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الوزارة تتبع الشروط والضوابط في التعيين

كتب �صالح الدهام:

للتوظيف لكل نائب
نفت وزي��رة الأ�شغال العامة وزيرة
ال��دول��ة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.جنان
بو�شهري �أم�س �صحة ما ذك��ره �أحد
ال��ن��واب خ�لال لقاء تلفزيوين عن
تخ�صي�صها مقعدين للتوظيف لكل
نائب يف «الأ�شغال» ،م�ؤكدة �أن هذا
الت�رصيح «ال �أ�سا�س له من ال�صحة».
وقالت بو�شهري �إن عملية التوظيف
تخ�ضع ل�ضوابط و��شروط ومراجعة
اجلهات الرقابية ممثلة يف ديوان
اخلدمة املدنية ودي��وان املحا�سبة
مو�ضحة �أن التعيني يف «اال�شغال»
يتم عرب «اخلدمة املدنية» وال يوجد
�أي تعيني مبا�رش كما �أ�شار النائب يف

• جنان بو�شهري

العازمي :مناهج «التربية» تخضع للتطوير
كتب حمد احلمدان:

�أك���د وزي���ر ال�ترب��ي��ة والتعليم
العايل حامد العازمي ان مناهج
وزارة الرتبية تخ�ضع للمراجعة
والتطوير مبا ين�سجم ومبادئ
التعددية الدينية و�إ�شاعة روح
الت�سامح.
و�أ���ش��ار خ�لال رده على �س�ؤال
ب��رمل��اين ح��ول �إذا م��ا مت تغيري
املناهج التعليمية و�إ�ضافة درو�س

تتوافق م��ع الأح��ك��ام الق�ضائية
الداعية للت�سامح انه مت عمل م�سح
من قبل �إدارة تطوير املناهج يف
ال��وزارة ،تبني خالله ان مفاهيم
االع��ت��دال والو�سطية والت�سامح
واالح��ت�رام ل�ل�آخ��ر م��ت��واف��رة يف
امل��ن��اه��ج التعليمية كاللغة
العربية وال�ترب��ي��ة الإ�سالمية
والعلوم االجتماعية والتعليم
الديني.
وبني �أن تلك املفاهيم موزعة يف
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وزير الصحة تفقد المكتب الصحي في واشنطن

«األشغال» :لم نخصص مقعدين
املقابلة التلفزيونية.
و�أ�ضافت �أن هناك طلبات ملوظفني
ج��دد ل��ف��رزه��م يف ق��ط��اع��ات معينة
ب��ال��وزارة ،الأم��ر ال��ذي يتم رف�ضه
نظر ًا لتكد�س املوظفني يف هذا القطاع
واحتياج القطاعات الأخرى.
و�أب��دت ا�ستعدادها لتزويد النائب
«ال��ف��ا���ض��ل» ب��االح�����ص��اءات ع��ن عدد
املوظفني يف قطاعات ال��وزارة وفق
الأط��ر الد�ستورية ،الفتة �إل��ى �أنها
�أو�ضحت ذلك خالل مناق�شة جمل�س
الأم���ة يف جل�سته الأخ��ي�رة الطلب
النيابي ب�ش�أن البطالة واالج��راءات
احلكومية للتوظيف.
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محليات

الكتب املدر�سية ب�صورة مالئمة،
حيث مت ار�سا�ؤها من خالل الآيات
ال��ق��ر�آن��ي��ة والأح���ادي���ث النبوية
ال�رشيفة ،الفت ًا الى ان هناك درو�س ًا
كاملة تناولت هذه املفاهيم من
بينها در�س «الو�سطية يف الإ�سالم»
كما ان املناهج ت�شتمل على درو�س
ت�أتي على ذك��ر القيم من خالل
العناوين وال�صور التو�ضيحية
التي ت�رشح م�ضامني ومفاهيم
االعتدال والو�سطية.

زار وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح املكتب ال�صحي الكويتي
يف العا�صمة الأمريكية وا�شنطن
واطلع على االجراءات التي يتخذها
املكتب مع املواطنني الذين يتلقون
ال��ع�لاج يف ال���والي���ات املتحدة
واالج����راءات التي يتم اتخاذها
للمر�ضى م��ن قبل امل�ست�شفيات
املعاجلة للكويتني ووجه املكتب
ال�صحي باتخاذ جميع االجراءات
لتذليل تلك امل�صاعب على املر�ضى
ومرافقيهم.
وي�ضم الوفد م.عبدالعزيز الط�شة
وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات وكذلك مديرة العالقات
الدولية د.رحاب الوطيان ومديرة
م�ست�شفى مبارك د.نادية جمعة.

• ال�شيخ با�سل ال�صباح خالل زيارته للمكتب

الجمعية الطبية تحذر من هجرة األطباء الكويتيين والوافدين إلى قطاعات أخرى

العنزي :القانون الحالي لمزاولة مهنة الطب
ال يخدم التطور الصحي

الوزارة تسعى إلصالح أي خلل

الروضان :ليست هناك شكاوى

ضد «التجارة» بشأن النصب العقاري
كتب حمد احلمدان:

• خالد الرو�ضان

�أكد وزير التجارة وال�صناعة خالد
ال��رو���ض��ان ان��ه مل يتم ت��ق��دمي �أي
�شكوى �ضد وزارة التجارة تتعلق
بعمليات الن�صب العقاري ،مبين ًا ان
ال�شكاوى املقدمة هي �ضد ال�رشكات
العقارية التي اخلت بالتزاماتها
جتاه امل�ستثمرين والتي بلغ عددها
� 900شكوى لدى النيابة العامة.
و�أ�ضاف يف رده على �س�ؤال برملاين
حول عمليات الن�صب العقاري وعن
الإدارة املخت�صة ب��وزارة التجارة
املعنية مبتابعة �أداء ال�رشكات
العقارية ان �إدارة العقار يف الوزارة
تخت�ص من ناحية التزام ال�رشكات
بالأن�شطة املرخ�ص لها والقرارات

واللوائح املنظمة وكذلك املعار�ض
العقارية ،م�شري ًا �إلى انه ال توجد
اتفاقيات دولية مع ال��دول التي
ت��روج ال�رشكات العقارية لبيع
العقار فيها.
و�أ�شار الى ان وزارة التجارة تهدف
�إلى ايجاد �سوق عقاري �آمن من خالل
ا�صدار قرارات وزارية تعالج �أي خلل
يف ال�سوق العقاري وتنظم القطاع
ال��ع��ق��اري م��ن خ�لال تعديل نظم
ال�رشكات العقارية امل�ؤ�س�سة داخل
الكويت ،الفت ًا �إل��ى ان ال�رشكات
الأجنبية التي تعر�ض عقارات داخل
الكويت تكون من خالل وكيل كويتي
معتمد كما مت منح �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية ملوظفي �إدارة مراقبة
ال�رشكات ومتابعة ان�شطتها.

الحكومة تحيل عدداً من المشروعات

بقوانين إلى مجلس األمة
كتب حمد احلمدان:

احالت احلكومة الى جمل�س الأمة عدد ًا من امل�رشوعات
بقوانني ب�ش�أن حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة وب�ش�أن
مزاولة مهنة مراقبة احل�سابات ،وكذلك م�رشوع قانون
ب�ش�أن بنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة امل�رصفية،
ا�ضافة الى اتفاقية بني الكويت ولبنان حول النقل الربي
الدويل للركاب والب�ضائع.
واحال جمل�س االمة بدوره قانون حقوق امل�ؤلف الى
اللجنة التعليمية الربملانية ،اما قانون مهنة مراقبة
احل�سابات فاحيل الى اللجنة املالية الربملانية،

وكذلك القانون اخلا�ص ب�ش�أن البنك املركزي واملهنة
امل�رصفية ،اما االتفاقية فاحالها املجل�س الى اللجنة
اخلارجية الربملانية.
ويت�ضمن قانون حقوق امل�ؤلف على مواد تعديل والغاء
على القانون الذي �أق��ره املجل�س يف عام  ،2016اما
قانون مزاولة مهنة مراقبة احل�سابات يت�ضمن ف�صو ًال
وم��واد عدة تهدف لتنظيم مزاولة املهنة ،اما قانون
التعديل ب�ش�أن البنك املركزي ين�ص على ان�شاء هيئة
بالبنك ت�سمى الهيئة العليا للرقابة ال�رشعية البداء
ر�أيها فيما يحال اليها من املحاكم ب�ش�أن ق�ضايا العمل
امل�رصيف واملايل اال�سالمي.

• املتحدثون يف امل�ؤمتر ال�صحايف

ح���ذر رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الطبية
الكويتية د.احمد العنزي من هجرة
االطباء الكويتيني والوافدين الى
ودول خليجية
قطاعات اخ��رى،
ّ
واجنبية نتيجة اهتزاز الثقة منهم
يف املنظومة ال�صحية والعقبات
التي تواجههم فيها.
وذك��ر د.العنزي خ�لال امل�ؤمتر
ال�صحايف ال��ذي اقامته اجلمعية
حول اخر التطورات التي تواجه
القطاع الطبي و�ش�ؤون االطباء ان
واجبنا امام االطباء هو الوقوف
على العقبات والتحديات وامل�شاكل
التي تواجه االطباء واملنظومة
ال�صحية وو�ضع احللول لها باعتبار
اجلمعية املمثل ال�رشعي لالطباء.
وا���ش��ار ال��ى ان ال��ق��ان��ون احلايل
ملزاولة مهنة الطب قدمي وال يخدم
التطور ال�صحي وال يحمي االطباء،
مبينا �أن اجلمعية قامت بدورها
املهني بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
البحثية و�أجرت ا�ستفتاء ال�ستخراج
م�سودة قانون جديد ،منوها الى انه

بعد االنتهاء من اللم�سات االخرية
منه وجدنا «ت��ذب��ذب» و«تفاوت»
من قبل وزارة ال�صحة يف وجهات
النظر ،داعيا وزارة ال�صحة الى
التعاون الال حمدود للبت يف هذا
القانون ،وال��ذي يحمي املري�ض
والطبيب يف نف�س الوقت .
وعن االطباء البدون ،نوه العنزي
ال��ى ان ع��دد االط��ب��اء ال��ب��دون يف
ال��ك��وي��ت م��اي��ق��ارب  300طبيب
وم�ؤهلني للعمل يف وزارة ال�صحة،
وهم اهلنا ،ويجب عدم التفريط
ف��ي��ه��م ،خ��ا���ص��ة يف ظ��ل النق�ص
بالكادر الطبي ،علما ان الوزارة
مل تق�رص معهم ،مطالبا اجلهاز
امل��رك��زي للمقيمني ب�صورة غري
قانونية تقدمي كافة الت�سهيالت
لهذه الفئة من االطباء لال�ستفادة
منهم يف املجال الطبي.
بدوره ،طالب نائب رئي�س اجلمعية
د.علي املو�سوي مبراجعة القرار
اخلا�ص ب ��إل��زام االط��ب��اء ب��دورات
االنعا�ش القلبي والرئوي ،و�إ�رشاك

اجلمعية الطبية لكي تبدي ر�أيها،
وا�ستثناء التخ�ص�صات الطبية التي
ال حتتاج هذه ال��دورات ،مو�ضحا
ان القرار رائع ومهم ،ولكن يحتاج
الى املزيد من الدرا�سة والتعديالت
ال��ت��ي ت�صب يف م�صلحة الكادر
الطبي.
ون��وه ال��ى ان ق��رار زي��ادة ر�سوم
الرتاخي�ص على االطباء غري وا�ضح
املعاين ،داعيا الى اعادة �صياغة
ال��ق��رار والتعديل عليه مل�صلحة
االطباء.
من جانبه ،طالب االم�ين العام
للجمعية د�.سامل الكندري م�ساواة
االطباء العاملني بوزارة ال�صحة مع
نظرائهم يف اجلهات الطبية االخرى
بالرواتب والبدالت ،خا�صة اطباء
التخدير واحل���وادث ،وذل��ك ملنع
هجرة االطباء الى اجلهات االخرى،
ومنح اال�ستقرار الوظيفي لالطباء
يف العمل.
ب���دوره ،ن��وه ام�ين ال�صندوق يف
اجلمعية د.حممد العبيدان الى ان

االجتماع االخري الذي جمع اجلمعية
مع وزارة ال�صحة ودي��وان اخلدمة
املدنية بني ان وزارة ال�صحة قد
اخط�أت �إجرائيا بخ�صم البدالت
املقطوعة ح�سب م�ست�شاري ديوان
اخلدمة املدنية.
ام���ا ع�����ض��و اجل��م��ع��ي��ة د.ا���س��ي��ل
ال�صابري ،ف�أ�شارت ال��ى هجرة
اطباء العائلة من املراكز ال�صحية
ب�سبب ال��ق��رار ال���وزاري اخلا�ص
بال�سماح للمراجعني بزيارة اي
مركز �صحي باملحافظة بعد ال�ساعة
الواحدة ظهرا ،مما �أربك العمل يف
املراكز ال�صحية وا�ستنزف املوارد
ال�صحية ،و�سبب ازدحام ًا �شديد ًا،
مطالبة باعادة النظر يف هذا القرار
ودرا�سته جيدا.
من ناحيتها ،طالبت ع�ضو اجلمعية
د.ام����ل خ����ضر ب���إع��ف��اء االط��ب��اء
الوافدين العاملني يف وزارة ال�صحة
من ر�سوم اخلدمات ال�صحية� ،أ�سوة
بتعليم �أبناء املعلمني يف وزارة
الرتبية باملجان.

استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية والسالل الغذائية إليهم

الحجرف :لمسنا التقدير واالمتنان من الشعب اإليراني لسمو األمير
قال القائم ب�أعمال �سفارة الكويت
لدى �إيران بالإنابة فالح احلجرف
ان الوفد الكويتي املوجود حاليا
يف مدينة «االهواز» االيرانية مل�س
الكثري من التقدير واالمتنان من
ال�شعب االيراين ل�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د لتقدمي
امل�ساعدات االن�سانية.
وا�ضاف احلجرف مل�سنا الكثري من
التقدير واالمتنان حل�رضة �صاحب
ال�سمو امري البالد وللكويت لتقدمي
امل�ساعدات االن�سانية وال�سالل
الغذائية اليهم.
و�أ���ش��ار ال��ى «الرتحيب الكبري»
ال��ذي لقيه وف��د جمعية الهالل
االحمر من قبل ال�سكان املحليني
على خلفية تقدميه «ي��د العون
وامل�ساعدة لل�شعب االي��راين يف
حمافظة خوز�ستان».
وب�ش�أن حجم اال�رضار التي حلقت
مبحافظة «خوز�ستان» االيرانية
ق��ال احلجرف «هناك الكثري من
املناطق التي غمرتها ال�سيول
والفي�ضانات وطمرتها ب�شكل
كامل وحجم الكارثة كبري و�ضخم
و�أتوقع احلاجة الى وقت لتنح�رس
املياه عن املناطق املت�رضرة».
وحول اجلولة امليدانية التي قام
بها وف��د جمعية الهالل االحمر
الكويتي على خميمات املت�رضرين
قال احلجرف «اليوم كانت املحطة
الثانية لرتجمة العمل امليداين
لتقدمي امل�ساعدات االن�سانية
واالغاثية» التي امر بها �سمو امري

«الهالل األحمر اإليراني»:
المساعدات تعزز العالقات
بين البلدين

البالد الى ايران «اثر الفي�ضانات
الأخرية».
و�أ����ض���اف احل��ج��رف «ت��واج��دن��ا
برفقة وفد جمعية الهالل االحمر
الكويتي لتقدمي امل�ساعدة الى
املت�رضرين يف مدينة االه���واز

• �أثناء تقدمي امل�ساعدات لل�شعب الإيراين

مبحافظة خوز�ستان» حتت �شعار
وف���د اجل��م��ع��ي��ة وه���و «الكويت
بجانبكم».
وق��ام احلجرف بجولة ميدانية
برفقة وفد اجلمعية على خميمات
املت�رضرين ال��ى ج��ان��ب جولة

جوية على املناطق املت�رضرة
جراء ال�سيول.
وار�سلت جمعية الهالل االحمر
الكويتي يف ال�ساد�س من ال�شهر
احلايل م�ساعدات ان�سانية واغاثية
الى مت�رضري ال�سيول يف �إيران

تزن  80طنا عرب اجل�رس اجلوي
الذي �أمر به �سمو امري البالد.
وتعر�ضت «خوز�ستان» الواقعة
جنوب غ��رب اي���ران ال��ى �أ��ضرار
بالغة نتيجة االمطار التي هطلت
علي االقليم �أخريا.

�شكر م�س�ؤول املخيمات التي ت��ؤوي املت�رضرين جراء ال�سيول
االخرية يف حمافظة خوز�ستان االيرانية ح�سن من�صوري الكويت
حكومة و�شعبا لإر�سالها م�ساعدات اغاثية الى املت�رضرين جراء
ال�سيول االخرية يف حمافظة خوز�ستان االيرانية.
وقال من�صوري «ن�شكر الكويت و�سمو االمري على امل�ساعدات التي
قدموها الى املت�رضرين للتخفيف من معاناتهم» ،م�شريا �إلى
توزيع امل�ساعدات الذي مت على املنكوبني بالتعاون والتن�سيق
بني الهالل االحمر االيراين والكويتي يف مدينة االهواز.
وا�شاد باالوا�رص امل�شرتكة بني ال�شعبني قائال �إنها «عالقات متنية
جتمع ال�شعبني وهذه امل�ساعدات بالت�أكيد �ستعزز العالقات بني
هذين ال�شعبني اجلارين».
من جانبها عربت املواطنة االيرانية حمدية �سواري عن �شكرها
وتقديرها للكويت حكومة و�شعبا داعية الباري عز وجل �أن يحفظ
�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد وار�ض الكويت «الطيبة».
وقالت �سواري ان هذه اخلطوة االن�سانية لي�ست بغريبة على الكويت
وامريها و�شعبها الكرمي.
وكانت جمعية الهالل االحمر الكويتي قد �أر�سلت يف ال�ساد�س من
ال�شهر احلايل م�ساعدات ان�سانية واغاثية الى مت�رضري ال�سيول
يف ايران تزن  80طنا عرب اجل�رس اجلوي الذي �أمر به �سمو امري
البالد.
وتعر�ضت حمافظة خوز�ستان جنوب غرب ايران �إلى �أ�رضار بالغة
نتيجة االمطار التي هطلت على االقليم �أخريا.

