطباء االسنان

األعداد القادمة من خريجي طب األسنان ٤ أضعاف املوجودة حاليًا والتحدي األكبر أمامنا كيفية تدريبهم وتأهيلهم

احتاد حمالت احلج: «األوقاف» 
متعاونة مع احلمالت وال نقبل 

التشكيك بالذمم
أسامة أبو السعود

احتــاد  رئيــس  أعلــن 
حمالت احلج الكويتية أحمد 
الضويحي شكر وثناء احتاد 
حمالت احلــج على اجلهود 
املبذولــة من وزارة األوقاف 
في خدمة احلمالت واحلجاج 
وعدم قبــول الطعن بالذمم 
واإلســاءة بالتشــكيك فــي 
جهود الوزارة وبعثة احلج 
الكويتيــة. وأكد الضويحي 
في تصريح صحافي تضامن 
احتاد حمــالت احلج الكامل 
مع وزارة األوقاف في خدمة 
حجــاج بيــت اهللا، مناشــدا 
اجلميــع عــدم االســتماع ملا 
يثــار عبر مواقــع التواصل 
االجتماعــي والطعــن بــذمم 
مســؤولني أفاضــل يعملون 
خلدمة الدين وتسهيل جميع 
أمور حجاج بيت اهللا احلرام 

والوقوف على راحتهم.
احلمــالت  أن  وأضــاف 
احلــج  تنظيــم  وشــركات 
أصحاب الشأن وهم يتابعون 

جميــع مــا يتعلق مبوســم 
احلج والوزارة تتعامل معنا 
بشفافية وتعاون ومصداقية، 
وهناك اجتماعات دورية معهم 
وال صحة ملا يتداول بشــأن 
األعداد واألمور كما جاءت في 
بيان الوزارة، وال نقبل الطعن 
بالذمة واالتهامات الباطلة من 
أي كان والتعامل بالظن السيئ 
ضــد مســؤوليها الذين نثق 
بهم وبأمانتهم مهما اختلفنا 
معهم في وجهات النظر ولكنها 

شهادة هللا أوال وأخيرا.

أحمد الضويحي

«األوقاف»: ال تصاريح حج خارج إطار احلمالت املرخصة
أسامة أبو السعود

أوضحت وزارة األوقــاف في بيان لها 
بشــأن مقطع الڤيديو املتداول في وسائل 
التواصــل االجتماعي بشــأن زيادة أعداد 
حجاج الكويت أن ما ذكر في هذا الڤيديو 

عار عن الصحة جملة وتفصيال.
وأشارت الوزارة في بيان صحافي أنها 
تقدمت بطلب زيــادة حصة أعداد حجاج 
الكويــت للســلطات في اململكــة العربية 
الســعودية ولــم تأت املوافقــة حتى هذه 
اللحظــة وال يوجد أي بيان عــن الزيادة 

في املســار اإللكتروني السعودي. وأكدت 
الــوزارة أنها لن تــوزع أي تصاريح حج 

خارج إطار حمالت احلج املرخصة. 
وتابع البيان التوضيحي أن محرر مقطع 
الڤيديو املتداول سبق وان اتخذت اللجنة 
العليا للحج والعمرة بحقه قرار استبعاد من 
العمل في إدارة أي حملة من حمالت احلج 
بسبب ارتكابه مخالفات ألكثر من موسم 

حج وتسببه في إيذاء ضيوف الرحمن.
وأكدت وزارة األوقاف احتفاظها بحقها 
القانونــي ومقاضاة املذكور على مثل هذا 

االدعاء وهذه اإلساءة.

ذكرت أن ما مت تداوله على بعض مواقع التواصل بشأن زيادة أعداد حجاج الكويت عاٍر من الصحة

توزيع كتب شرعية على األئمة واخلطباء
أسامة أبو السعود

في إطــار تفعيــل إســتراتيجية وزارة 
األوقاف وحتقيقــا لرؤيتها الســاعية إلى 
الريادة عامليا في العمل اإلسالمي، وتفعيال 
لرســالتها في رعاية املساجد وفقا ألفضل 
املمارسات التي تسهم في االرتقاء مبستوى 
أداء شاغلي الوظائف الدينية مبا يتناسب 
واملهمة الســامية امللقاة على عواتقهم، قام 
قطاع املساجد ممثال في إدارة الشؤون الفنية 
بتوزيع مجموعة قيمة من الكتب الشرعية 
على شاغلي الوظائف الدينية وذلك حتقيقا 
لرؤيتها في تقدمي الدعم الفني والشــرعي 

لشاغلي الوظائف الدينية.
وبهذه املناسبة قال مدير إدارة الشؤون 
الفنية د.بدر الضفيري إن اإلدارة حريصة 
على توفير كل ما هو جديد ومفيد من الكتب 
واإلصدارات الشرعية والدعوية، بطبعاتها 

احملققة واملنقحة، سواء كان ذلك عن طريق 
التأليف أو الشــراء من أجل توزيعها على 

جموع األئمة واخلطباء واملؤذنني.
وأشار الضفيري إلى أن «الشؤون الفنية» 
قامت بتوزيع العديد من الكتب واملوسوعات 
اجلديدة والتي توزع ألول مرة على األئمة 
واخلطباء واملؤذنني، احتوت على شتى فنون 
العلوم الشــرعية والعربية، وجاءت حتت 
العناوين التالية: طرح التثريب في شرح 
التقريب، االعتصام لإلمام الشاطبي، احملدث 
الفاصل بني الراوي والواعي، معجم مقاييس 
اللغــة، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، فقه 
اللغة وســر العربية، مصنف عبد الرزاق، 
صحيح البخاري، صحيح مسلم، امللخص 
في شرح كتاب التوحيد، القصيدة الهائية 
فــي الترغيب والترهيب، بحوث فقهية في 
قضايــا اقتصادية معاصــرة، األصول في 

علم األصول.

ملشاهدة الڤيديو

الوقيان لـ«األنباء»: مبادرة كويتية لدعم التميز اإلعالمي العربي
القاهرة - هناء السيد

أعلن مستشار وكبيـــر 
اختصاصيــــي اإلعـــــالم 
العربــي بــوزارة اإلعــالم 
بــركات الوقيــان عن تقدم 
الكويت مببادرة لدعم جائزة 
العربي  التميــز اإلعالمــي 
مــن خالل األطر الرســمية 
للجائزة انطالقا من إميان 
الكويت الراسخ لدعم العمل 
العربي املشــترك والتأكيد 
علــى التضامن العربي في 
شتى املجاالت االجتماعية 
والتنمويــة والسياســية 

واإلنسانية.
جاء ذلك خالل تصريحات 
خاصة لـ«األنباء» في افتتاح 
اجتماع فريق تطوير جائزة 
التميز اإلعالمي العربي الذي 
عقد مبقــر جامعــة الدول 
العربية برئاســة الســفير 
أحمد رشيد خطابي األمني 
العام املساعد ورئيس قطاع 
اإلعالم واالتصال بجامعة 
العربية ومشــاركة  الدول 
الــدول األعضــاء  ممثلــي 
باللجنــة منهــم مدير عام 
اإلذاعــة بســلطنة عمــان 
يوســف اليوسفي، وممثل 
باململكــة  اإلعــالم  وزارة 
العربية السعودية عبداهللا 
آل مبارك وممثلو الدول من 

الدين ووكيل وزارة اإلعالم 
ســعود اخلالــدي ووكيل 
قطــاع اإلعــالم اخلارجــي 
أحمد البريكي لرفع معايير 
اجلائــزة واملشــاركة فــي 
املقترحات من خالل مبادرة 
لدعم اجلائزة سنويا برعاية 
الكويت وســيتم رفع تلك 
التوصيات إلى مجلس وزراء 

اإلعالم العربي.
ورحب املشــاركون في 
االجتماع مبقترح الكويت، 
مؤكدين على حرص الكويت 
الدائم لدعم العمل العربي 
املشــترك ويأتي االجتماع 

للجائــزة مــن عــام ٢٠١٦ 
إلــى عــام ٢٠٢١ خصصت 
ملجاالت متنوعــة، وحتت 
شــعارات مختلفــة، وهي 
«دور اإلعــالم العربــي في 
مكافحة اإلرهاب»، و«دور 
اإلذاعة املسموعة في خدمة 
املجتمــع»، و«التلفزيــون 
العربيــة»،  نبــض األمــة 
و«القدس في عيون اإلعالم»، 
و«وكاالت األنباء العربية: 
مهنيــة - موضوعيــة - 
مصداقيــة»، وكان آخرهــا 
الدورة التي مت تخصيصها 

ملجال «اإلعالم التنموي».

لبلــورة مشــروع جائــزة 
التميز اإلعالمي العربي في 
ضوء قــرار مجلس وزراء 
اإلعالم العرب الصادر عن 
دورته العادية ٤٦ بتاريخ 
٢٠١٦/٥/٢١ كأحد األنشــطة 
التي يتم تنظيمها في إطار 
االحتفــال بيــوم اإلعــالم 

العربي سنويا ٢١ أبريل.
من جانبه، أشار السفير 
أحمد رشيد خطابي األمني 
العام املساعد ورئيس قطاع 
اإلعالم واالتصال بجامعة 
الدول العربيــة إلى أنه مت 
تنظيــم ٦ دورات متتالية 

جائزة لتكرمي الشخصيات واملؤسسات اإلعالمية التي قدمت إسهامات جليلة وأعماالً متميزة خلدمة قضايا أمتنا

بركات الوقيان متحدثا إلى الزميلة هناء السيدبركات الوقيان مع عبداهللا آل مبارك ويوسف اليوسفي

اإلذاعات وأجهزة اإلعالم.
وأشــار الوقيان الى أن 
اجلائزة تهــدف إلى تكرمي 
الشــخصيات واملؤسسات 
اإلعالميــة العربيــة، التي 
قدمــت إســهامات جليلــة 
وأعماال متميزة تخدم قضايا 
أمتنا العربيــة، مضيفا أن 
االجتماع أكد أهمية الترويج 
للجائزة على مستوى العالم 
العربــي من خــالل أجهزة 

اإلعالم املختلفة.
وذكر انــه مثل الكويت 
باالجتماع وبتوجيهات من 
وزير اإلعــالم د.حمد روح 

«اللجنة املشتركة» لـ «األنباء»: ضبط أطباء 
برخص منتهية وعمالة منزلية متتهن «التمريض» 

كرمي طارق

كشــف نائب املدير العام لقطاع احلماية 
باإلنابــة بالهيئة العامة القــوى العاملة فهد 
املراد عــن ضبط جملة مــن املخالفات خالل 
حملة اللجنة املشتركة على أحد املراكز الطبية 
املعنية بعمليات التجميل في منطقة الساملية 
في محافظة حولي، مشيرا إلى أن في مقدمة 
املخالفات التي مت ضبطها استخدام إبر الفيلير 
والبوتوكس منتهية الصالحية، وأخرى غير 
مصــرح بها مــن قبــل وزارة الصحة، فضال 
عن انتهاء تصاريح مزاولة املهنة لدى إحدى 
الطبيبــات منذ أكثر من عــام، باإلضافة إلى 
ضبط عمالة منزلية متارس مهنة التمريض.

وأوضح املراد في تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن تلــك احلملــة تأتي ضمن حمــالت مكثفة 
تشنها على العيادات اخلاصة وخاصة املعنية 
بعمالت التجميل، وذلك نظرا ملا تشهده هذه 

العيادات من مخالفات باجلملة، الفتا إلى أن 
تلك اجلوالت التفتيشية تأتي في إطار تعاون 
مشــترك مع اجلهات املعنية واملشــاركة في 
أعمال اللجنة، ومن بينها إدارتا «التراخيص 
الطبية» و«التفتيش الدوائية» بوزارة الصحة.

من جانبه، قال رئيس فريق تفتيش القوى 
العاملــة باللجنة املشــتركة محمد الظفيري 
إنه متت مصــادرة كمية مــن األدوية الفيلر 
والبوتكس املنتهية صالحيتها وغير املرخصة 
من قبل وزارة الصحة، بينما مت إغالق العيادة، 
والتــي يديرها وافد بعــد أن أصيب املواطن 
صاحــب الترخيص بجلطة دماغية منذ أكثر 
من عام. وبني الظفيري أنه مت ضبط العمالة 
املنزليــة املخالفة متهيدا التخــاذ اإلجراءات 
الالزم ضدها، مناشدا جميع املواطنني واملقيمني 
ضرورة اللجوء إلى العيادات املرخصة، وعدم 
االجنراف وراء بعض الدعايات غير املوثوقة، 

مع ضرورة التأكد من التراخيص.

رصدت إبر فيلير وبوتوكس منتهية الصالحية بعيادات خاصة في «حولي»


