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تحويل أي شبهة جنائية إلى النيابة العامة

وزير الصحة :هناك ضوابط لصرف
األدوية المخدرة
كتب حمد احلمدان:
�أكد وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل
ال�����ص��ب��اح �أن ه��ن��اك �ضوابط
يف ��ص�رف الأدوي�����ة امل��خ��درة
مبرافق الوزارة والقطاع الطبي
الأهلي ال��ى جانب وج��ود �آلية
حلفظ امل��واد املخدرة وتنظيم
ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا واالجت�����ار فيها
وف���ق اح��ك��ام ق��ان��ون مكافحة
امل��خ��درات ،م�شريا ال��ى وجود
جلان تفتي�ش على امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية فيما يتعلق
بعملية تداول االدوية املخدرة،
حيث تقوم مبراجعة الو�صفات
امل�رصوفة وال�سجالت اخلا�صة
بها وك��ذل��ك ���س��ن��دات اال�ستالم
ال�������واردة يف امل�����س��ت��ودع��ات
الطبية.
و�أو���ض��ح ال�صباح يف رده على
���س���ؤال ب��رمل��اين ان���ه يف حال
وجود �شبهة جنائية تتم �إحالة
املو�ضوع الى النيابة العامة،
الفتا الى ان مراقبة و�ضبط اي
ت�رسب لالدوية املخدرة تكون
م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع
اجل��ه��ات املعنية يف القطاع
احل��ك��وم��ي وااله���ل���ي ملراقبة

أي تسرب لألدوية
يكون مسؤولية
مشتركة بين
• الشيخ باسل الصباح

تراخي�ص االدوي���ة وم�س�ؤويل
ال�صيدليات وادارة تفتي�ش
االدوية.
وب�ين ان ه��ن��اك جلنة م�شرتكة
لتن�سيق ال��ع��م��ل ب�ين وزارت���ي
ال�صحة والداخلية للرقابة على
ع��دم خ���روج ادوي���ة خم���درة من
مرافق الوزارة الى املتعاطي او
جت��ار امل��خ��درات ،الفتا ال��ى ان
اللجنة �شكلت مبوجب قرار وزاري
�صدر يف العام املا�ضي ،وان عدد
احلاالت مبركز االدمان خالل عام
 2018بلغ  2226حالة.

جميع الجهات
المعنية

الغانم عقد اجتماع ًا مشترك ًا مع رئيسي
مجلسي الشورى العماني والقطري
عقد رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن
يف الدوحة �أم�س اجتماعا م�شرتكا مع
رئي�س جمل�س ال�شورى العماين خالد
امل��ع��ويل ورئي�س جمل�س ال�شورى
القطري �أحمد �آل حممود وذلك على
هام�ش م�شاركته يف �أع��م��ال م�ؤمتر
االحتاد الربملاين الدويل الـ.140
جرى خالل االجتماع تبادل وجهات
النظر حول جملة من املو�ضوعات
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ال
�سيما التي �سيتم طرحها ومناق�شتها
يف امل�ؤمتر.
كما تطرق االجتماع الى اهمية توحيد
امل��واق��ف وتكثيف جهود التعاون
بني االط��راف الربملانية اخلليجية
والعربية واال�سالمية لتحقيق كل ما
ي�صب يف م�صلحة الأمتني العربية
واال�سالمية.
وك���ان ال��غ��امن وال��وف��د الربملاين
املرافق له قد و�صل الى العا�صمة
القطرية الدوحة �أم�س .
وكان يف ا�ستقبال الغامن لدى و�صوله
ع�ضو جمل�س ال�شورى القطري �صقر
املريخي و�سفري الكويت لدى قطر
حفيظ العجمي.
ومن املقرر ان يلقي الرئي�س الغامن
كلمة وفد الكويت �أمام اجلمعية العام
للم�ؤمتر ال��ذي �سيناق�ش مو�ضوع
�أهمية الربملانات كمن�صات لتعزيز
التعليم م��ن �أج���ل ال�����س�لام والأم���ن

• مرزوق الغامن خالل اجتماعه مع خالد املعولي وأحمد آل محمود

و�سيادة القانون.
و�سي�شارك الرئي�س الغامن والوفد
املرافق له يف االجتماعات التن�سيقية
للمجموعات العربية والإ�سالمية
والآ�سيوية بغية تن�سيق املواقف �إزاء
الق�ضايا التي �ستطرح للنقا�ش وتوحيد
وجهات النظر ب�ش�أنها.
من جانب �آخر �سي�شارك وفد ال�شعبة

وسط استغراب المراجعين وإهمال المسؤولين

«القوى العاملة» :تحويل مبنى إدارة االستقدام باألحمدي إلى مخازن
كتب �أحمد احلربي:
ك�شفت م�صادر مطلعة يف الهيئة العامة للقوى
العاملة لـ «ال�شاهد» عن وجود فو�ضى عارمة يف
املبنى اجلديد لإدارة تنظيم اال�ستقدام يف منطقة
الأحمدي ،وال��ذي مت نقله من منطقة الرميثية
�أخريا وذلك بناء على التعليمات ال�صادرة من
قياديي الهيئة.
و�أكدت امل�صادر �أن امل�شكلة الرئي�سية يف املبنى
تكمن يف املنظر غري احل�ضاري له ،ابتداء من
وج��ود الكرا�سي وال��ط��اوالت واجهزة احلا�سب
الآيل والطابعات واالحبار� ،إ�ضافة الى تبعرث
ملفات املراجعني يف و�سط املبنى ،مو�ضحة
�أن املراجعني ا�ستغربوا من هذا الو�ضع احلايل
للمبنى ،والطريقة التي مت و�ضع كل هذه الأجهزة
فيها والتي �ست�ؤدي الى تلفها وعدم اال�ستفادة منها
يف امل�ستقبل مما يعد تبذيرا يف ميزانية الهيئة.
وقالت امل�صادر �إن مدير �إدارة اخل��دم��ات يف
الهيئة طالل الغريب يعد امل�س�ؤول الأول عن هذه
الفو�ضى العارمة يف املبنى ،و�أين هو من هذا
املنظر؟ وملاذا مل يقم ب�إعطاء �أوامر الى موظفيه
بنقل كل هذه االغرا�ض �إلى مكان �آخر� ،أو على
الأقل الى املخزن التابع الدارة اخلدمات بدال من
و�ضعها احلايل والذي �سي�ؤدي الى اتالف كل هذه
املحتويات ،وا�ستغربت امل�صادر من ت�رصف ادارة
اخلدمات من هذا االهمال الوا�ضح الذي يقع عليها،
حيث �إن معظم االدارات تعاين من نق�ص وا�ضح يف
الكثري من الأجهزة وامل�ستلزمات املكتبية ،كما
�أنها قامت بار�سال الكثري من الكتب �إلى ادارة
اخلدمات ،ولكنها بقيت حبي�سة الأدراج ،ومل يتم
الرد عليها وال �أي�ضا توفري ولو جزء ب�سيط من
طلباتهم على �أقل تقدير ،لأنها يف النهاية تعد
خدمة للمراجعني و�أي�ضا ت�سهيال على املوظفني.

• طالل الغريب

وضعت به طابعات
وأجهزة حاسب آلي
وطاوالت ومقاعد
معرضة للتلف
وطالبت امل�صادر قياديي الهيئة باتخاذ اجراءات
�صارمة جتاه �أي م�س�ؤول مق�رص وال يقوم بدوره
على �أكمل وجه ،حتى يكون عربة لغريه �أو على
الأق��ل حتويله ال��ى االدارة القانونية ملعرفة

• حتويل مبنى االستقدام الى مخزن

الأ�سباب التي �أدت الى عدم قيامه بواجبه ،الفتا
الى �أن الهيئة يوجد فيها الكثري من الأخطاء
واالهمال الوا�ضح يف بع�ض اجلهات اخلدمية،
ولكن لعدم وج��ود �ضبط ورب��ط وث��واب وعقاب

ف�أ�صبحت العملية عادية جدا له�ؤالء املق�رصين،
لأنهم يف النهاية يدركون جيدا انهم لن يتعر�ضوا
لأي م�ساءلة قانونية �أو حتى حما�سبة من
القياديني.

الربملانية يف اجتماعات اللجان
ال��دائ��م��ة والفرعية ل�لاحت��اد التي
�ستناق�ش ع��دة ق�ضايا ومو�ضوعات
منها عدم مقبولية ا�ستخدام املرتزقة
كو�سيلة لتقوي�ض ال�سالم وانتهاك
ح��ق��وق االن�����س��ان ودور التجارة
واال�ستثمار املن�صف واحلر يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة واملتابعة

الربملانية لأهداف التنمية امل�ستدامة
ومت��ك�ين النا�س و�ضمان ال�شمول
وامل�ساواة والتمييز والعنف �ضد
املر�أة.
وي�ضم الوفد الربملاين املرافق للغامن
كال من وكيل ال�شعبة الربملانية راكان
الن�صف و�أمني �رسها د.عودة الرويعي
و�أمني �صندوقها حممد الدالل.

النجار :التراخيص الصحية المزورة قيد

التحقيق وهي ألفراد وليست لمؤسسات
ذكرته احدى ال�صحف
�أو���ض��ح��ت الوكيلة
�أنها  150ترخي�صاً،
امل�ساعدة ل�ش�ؤون
م�����ؤك����دة ان ه���ذه
اخل���دم���ات الطبية
الرتاخي�ص ال�ستة
االه��ل��ي��ة يف وزارة
قيد التحقيق حتمل
د.فاطمة
ال�صحة
تواريخ �إ�صدار قدمية
النجار �أنه ومن خالل
تعود �إلى �شهر مايو
التن�سيق احلكومي
من عام .2017
بني وزارتي ال�ش�ؤون
و�شددت النجار على
مم��ث��ل��ة يف الهيئة
ان��ه تفاديا لتكرار
ال���ع���ام���ة ل��ل��ق��وى
ال��ع��ام��ل��ة ووزارة
مثل هذا االمر حر�صت
وزارت�������ا ال�صحة
ال�����ص��ح��ة مم��ث��ل��ة يف
وال�������ش����ؤون مطلع
الرتاخي�ص
�إدارة
• فاطمة النجار
ال��ع��ام احل���ايل على
ال�صحية مت ر�صد
امتام �إجراءات الربط
ت��راخ��ي�����ص �صحية
الآيل بني قاعدة البيانات يف اجلهتني
مزورة لأفراد ولي�ست مل�ؤ�س�سات عالجية
تنفيذا لتوجيهات وزير ال�صحة ال�شيخ
كما ن�رشت احدى ال�صحف.
د.با�سل ال�صباح بتطوير اخلدمات
و�أو���ض��ح��ت ال��ن��ج��ار ان بع�ض ه��ذه
امل��ق��دم��ة يف وزارة ال�صحة ل�ضمان
الرتاخي�ص امل���زورة يحمل ارقام ًا
ممار�سات �صحية �آمنة ومنع اي عملية
مت�سل�سلة مدرجة يف النظام االلكرتوين
تزوير يف امل�ستندات الورقية كالتي
الدارة الرتاخي�ص  ،ومل يتم تزويرها
مت��ت يف ع��ام  ،2017وعليه ل��ن يتم
اال بعد امتام عملية �إ�صدارها ال�صحيحة
امتام اي معاملة ال�صدار �أذونات العمل
مل�ستحقيها من ادارة الرتاخي�ص حيث
دون التحقق الآيل من �صحة الرتخي�ص
قامت جهة غري معلومة بتزوير تفا�صيل
ال�صحي و�رسيانه.
�شخ�صية متعددة ك��اال���س��م والرقم
طم�أنت النجار املواطنني ب�أن جلان
املدين واملهنة ،كما لوحظ ان بع�ض
التفتي�ش والتدقيق تقوم بدورها يف
الرتاخي�ص يحمل ارق��ام � ًا مت�سل�سلة
التدقيق على �صحة تراخي�ص العاملني
غري مدرجة يف نظام ادارة الرتاخي�ص
يف امل�ؤ�س�سات العالجية وحتيل كل
االلكرتوين وال توجد اي معلومات عن
املخالفات الى جلان التحقيق التي
حامليها ،مما ي�ؤكد عدم �صدورها يف
بدورها تتخذ كل االجراءات القانونية
ادارة الرتاخي�ص.
الالزمة للحد من مثل هذه املخالفات
و�أ�ضافت النجار ان ما يجدر ذكره ان
وما يرتتب عليها من عقوبات ترتاوح من
العدد احلقيقي لهذه الرتاخي�ص املزورة
الإنذار الى الغرامات املالية وال�سجن.
هو �ستة تراخي�ص فقط على خالف ما

مدرسة عمرة األنصارية للبنات قامت بوضع خطط تربوية فصلية

الركيبي :نسعى إلعداد المعلمات واإلداريات وزيادة الخبرة لديهن
كتب حم�سن الهيلم:
�أو�ضحت مديرة مدر�سة عمرة االن�صارية
املتو�سطة للبنات التابعة ملنطقة
الفروانية التعليمية عائ�شة الركيبي
انها قامت ه��ذا العام بو�ضع خطط
تربوية ف�صلية تتمثل يف م�رشوعي
«نبذ العنف» و«ال للغياب» الى جانب
ت�أ�سي�س مركز للتنمية املهنية لإعداد
املعلمات واالداري��ات وزيادة اخلربة
لديهم ،م�شرية الى ان دور االدارة مهم
جد ًا يف و�ضع اخلطة الرتبوية وتوزيعها
على الأق�����س��ام العلمية والعملية،
ومتابعة ما ا�ستجد فيها ،ومناق�شته
خالل كل اجتماع اداري ،باال�ضافة
الى م�شاركة االق�سام جميعها يف و�ضع
م�شاريع تنموية وفكرية م�ستمدينها
بالت�أكيد من امليدان الرتبوي� ،أما
بالن�سبة للكثافة الطالبية فتعترب
مدر�سة عمرة الأن�صارية ذات كثافة
طالبية ،ومبا �إننا نحمل �أمانة كبرية
لدى بناتنا املتعلمات فنعمل جاهدين
على تلبية حوائجهم العلمية ،الى
جانب �سد النواق�ص ان وج��دت ،مع
املتابعة امل�ستمرة لأعمال الرتميم
وال�صحة بجوانبها املتعددة ،وال
نن�سى متابعتنا مع �أولياء الأمور.
وقالت الركيبي :اما عن عدد الطالبات
فنحن على ترتيب ومتابعة مع املدار�س
الأخرى املجاورة ،فالأولوية �ستكون

حريصون على المتابعة المستمرة
ألعمال الترميم والصحة بجوانبها
المتعددة
حولنا البيئة المدرسية إلى تربوية
جاذبة لدى الطالبات باستقبالهن
بالجديد دائم ًا
• عائشة الركيبي

بالت�أكيد ملن يتبع املناطق التابعة
للمدر�سة ،مبينة �أن��ه ولله احلمد
هذا العام �شهد العديد من امل�شاريع
والأعمال املتميزة التي القت �صداها
عند متعلماتنا وا�ستح�سان �أولياء
الأمور واملنطقة التعليمية ولو �أعطينا
�أحقية التقييم لكان �أج��در ان تكون
مدر�سة عمرة الأن�صارية من املدار�س
املتميزة يف �أعمالها ال�سنوية،
و�أ�ضافت انه بالن�سبة لال�ستعدادات

• الركيبي متحدثة إلى الزميل محسن الهيلم

الختبارات نهاية العام
الدرا�سي فنحن على �أوجه اال�ستعداد
لهذه الفرتة الفا�صلة لأبنائنا الطلبة
وكما ذكرنا �سابق ًا ان هذه الفرتة من
�ضمن املخططات الف�صلية التي يكون
امل�����س��ؤول��ون متابعني وم�ستعدين
لها ،حي القت النجاح ولله احلمد،
و�صقلت �أبواب اخلربة واملعرفة لدى
طالباتنا ،كما �أنها َح ّولت البيئة
املدر�سية الى بيئة تربوية جاذبة لدى

طالباتنا من حيث ا�ستقبالهم باجلديد
وامل�شوق دائم ًا.
وبالت�أكيد ف��ان هناك و�سائل عدة
ملناق�شة القيم الرتبوية التي حتفز
الطالب على تقومي �سلوكه وتعديل �أي
اعوجاج ،لذلك نحن نحر�ص ان تناق�ش
االذاعة املدر�سية يف كل �صباح قيمة
تربوية هادفة ،كما �أننا نعزز هذه
القيم يف احل�ص�ص الدرا�سية ،واي�ض ًا
ل�لادارة دور كبري يف ردع اي �سلوك

غري �إيجابي ،عن طريق مكتب اخلدمة
النف�سية �أو املديرة امل�ساعدة لل�ش�ؤون
الطالبية وتوا�صلهم مع �أولياء الأمور.
و�أ���ش��ارت الركيبي �إل��ى �أنها حتمل
ر�سالة �شكر وعرفان ملدير املنطقة
التعليمية ،ومدير االن�شطة الرتبوية
هناك ،وال نن�سى ف�ضلهم املعنوي
ال��داع��م لنا دائ��م�� ًا يف �أن�شطتنا
الرتبوية ،وتقوية روح التوا�صل
بيننا ،ومتابعة �أعمال املدر�سة

بكل حفاوة ورحابة �صدر ،وبينت
ان املحور الأ�سا�سي يف العملية
الرتبوية هي الطالب ،فالبت�أكيد
�سيكون من االحر�ص ان نتابع بكل
�شفافية واهتمام هذا اجلانب ،وكما
ذكرنا �سابق ًا ان هناك توا�صل بني
�أولياء الأم��ور ب�شكل م�ستمر حيث
عملت االدارة املدر�سية �رشاكة
�أ�سريية مع البيت وهذا يف احلقيقة
يخدم الطرفني.

كما ان التوا�صل م�ستمر ،عن طريق
و�سائل التوا�صل االجتماعي الى
جانب التعاون من �أولياء الأمور
ومتابعتهم لبناتهم.
ونحن م�رسورون من عملنا الأبوي
الرتبوية ال��ذي تهدف فيه االدارة
ليكون لكل متعلمة يف مدر�ستنا
روح الأبوة ال�صادقة �سواء يف املنزل
او يف املدر�سة فدائم ًا نحمل �شعار
«مدر�ستنا بيتنا الثاين».

