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االربعاء ٢٤ اغسطس ٢٠٢٢ محليات

وزير الصحة ناقش مع وفد «الصيدلية»
حتديات وسبل االرتقاء باملهنة

عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزير الصحة أ.د.خالد السعيد 
صبــاح أمس وفدا مــن اجلمعية الصيدلية 
الكويتية وجلنة صيدليات القطاع اخلاص في 
اجلمعية، وتناول اللقاء بحث سبل االرتقاء 
باملهنة ومتكني الصيدلي الكويتي في املجال.

ومتت مناقشة التحديات التي تواجهها 
املهنــة بشــكل عــام، والصيدلــي الكويتي 
بصفة خاصة ومقترحات حلها ومعاجلتها، 

بنــاء على ما مت رصده مــن معطيات حيث 
مت حتديــد أولويات معاجلتهــا على املديني 
القريب والبعيد، وصوال إلى النتائج املرجوة 

لالرتقاء باملهنة.
ووعــد الوزير بدراســة املقترحات التي 
أبداها الوفد حيال بعض املشاكل التي تواجه 
املهنة وفق ما مت رصده من مسببات، وحتديد 
ماهيتهــا واتباع كل الســبل واآلليات التي 
تســهم في دعــم الطاقات الوطنيــة في هذا 

القطاع احليوي املهم.

د.خالد السعيد خالل اللقاء مع وفد اجلمعية الصيدلية الكويتية

فيصل احلمود استقبل مختار صباح الناصر
وتلقى نسخة من كتاب «اكتشف سر لغتي»

استقبل املستشار في 
الديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمود مبكتبـــه 
أمـــس مختـــار منطقــة 
بــدر  الناصــر،  صبــاح 
ســحاب املطيري، حيث 
تبــادل الطرفان احلديث 
حول الشباب وضرورة 
بتطلعاتهــم  االهتمــام 
وأفكارهــــم وطرحهــــا 
لالســتفادة من مواهبهم 
والتوجيه الصحيح نحو 
بناء مستقبل زاهر والعمل 
على تقدم وازدهار الوطن.

وعلى صعيد متصل، 
الشــيخ فيصل  استقبل 
احلمود مبكتبه شــيماء 
عبدالكــرمي غالي مؤلفة 
كتاب «اكتشف سر لغتي»، 
وهو كتاب تربوي مختص 
في التأسيس، وامتداد لهذا 
الكتاب أسســت تطبيق 
يحمل نفس االسم سيتم 
انطالقه في ١٤ سبتمبر.

وأكــد احلمــود خالل 
اللقاء علــى أهمية خلق 
بيئة تعليميــة وثقافية 
املــدارس ملواكبــة  فــي 
التكنولوجيــا احلديثــة 
واملتنوعــة وتســهيلها 
الطلبــة،  أبنائنــا  علــى 
مشيدا مبا يشمله الكتاب 
مــن معلومــات قيمة في 

التأســيس ألبنائنا باملراحــل االبتدائية، 
الفتا إلى أهمية التعليم، حيث إنه يعتبر 
هاجســا لكل الــدول التي تهتــم بالتنمية 

البشرية وبطاقاتها الشبابية، وبناء جيل 
مثقــف وواع قائم على املعرفة بوســائل 

التكنولوجيا احلديثة.

الشيخ فيصل احلمود مستقبال بدر املطيري

احلمود يتلقى نسخة من كتاب «اكتشف سر لغتي» من شيماء غالي

«ڤيتو» صيدلي على قرارات «الصحة»: نرفض إلغاء تصريح مزاولة 
املهنة للكويتيني املتفرغني.. ونطالب بدراسة «اإلغالق»

ناشد مجموعة من الصيادلة 
رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد النواف التدخل 
القــرارات الصــادرة  لوقــف 
مــن قبــل وزارة الصحة ضد 
الصيدلــي الكويتي، واصفني 
هــذه القــرارات بالتعســفية، 
والتي ستدمر سمعة ومكانة 
الصيدلي الكويتي في القطاع 

األهلي.
جــاء هــذا خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي نظمته «قائمة 
التطوير» للصيادلة الكويتيني 
ضد قــرارات الصحة األخيرة 
بحضــور العديد مــن النواب 
السابقني املتضامنني مع حقوق 

الصيادلة.
وقال املنسق العام للقائمة 
الصيدلي محمد العنزي: ليس 
لدينــا أي خــالف مــع وزير 
الصحة د.خالد الســعيد، بل 
نحن أشدنا بقراراته اإلصالحية 
منــذ توليه حقيبــة الصحة، 
ونتأمل ونستبشــر به خيرا 
بإعادة النظر في هذه القرارات 

واستشارته للمختصني.
وبني أن محور هذه الندوة 
واالعتصام يشمل موضوعني 
منفصلــني ومتداخلني، األول 
هــو القــرار الــوزاري بإلغاء 
تصريح مزاولة املهنة للصيدلي 
الكويتي املتفرغ الذي يعمل في 
القطاع اخلاص، والثاني إغالق 
الصيدليات بالطريقة احلالية، 
قائال: نعتقــد أن هذا اإلغالق 
شــابه العديد مــن املخالفات 
اإلجرائية والقانونية، وبشكل 
تعســفي مــن قبــل اللجنــة 

الرباعية.
وأفــاد بــأن قانــون مهنة 
الصيدلــة لــم تتــم مراجعته 
بشــكل متكامــل منــذ ســنة 
١٩٩٦ رغم التعديل البســيط 
الذي طرأ عليه في قانون ٣٠

لعــام ٢٠١٦. الفتــا إلى أنه آن 
األوان أن نقف على األســباب 
والدوافــع احلقيقية في إلغاء 
القرار الوزاري رقم ٢٣٠ لعام 
٢٠١٠، داعيا الصيادلة إلى إعادة 
مراجعة املمارسات في القطاعني 

احلكومي واخلاص.
وشــدد على أهميــة إعادة 
دراسة قانون املهنة بالكامل، 
خاصة من ناحية دور الصيدلي 
اإلكلينيكي، فضال عن أنه يجب 
أن نواكــب الدول املتقدمة في 
أهمية منح الصيدليات األهلية 
دورا مهما في املجتمع. وأشار 
إلى أن إجراءات وزارة الصحة 
في إغالق الصيدليات حتتاج 
الــى املراجعــة، علمــا أن قلة 
قليلة منهم مت التحقيق معهم، 
واآلخرون مت إغالق صيدلياتهم 

دون حتقيق.
وأشار العنزي إلى أن قطاع 
الصيدلة ال يحدد هدفا واضحا 
ملستقبل الصيدلة في القطاعني 
احلكومي واخلــاص، مطالبا 
جميع الصيادلة بالوقوف صفا 
واحدا لتقــدمي رؤية متكاملة 

للصيدلة داخل الكويت.
ولفت العنزي إلى أن قائمة 
التطويــر وجميــع الصيادلة 

مع املهــن الطبية ككل ونحن 
لألسف عشنا فترة ماضية مت 
فيها تدمير جميع املؤسسات 
احلكومية ولم تبق مؤسســة 
قادرة على العطاء، وأوضح أن 
وزارة الصحة يجب أن تدار من 
قبل أشخاص مهتمني بتطوير 
الدولة، وال تنفذ أجندات أخرى، 
مشيرا إلى انه من غير املعقول 
أن يظهر هذا القرار واملفاجئ 

ضد الصيادلة.
وبــني أنــه وجــه ســؤاال 
برملانيا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤ حول 
الصيدليات التي زادت باملئات، 
والذي نستغربه جميعا، علما 
أن وزارة الصحة لم ترد على 
هذا الســؤال حتى اآلن. وبني 
أننا منر مبرحلة غير صحية 
في الكويت في جميع املجاالت، 
حيث إننا منذ ٢٠٠٧ حتى يومنا 
هذا نعيش بفوضى إدارية ال 
نعرفها في شتى املجاالت، وال 
ميكن أن نهضم حق شــبابنا 
الذين يعملــون في القطاعني 

اخلاص واحلكومي.
وعن قرار وزارة الصحة، 
قــال احلميــدي: القــرار غير 
الوحيــد  مــدروس، واحلــل 
انه فــي مجلس األمــة القادم 
يجب أن نشرع قانونا يحمي 
حقوق الصيدلة في القطاعني. 
وأكد ضرورة مناشــدة سمو 
رئيس الوزراء صاحب النفس 
اإلصالحي، قائال: ســأتواصل 
معه شــخصيا في هذا األمر، 
موضحــا ان قطــاع الصيدلة 
يدمر بالكامــل، وجتب إعادة 
ترميمه من جديد من قبل أناس 
متخصصني، فضال عن أن قطاع 
الصيدلة مســتغل من بعض 

الوافدين وليس الكويتيني.
من جانبه، شــارك النائب 

التطوير جلهودهم ووقفتهم مع 
الصيادلة وسنساندهم. ودعا 
الى عدم اتهام اجلميع وضربهم 
مبجرد وجود مخالفة محددة، 
ويجب أن نكرس مبدأ املساواة 
بني أصحاب املهن الطبية وال 

نفضل أحدهما على اآلخر.
القطاع الدوائي

النائــــب السابــــق  أمــا 
د.عبدالعزيز الصقعبي، فقال: 
القطــاع الدوائــي قطــاع مهم 
ويجب أن يدعم ويحتاج الى 
رعاية، علما ان هذه اجلهود من 
الناشطني في العمل النقابي من 
الصيادلة بينهم قائمة التطوير، 
نحن ندعمها ونباركها. وأفاد 
بــأن قــرارات من هــذا النوع 
بالتأكيد وراءها هدف نبيل منها 
محاربة سيطرة األجانب على 
هذا القطاع ومحاربة غســيل 
األموال، لكن مثل هذه القرارات 
حتتاج إلى مشاورة املختصني 
وعدم إصدار قرارات عشوائية.
وطالــب املســؤولني فــي 
مبراجعــة  الصحــة  وزارة 
أهل االختصــاص ملعرفة كل 
اجلوانب املعنيــة بهذا القرار 
لكيال حتــدث كارثــة في هذا 
القطاع، مشددا على أن اجلميع 
مع محاربة الفســاد لكن ضد 
محاربة الصيادلة، مجددا دعمه 
لقائمة التطويــر في حراكهم 
للدفــاع عن قضيتهــم، قائال: 
إذا اهللا ســهل وعدنا للبرملان 
سندعم الصيادلة بالتشريعات 

والقوانني.
تفسير وتوضيح

النائــب  بــدوره، قــال 
الســابق أحمد باقر إن قرار 
وزارة الصحة األخير يحتاج 
إلــى تفســير وتوضيــح، 
مؤكــدا اننا مــع ان يتولى 
الكويتــي إدارة الصيدليــة 
ويتحمل املسؤولية اإلدارية 
والقانونيــة، لكن ال يوجد 
صيدلي يعمل ٢٤ ساعة، إمنا 
ســيكون متواجدا ويشرف 
على توقيع الفواتير ومراقبة 
العمل في الصيدلية وغيره، 
أما إذا كان يطلب منه دوام 
كامل او عدم تعيني صيادلة 
يســاندونه فهذا أمــر غير 
واقعي، حيث ان كل املهن تتم 

االستعانة مبختصني بها.
واختتم كلمته: سنتصل 
بوزيــر الصحــة د.خالــد 
السعيد لالستعالم عن هذه 
القــرارات، واصفا إياه بأنه 

رجل صالح ومتعاون.

الســابق صالح عاشور قائال: 
أعتــز أنــي ُكنت أحــد مقدمي 
قانــون الصيدلــة، حيث اننا 
بذلنــا اجلهد الكبيــر إلصدار 
القانــون وحققنــا جــزءا من 
حقوق الصيادلة. وأشار إلى 
ان اجلميع تفاجأ بقرارات بحق 
الصيادلــة وهــي افتقدت إلى 
الدراسة، موجها خطابه لسمو 
رئيس احلكومة الذي يتوقع 
منــه اإلصــالح، قائــال: يجب 
على رئيس احلكومة التنبيه 
على وزرائه فيما يخص هذه 
القرارات وعدم إصدار مثلها.

وذكر أن مثل هذه القرارات 
يجــب ان تناقــش مــع أهــل 
االختصاص وأصحاب الشأن، 
مطالبا رئيس الوزراء بإلغاء 
مثل هــذه القرارات واالنتظار 
حلكومــة جديــدة ومجلــس 
جديد، ومناقشة هذه القرارات 
مع مؤسسات املجتمع املدني 

ومنها جمعية الصيدلة.
ومتنى عاشور في املرحلة 
املقبلة العمل على صياغة رؤية 
جديدة لكيــال ندخل بفوضى 
إدارية، مؤكدا دعمه للصيادلة. 

مبدأ املساواة

مــن ناحيته، أكــد النائب 
السابق أســامة الشاهني اننا 
نحيي االنتباه إلى السالســل 
التجارية الدوائية التي بعضها 
يحمل الريبة والشك، ونشجع 
مثل هــذا القرار فــي محاربة 
غسيل األموال، لكننا في الوقت 
نفسه نعتب بأن هذا القرار لم 
يتــم بالطريقــة الصحيحة ال 
شــكال وال مضمونا، وضرب 
أصحــاب املهنــة، حيــث كان 
يجــب ســماع رأي أهل املهنة 
قبل اتخاذ القرار، مشيدا بقائمة 

أصحاب املهنة ناشدوا رئيس الوزراء التدخل.. ودعوا د.السعيد إلى مراجعة القرار

اسامة الشاهني د. عبدالعزيز الصقعبي

(زين عالم) من احلضور 

احمد باقر صالح عاشور وبدر احلميدي وعبدالعزيز اجلدعان واحملامي ناهس العنزي خالل االعتصام

تدعم اإلصالح ومكافحة الفساد، 
لكن بعيدا عن اإلضرار بسمعة 
الصيدلي الكويتي الذي تضرر 
من هذه احلرب مع الشركات. 
وبــني أن الصيدلــي الكويتي 
محــارب دائما، ومن احلروب 
التــي شــنت ضــده محاربته 
للعمل في اجلمعيات التعاونية، 
واآلن تتم محاربته في القطاع 
األهلي، وهذا يســتدعي وقفة 
جــادة للتصدي لهذه احلرب، 
متمنيــا أن تكــون اجلمعيــة 
الصيدلية حاضنة لكل قضايا 

الصيادلة.
وجــدد مطالبته مبراجعة 
القرار وإدخال أهل االختصاص 
لتجنب القضايا العديدة التي 

قد ُترفع على الوزارة.
بدوره، قال عضــو قائمة 
التطوير الصيدلي عبدالعزيز 
اجلدعــان: جميعنــا متفقون 
ومتضامنــون فــي محاربــة 
غســيل األمــوال، ونحــن ال 
نختلف في هــذا األمر، ولكن 
يجب أال يكون هذا ذريعة في 
انتهاك مكانة الصيدلي، علما 
أن القرار األخير لوزير الصحة 
بإلغاء الترخيــص للصيدلي 
الكويتي سيتسبب في هجرة 
الصيادلة من القطاع اخلاص 
إلى احلكومي، وله أبعاد غير 

محمودة.
إيقــاف  هــل  وتســاءل: 
الصيدلــي وإلغــاء ترخيصه 
سيوقف غسيل األموال؟! داعيا 
إلى تكاتف اجلميع إللغاء هذه 
القرارات التي تضر بالصيدلي 

الكويتي.
املهن الطبية

مــن جانبــه، قــال النائب 
السابق بدر احلميدي: أتعاطف 

«النجاة» ساعدت ٥٤٠٠ أسرة داخل الكويت
النجاة  قدمت جمعيــة 
اخليرية مساعدات لألسر 
الكويت  احملتاجــة داخــل 
اســتفاد منها ٥٤٠٠ أسرة 
وذلك خالل النصف األول 

من عام ٢٠٢٢.
إدارة  مديــر  وصــرح 
املساعدات محمد اخلالدي 
بأن جمعية النجاة حترص 
على تنفيذ مشاريع خيرية 
الكويت،  متنوعــة داخــل 
منهــا: ســداد اإليجــارات، 
واملساعدات املالية، وتوزيع 

املواد الغذائية، واألجهزة الكهربائية وغيرها 
من املشاريع األخرى.

وفيما يتعلق مبشروع سداد اإليجارات، 
أوضح أن اجلمعية قامت بسداد إيجار ١٨٣

أسرة ضمن حملة «أبشروا باخلير»، مشيرا 
إلى أن دفع اإليجار يكون بشيك باسم مالك 

العقار.
وأضــاف: كذلــك قدمت 
جمعية النجاة مســاعدات 
مالية لـ ٥٦٦ أسرة، وبطاقات 
مواد غذائية لـ ٦٩٦ أســرة 
ملدة ٦ أشــهر، حيث تقوم 
األسرة بشراء احتياجاتها 
من أحد األســواق التي مت 

االتفاق معها.
وأكد االهتمــام بإدخال 
السعادة على األسر املتعففة 
في املواسم املختلفة، حيث 
مت توزيع السالل الرمضانية 
على ١٥٧١ أسرة، واألضاحي على ٢٠٧٠ أسرة.

وحول آلية اختيار األســر املســتحقة، 
قال: نقوم بدراســة احلــاالت املتقدمة لنا 
دراسة وافية، والتأكد من كافة املستندات 
واألوراق الثبوتية، ونعطي األولوية لألسر 

األكثر حاجة.

محمد اخلالدي

محافظ الفروانية يكّرم اللواء املال
استقبــــل محافـــــظ 
الفروانية الشــيخ مشعل 
اجلابر العبداهللا في مكتبه 
صباح أمــس بديوان عام 
احملافظــة وكيــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اخلاص اللواء عبداهللا 

سفاح املال.
وتقدم محافظ الفروانية 
بالشكر اجلزيل الى اللواء 
املال على ما قدمه من جهود 
مخلصة في أداء واجباته 
املهنية وتفانيه خالل فترة 

عمله مديرا عاما ملديرية أمن الفروانية.
وفي هذا اإلطار، قام احملافظ بتكرمي اللواء 
عبداهللا املال مبناسبة انتهاء فترة عمله مديرا 

عامــا ملديريــة أمن الفروانيــة وترقيته إلى 
وكيل وزارة مساعد، متمنيا له كل التوفيق 

والنجاح في مهام عمله اجلديد.

الشيخ مشعل اجلابر العبداهللا مكرما اللواء عبداهللا سفاح املال

نقابة العاملني باجلامعة تطالب بصرف مكافآت اإلداريني 
عن الفصل الصيفي أسوة بالهيئتني التدريسية واألكادميية

العاملــني  اســتنكرت نقابــة 
بجامعــة الكويــت قيــام االمانة 
العامــة للجامعة بصرف مكافآت 
اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة 
االكادمييــة املســاندة والفنيــني 
ومدرســي اللغات، نظير الفصل 
الدراسي الصيفي، وجتاهل مكافآت 
االداريــني فــي اجلامعــة. وقالت 
النقابة اننا نرفض تفضيل فئة على 
فئة من منتسبي جامعة الكويت، 
ونطالب بضرورة صرف مكافآت 
االداريني، اسوة باألساتذة ومدرسي 
اللغات والفنيني، كون هذه املكافآت 
حق مكتسب لالداريني الذين بذلوا 

جهدا خالل الفصل الصيفي شأنهم 
شأن اعضاء الهيئتني التدريسية 
واملساندة وغيرهم. كما استنكرت 
النقابة ما قامت به األمانة العامة، 
مــن توجيــه االدارة برفع تقرير 
بشــأن مكافآت اعضــاء الهيئتني 
التدريسية واملســاندة ومدرسي 
اللغات والفنيــني فقط، وجتاهل 
رفع تقرير مماثل بشــأن مكافآت 
االداريني، مطالبة بضرورة صرف 
هــذه املكافــآت لإلداريــني وعدم 
املماطلــة بصرفهــا. وأضافت ان 
االدارة اجلامعية، كشفت لألساتذة 
بعد الصرف انها صرفت ٩٠٪ فقط 

من مكافــآت االســاتذة، وأعضاء 
الهيئة االكادميية املساندة ومدرسي 
اللغات والفنيني، بينما تبقى ١٠٪ 
للصرف الحقــا، متحججة بعدم 
اقرار امليزانية العامة للدولة، االمر 
الذي يدعونا الن نوجه ســؤالنا 
مباشــرة لالمني العــام بالتكليف 
وملدير اجلامعة: الم يكن باإلمكان 
ان يتم توزيع املبلغ املتوافر بني 
كل منتســبي اجلامعة وشــمول 
اإلداريني كذلك بالصرف، بنسبة 
اقل من املصروف حاليا من قيمة 
املكافأة، على ان يصرف ما تبقى 

الحقا للجميع؟

محمد العنزي


