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م. فريد عمادي لـ «األنباء»: سياسة الباب املفتوح هدفها 
إجناز معامالت املراجعني بـ «ال واسطة وال محسوبية»

وكيل «األوقاف» استقبل ٥٣ مراجعاً تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتعميم الوزير اجلالوي

(متني غوزال)م. فريد عمادي يستمع إلى أحد املراجعني وكيل «األوقاف» خالل استقباله املراجعني تنفيذا لسياسة «الباب املفتوح» 

أسامة أبو السعود

تفعيال لتوجيهات رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف، وتعميم وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
النزاهــة ووزيــر  تعزيــز 
األوقــاف املستشــار جمال 
اجلــالوي، اســتقبل وكيــل 
وزارة األوقاف م.فريد عمادي 
مراجعي «األوقاف» واستمع 
إلى شكاواهم ووجه بالعمل 

على حلها فورا.
وعلى هامش اســتقباله 
املراجعني، قال م.فريد عمادي 
في تصريحــات لـ «األنباء» 
إن هذا يأتي تنفيذا لسياسة 
البــاب املفتــوح وتوجهات 
مجلس الــوزراء وتعليمات 
وزير األوقــاف بتخصيص 
املراجعني  يــوم الســتقبال 
واملواطنني تلبية الحتياجاتهم 
وتنفيذ متطلباتهم، مؤكدا أن 
التواصــل مع املراجعني من 
املواطنني وغيرهم يعد نافذة 
مهمة، وكذلك فإن االستماع 
إلى أي شكاوى أو مقترحات 
في النهاية تصب في صالح 
املراجعني وإجناز معامالتهم 

الصادرة لقانون احلج يتم 
استقبال شــكاوى احلجاج 
بعــد العــودة مــن موســم 
احلج ملدة شهر كامل سواء 
كانت تلك الشكاوى تخص 
سوء اخلدمات من احلمالت 
املختلفة أو أي شكوى أخرى 

خالل املوسم».
واســتطرد قائــال «وهللا 
احلمد فقد انتهت مهلة الشهر 
بعد العودة من بيت الرحمن 
وأداء املناسك املباركة، ولم 
يتقدم أي حاج بأي شكوى 
علــى أي حملــة من حمالت 
احلج الكويتية، وهذا يؤكد 
انه وهللا احلمد كانت اخلدمات 

متميزة هذا العام».
وتابع: «لو كان هناك أي 
خلل لوصلتنا شــكاوى من 

الوكالء واملدراء باســتقبال 
املراجعني، قال عمادي «بناء 
علــى التعميــم الصادر من 
وزير العــدل ووزير الدولة 
لشــؤون تعزيــز النزاهــة 
ووزير األوقاف املستشــار 
جمال اجلــالوي، بدأنا هذا 
األســبوع باتباع سياســة 
البــاب املفتــوح، والتعميم 
ليس فقط لوكيــل الوزارة 
وإمنا جلميع قيادات الوزارة، 
وبــإذن اهللا سيســتمر هذا 
اللقاء األسبوعي، حيث سيتم 
حتديد يوم من كل أســبوع 

وسيتم اإلعالن عنه».
ال واسطة

وردا علــى ســؤال أخير 
أن سياســة البــاب املفتوح 
تعنــي انــه ال واســطة وال 
محســوبية، قــال عمــادي 
«الهدف من سياســة الباب 
املفتوح هو اجناز معامالت 
املواطنني ومختلف املراجعني 
دون احلاجة الى اي واسطة، 
فمكتبي وبابي مفتوحان ان 
شاء اهللا دائما أمام املراجعني 
فــي األوقــات التــي ســيتم 

اإلعالن عنها».

احلجاج الذين قارب عددهم 
هذا العام اقل من ٦٠٠٠ حاج 
تقريبــا، ولــو كانــت هناك 
أي مشــكلة لتقدم احلجاج 
الفتــرة  خــالل  بشــكاوى 
املمنوحة لتقدمي الشكاوى».
وتابع قائال: أما بالنسبة 
للشــكاوى األخــرى فلــم 
إال عــددا  اليــوم  نســتقبل 
محدودا جدا من الشــكاوى 
مباشــرة  حلهــا  وســيتم 
بالتواصــل مــع القطاعــات 

املعنية.
استمرار «الباب املفتوح»

وردا علــى ســؤال هــل 
ستظل سياسة الباب املفتوح 
مستمرة في وزارة األوقاف، 
وهل سيتم التوجيه لباقي 

أوال بأول وأيضا تصب في 
صالح الوزارة.

وأضاف أن أغلب طلبات 
املراجعني تدور حول موضوع 
التعيــني بوزارة األوقاف أو 
التعيني،  استكمال إجراءات 
سنســتكمل  اهللا  وبــإذن 
طلباتهــم حســب اللوائــح 
والقوانــني املعمــول بها في 

هذا الشأن.
حمالت احلج

وردا على ســؤال عما إذا 
كانت هناك شكاوى معينة 
تخص قطاع املساجد مثال او 
موسم احلج هذا العام، قال 
الوكيل عمادي: «فيما يتعلق 
مبوسم احلج هذا العام فإنه 
وحســب الالئحة التنفيذية 

البعثـة خلدمـات  املتميـز  املسـتوى  يؤكـد  وهـذا  العـام  هـذا  احلـج  حمـالت  علـى  شـكوى  أي  نتلـَق  لـم 
الـوزارة ومديــري  وكالء  جميــع  مـن  املراجعـني  استقبـــال  سـيتم  األوقـاف  وزيـر  تعميـم  علـى  بنـاء 

٥٣ مراجعًا ومّد الوقت حتى الساعة ١٢٫٣٠ ظهرًا
انتظرت «األنبــاء» حتى خروج آخر 
مراجع مــن مكتب وكيل وزارة األوقاف 
م. فريد عمادي ليتضح أن عدد املراجعني 
بلغ ٥٣ مراجعا يوم أمس ومت مد الوقت 

الذي بدأ في متام الســاعة ٨٫٣٠ صباحا 
حتى ١٢٫٣٠ ظهرا، وذلك بزيادة ساعتني 
عن الوقت املعلن ســلفا وهو من ٨٫٣٠ 

صباحا حتى ١٠٫٣٠.

نقابة اخلبراء لتطوير هيكل اإلدارة مبا يناسب كونها معاونة للقضاء

الصالح: الوقاية والكشف املبكر لسرطان اجللد
حجر الزاوية لتحقيق خفض اإلصابة وزيادة معدالت الشفاء

أسامة أبوالسعود

رفعت نقابــة اخلبراء إلى 
وزير العدل املستشــار جمال 
اجلالوي مقترحا بتعديل قانون 
اخلبرة رقم ٤٠ لســنة ١٩٨٠. 
وصــرح نائب رئيــس نقابة 
اخلبــراء اخلبير ناصر جمال 
العصيمي بأن مقترح القانون 
سبق تقدميه عام ٢٠١٩ إال أنه 
ظــل حبيــس األدراج وأعيــد 
تقدميه بعــد تطويره بجهود 
مجلس اإلدارة السابق واحلالي 
وأعضــاء اللجنــة القانونيــة 
مبجلس اإلدارة السابق واحلالي 
وهــو ثمرة عمل دؤوب هدفها 
العامــة  اإلدارة  رفــع مكانــة 

حنان عبداملعبود

حتــت شــعار «صيفــك 
أمان»، أقامت احلملة الوطنية 
الســرطان  للتوعية مبرض 
«كان» حملة للتوعية مبرض 
ســرطان اجللد، عبر ورشة 
عمل افتراضية على شــبكة 
اإلنترنت ضمن فعاليتها حتت 
عنوان «سرطان اجللد: عوامل 
املخاطــرة وطــرق العالج»، 
وذلــك يوم الثالثــاء املوافق 
١٦ أغســطس عبــر برنامــج 

«زووم».
تــرأس الورشــة رئيــس 
مجلس إدارة احلملة الوطنية 
الســرطان  للتوعية مبرض 
«كان» واستشــاري األورام 
بالكويت د.خالد أحمد الصالح، 
والذي أكــد أن «كان» أخذت 
على عاتقها منذ نشــأتها في 
٢٠٠٦ رفع معدل التوعية من 
أمــراض الســرطان بصورة 
عامــة، وذلك من خالل تبني 
العديد من البرامج واملبادرات 
التوعوية التي تستهدف من 
خاللهــا إطالع اجلمهور على 
عوامل املخاطرة والتعرف على 
أسباب اإلصابة وطرق العالج 

درجــة وكيل بــدال من وكيل 
مساعد لضمان احليادية مبا 
يتناســب مع مصلحة العمل 

بهذا اجلهاز احلساس.

أن التشخيص يتم بأخذ عينة 
صغيــرة مــن املصــاب ليتم 

فحصها وتشخيصها. 
وقــد شــارك استشــاري 
األمراض اجللدية والتناسلية 
وجراحــة اجللــد التجميلية 
كليــة  ورئيــس  والليــزر، 
األمــراض اجللدية الســابق 
العرادي  بالكويت د.إبراهيم 
في استعراض دراسة طبية 
نفذها في مركز أسعد احلمد 
على املرضــى الكويتيني من 
عــام ٢٠٠٢ إلــى ٢٠٠٣، وقــد 
تبني أن غيــر الكويتيني هم 
أكثر إصابة بســرطان اجللد 
وخصوصا املنحدرين من دول 

القضائية.
٩- إضافــة مــواد خاصــة 
لتشــجيع التحصيل العلمي 

واملعرفي في مجال العمل.
وأضاف العصيمي أن النقابة 
لن تدخر جهدا للمساهمة في 
إعالء مكانة اإلدارة وحتقيق 
طموحات اخلبراء في جميع 
املجاالت ملا فيه خدمة البالد 

والعباد.
وختــم قائــال إن النقابــة 
يحدوهــا األمــل فــي تعاون 
مجلــس الــوزراء فــي إقرار 
تلك التعديــالت وتبنيها في 
ظل التغيرات اإليجابية التي 
تشــهدها البــالد فــي اآلونة 

األخيرة.

بني أن أعداد حاالت ســرطان 
اجللد مبركز الكويت ملكافحة 
الســرطان خالل ٥ ســنوات 
٢٠١٣/٢٠١٧ هــو ٢٨ حالة بني 
الرجال و٣٧ حالة بني النساء.
الورشــة برصد  وانتهت 
العديد مــن التوصيات التي 
ستتبناها حملة «كان» حتت 
رعاية رئيس مجلس إدارتها 
د.خالد أحمد الصالح وأعضاء 
اللجنة التنفيذية ملبادراتها، 
وكان من أهم هذه التوصيات 
العمل على نشر التوعية من 
أمراض سرطان اجللد لتحقيق 
هــدف حملة «كان» من إقامة 
مثل هذه األنشطة التوعوية.

وفي نهاية الورشة، تقدمت 
د.إميان الشــمري أمني ســر 
الوطنيــة للتوعية  احلملــة 
من مرض الســرطان «كان» 
التنفيذية  اللجنــة  وعضــو 
بتقدمي الشكر والثناء ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على 
املشــاركة الفعالــة فــي هذا 
النشــاط الذي يبــرز دورها 
املجتمعي من خالل املشاركة 
في تنظيم األنشطة املجتمعية 
التي تخدم املواطن الكويتي 

على أرض بالدنا احلبيبة.

٤- إنشاء نادي اخلبراء بديال 
للنقابة.

٥- استقاللية إدارية و مالية 
وفنية لإلدارة لتكريس مبدأ 

احليادية.
٦- استحداث ٣ درجات مالية 

بسلم درجات اخلبراء.
٧- إضافة مواد خاصة حلماية 
اخلبراء، لضمان عمل اخلبير 
بأريحية واستقاللية تامة دون 

إساءة له.
٨- مميــزات للخبراء وتأمني 
صحــي وبــدالت مســتحقة 
اخلدمــة  نهايــة  ومكافــأة 
للتشجيع والتحفيز على إدارة 
العمل بأعلى جودة فنية ودون 
ضغــوط لالرتقاء باملنظومة 

شمال اجلزيرة العربية، كما أن 
األعمار األكثر إصابة تتراوح 

بني ٤٠ و٧٠ سنة.
وقدمت دكتورة األمراض 
اجللديــة من جامعة القاهرة 
- واستشارية جلدية بقسم 
اجللدية مبستشفى اجلهراء 
د.شــيرين حلمي، محاضرة 
بعنوان «الوقاية من سرطان 
اجللد» وقد أشارت فيها الى 
التوعيــة الصحيــة  أهميــة 
للوقاية، والتصدي لسرطان 
اجللد كما تضمنت محاضرتها 
املخاطر التي تؤدي إلى سرطان 
اجللد مثل التعرض لألشعة 
البنفســجية/ حمامات  فوق 
الشــمس، التعرض لألشعة 
املتأينة بالعالج اإلشــعاعي، 
األدويــة املثبطــة للمناعــة/ 
مرضى زراعة األعضاء، مرضى 
نقــص املناعة املكتســبة أو 
األيدز، التعرض للكيماويات 
واملبيدات احلشرية والزرنيخ، 
والســيلينيوم، االلتهابــات، 
والتقرحــات املزمنة باجللد، 
الكحوليات، نقص  التدخني، 
ڤيتامني (د)، اإلصابة ببعض 

ڤيروسات اجللد. 
وكان د.خالــد الصالح قد 

قدمت مقترحاً إلى وزير العدل بتعديل قانون اخلبرة رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠

«كان» أقامت ورشة عمل استعرضت فيها آخر املستجدات العلمية والعالجية لهذا النوع

ناصر العصيمي

د.خالد الصالح

للخبراء كونها جهازا أساسيا 
معاونا للقضاء والنيابة العامة 
والتحقيقات، وعامال مهما في 

إرساء العدالة في البالد.
حيــث جــاءت التعديالت 
لتعكــس أهميــة اإلدارة فــي 
منظومــة العدالــة، وأبرز ما 

جاء فيها:
١- تطويــر هيكل اإلدارة مبا 
يتناســب مع مكانتها كجهة 

معاونة للقضاء.
٢- تطويــر املنظومة الفنية 
لــإلدارة واســتقطاب خبراء 
بتخصصات مختلفة لزيادة 

جودة التقارير الفنية.
٣- اســتقاللية أكبر لإلدارة 
وللخبير مبنح رئيس اإلدارة 

والسعي الكتشاف األمراض 
السرطانية في املراحل األولى 
لرفع نســب الشــفاء، والتي 
نأمل مــن خالل حملة «كان» 
أن ترتفع ٧٠٪ بجهود الكشف 

املبكر.
هــذا، وقــد بــدأ برنامــج 
الورشــة مبشــاركة عدد من 
األطباء املتخصصني بأمراض 
اجللد، وهــم د.جيهان راجي 
ماجستير األمراض اجللدية 
العام  والتناسلية واملمارس 
مبركز أسعد احلمد لألمراض 
اجللديــة، والتي ركزت على 
املتعــددة  األمــراض  أنــواع 
لســرطان اجللد، مؤكدة أنها 
رغم تعددها، إال أن ليس كل 
التغيــرات التــي حتصل في 
اجللد هي تغيرات سرطانية، 
والسبيل الوحيد للتأكد من 
ذلك هو فحص اجللد من قبل 
الطبيب، فينبغي استشــارة 
الطبيب املعالج عند مالحظة 
بقــع جديدة علــى اجللد، أو 
تغيــر مشــبوه يظهــر على 
اجللــد، أو تغييــر في مظهر 
أو ملمس الشــامات القدمية، 
أو ظهور جــرح ال يلتئم في 
غضون أسبوعني، كما أكدت 

املوسى يوّجه قياديي «الكهرباء» 
الستقبال املراجعني كل «أحد»

«الصيدلية»: لن نقبل املساس 
بحقوق ومكتسبات الصيادلة

إغالق مركز «جسر جابر» للتطعيم اليوم

٢٠ جهة تشارك في معرض كتاب «اخلريجني»

وّجه وزير الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة 
م. علــي املوســى تعميمــا علــى القياديــني 
واالشرافيني في الوزارة بتخصيص يوم االحد 
من كل اســبوع مــن الســاعة ٩ صباحا الى 
الساعة ١ ظهرا الستقبال املراجعني واالستماع 
اليهــم للوقوف على العقبات التي تواجههم 

ومعاجلتها
ويهــدف ذلك الى ســرعة اجناز معامالت 
املراجعــني في الوزارة وتســهيل معامالتهم 
ودعم اجلهود املبذولة في تطوير مسار العمل 

احلكومي لتقدمي خدمات مميزة.

عبدالكرمي العبداهللا

أكد أمــني عام اجلمعية 
الكويتيــــــة،  الصيدليــة 
الصيدلي علــي هادي، أن 
اجلمعية لن تقبل املساس 
ومكتسبــــــات  بحقــوق 
الصيادلة املستحقة، مضيفا 
أن إلغاء الوزير للقرار رقم 
٢٣٠ لسنة ٢٠١٠ يتعارض مع 
التوجه احلكومي بتشجيع 
الطاقات الوطنية للعمل في 
القطاع األهلي وسُيعرض 

٧٠ صيدليا كويتيا خلســارة وظائفهم في 
القطاع اخلاص، وأكد أننا سنلجأ إلى القضاء 
لوقف هذه القرارات املجحفة بحق الصيادلة. 
وأشــار هادي، في تصريــح صحافي، إلى 
أن وقف النظر فــي طلبات منح ترخيص 

الصيدليات اجلديدة بالقطاع 
األهلي وطلب منح ترخيص 
مزاولة مهنة الصيدلة يضر 
بالقطاع الدوائي في القطاع 
اخلاص، وتابع: من األجدى 
على وزارة الصحة التباحث 
مع أصحــاب االختصاص 
حلــول  إلــى  للوصــول 
إلعادة االتــزان في القطاع 
الدوائي، مؤكدا أن قرارات 
وزارة الصحــة األخيــرة 
غير مدروسة وتصدر من 
غيــر استشــارة أصحاب 

االختصاص. 
وقال هادي إنه باالستمرار في هذا النهج 
غير املدروس ســنكون مقبلني على نقص 
شديد في توفير األدوية ونقص في العمالة 

املتخصصة في القطاع الدوائي.

أعلنت وزارة الصحة عن إغالق مركز جسر 
جابر لتطعيم كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
اعتبارا من اليوم اخلميس وذلك بعد حتسن 
مؤشــرات الوضع الوبائــي في الكويت مع 
استمرار تقدمي الطعوم في ١٦ مركزا صحيا 

موزعة على مختلف مناطق البالد.
وقالت الوزارة فــي بيان صحافي أمس 
األربعاء إن مواعيد استقبال األفراد الراغبني 
في التطعيم سيكون يوميا من األحد حتى 
اخلميس من الســاعة ٣ عصرا الى ٨ مساء 

في تلك املراكز حســب املواعيد املسبقة مع 
تخصيص مركــز عبدالرحمن الزيد (غرب 
مشرف سابقا) لتطعيم الفئة العمرية من ٥ 
إلى ١٨ عاما. وأضافت أنه ميكن احلضور دون 
موعد مسبق للحصول على جرعات التطعيم 
واجلرعات التنشيطية جلميع الفئات العمرية 
في مركز اجلليب مبنطقة جليب الشيوخ. 
وكانت الوزارة أعلنت األربعاء املاضي إغالق 
مركز الكويت لتطعيم (كوفيد-١٩) مبنطقة 

مشرف.

أعلن رئيس جمعية اخلريجني إبراهيم 
املليفي أن النســخة اخلامسة من معرض 
الكتاب الصيفي الذي تنظمه اجلمعية ينطلق 
يوم األحد املقبل ٢١ اجلاري، وسط مشاركة 
٢٠ جهة مختلفة تسعى خلدمة القارئ مبا 

تقدمه من إصدارات ومنشورات مميزة.
وقال املليفي فــي تصريح صحافي إن 
املعرض مبادرة ثقافية تنثر شذى املعرفة 
والفكر، ملنح املشهد الثقافي احمللي فعاليات 
صيفية تسهم في تقليص فترة الركود التي 
تكتنف مفاصل الساحة الثقافية خالل هذا 

التوقيت من كل عام.
وشدد املليفي على أهمية املعرض قائال 

إنه يسد فراغا ثقافيا خالل فترة الصيف، 
إضافة إلى استمراره في احلرص على دعم 

املؤلف الكويتي ودور النشر احمللية.
وأضاف أن ما مييز النســخة اخلامسة 
من املعرض زيادة أيامه إلى ٥ بعد أن كانت 
فعالياته في الدورات السابقة تستمر على 
مــدى ٣ أيام فقط، مضيفــا أن إطالة مدته 
متنح فرصة أكبر حملبي القراءة واالطالع 
القتناء ما يودونه من إصدارات مختلفة.

وبينما أشــاد املليفــي بتفاعل اجلهات 
املشــاركة وحرصها على إجناح املعرض، 
وجه شكره إلى اجلهات التي شاركت خالل 

املواسم السابقة.

ً من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهرا

إلغاء القرار ٢٣٠ / ٢٠١٠ يُعّرض ٧٠ صيدلياً كويتياً خلسارة وظائفهم في «اخلاص»

ً بعد حتّسن مؤشرات الوضع الوبائي مع استمرار تقدمي الطعوم في ١٦ مركزا

املليفي أشار إلى أنه ينطلق في ٢١ اجلاري وأنه يسد فراغاً ثقافياً خالل الصيف

م. علي املوسى

علي هادي

ضبط مخالفات جسيمة في مستودعات 
«طبية» غير مرخصة وإغالقها

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت وزارة الصحة 
أنها ضبطت مستودعات 
«طبيــة» غيــر مرخصة 
وغير مســتوفية شروط 
تخزيــن األدوية حتتوي 
على أدوية ومســتلزمات 
طبية منتهية الصالحية 
وأخــرى تالفــة. وقالــت 
الوزارة في بيان صحافي 
أمس إنه في إطار األعمال 
واملهام اخلاصة بالتفتيش 
علــى األدوية فــي البالد 
ورصد أي مخالفات، نفذ 

فريق من إدارة تفتيش األدوية حملة تفتيشية 
مفاجئة أمس األربعاء على مستودعات خاصة 
حتتوي على أدوية ومستلزمات طبية في 
منطقة الساملية بالتعاون مع بلدية الكويت 

وقوة اإلطفاء العام.
وأضافــت أن املســتودعات مقامة على 
مســاحة ٥٠٠ متر مربع في عمارة سكنية 
وتبني من املعاينة األولية وجود مخالفات 
جسيمة بسبب عدم توافر البيئة املناسبة 
للتخزين مبا فيها عدم وجود أجهزة تكييف.
وأوضحــت أن الفريق توجه أيضا إلى 
أحد املســتودعات فــي ذات املنطقة وتبني 
أنه غير مرخص، ومبعاينة محتوياته مت 
العثور على سندات بيع لصيدليات خاصة.

وأكدت أن فــرق التفتيش على األدوية 
تواصل جهودها وفق خطط وبرامج مدروسة 
من أقسام اإلدارة عبر حمالت تتم بصورة 
مفاجئة وسرية جدا على جميع أماكن وجود 

األدوية في الكويت باحملافظات الست.
وشددت الوزارة على اتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمة حيــال املخالفات التي 
مت رصدهــا إذ مت إغالق تلك املســتودعات 

باالستعانة ببلدية الكويت.
ولفتت إلى وجود تعليمات حاسمة من 
وزيــر الصحة ووكيل الــوزارة مبواصلة 
اجلهود لرصد أي مخالفات تتعلق بتداول 
األدويــة أو جتاوز االشــتراطات ومعايير 

حفظ وتخزين املواد الطبية.

فرق تفتيش تواصل حمالتها املفاجئة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني

مخالفات جسيمة رصدتها فرق التفتيش

ملشاهدة الڤيديو


