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رعى احتفاالت الوزارة بمناسبة اليوم العربي لليتيم

الخراز :قطاع الرعاية االجتماعية بـ«الشؤون»
ملتزم بضوابط الخدمة المدنية

ولي العهد

عاد إلى أرض
الوطن

كتب �أحمد احلربي:

عاد �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد �إلى �أر���ض الوطن م�ساء
�أم�س.
وكان يف مقدمة م�ستقبلي �سموه
على �أر�ض املطار رئي�س جمل�س
الأم���ة م���رزوق ال��غ��امن ورئي�س
جمل�س ال��وزراء بالإنابة وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.

�أكد وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �سعد
اخلراز ان ثلث العاملني يف وزارة
ال�ش�ؤون يعملون يف قطاع الرعاية
االجتماعية وهو ما ي�ؤكد اهتمام
الكويت برعاية الفئات اخلا�صة
من امل�سنني وااليتام واالح��داث
وغريهم ممن يحتاجون للرعاية
االجتماعية ،كا�شفا يف هذا ال�صدد
ع��ن توفري العديد م��ن الكوادر
وبدل النوبة للقائمني على نزالء
الرعاية ،م�شري ًا الى ان العمل
يف هذا القطاع هو ان�ساين ونحن
ملتزمون ب�ضوابط ديوان اخلدمة
املدنية .
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �صحايف
ادل���ى ب��ه اخل����راز ع��ل��ى هام�ش
رعايته احتفاالت وزارة ال�ش�ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة مبنا�سبة اليوم
العربي لليتيم وال���ذي نظمته
ادارة احل�ضانة العائلية يف قطاع
الرعاية االجتماعية بح�ضوروكيل
وزارة ال�����ش���ؤون االجتماعية
باالنابة الوكيل امل�ساعد للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ه��ن��اء الهاجري
والوكيلة امل�ساعدة للرعاية
االجتماعي �شيخة العدواين.
وردا على �س�ؤال حول هروب بع�ض
االح��داث اكد اخل��راز انها حاالت
فردية حتدث يف فرتات متباعدة
وهذا امر طبيعي يحدث يف اغلب
االم��اك��ن االي��وائ��ي��ة يف خمتلف

• سمو ولي العهد لدى عودته

•  ...وعدد من مستقبليه

• سعد اخلراز

اجلهات ،ولدينا منظومة امنية
قوية ن�ستطيع من خاللها حماية
ابنائنا وبناتنا وجار العمل لبناء
جممع جديد لالحداث و�سيكون
هذا املبنى اكرث حماية لالبناء
والبنات وفق املعايري الدولية.
وب�����ش��أن ق��ان��ون العمل اخلريي
اجلديد ،ذكر ان هناك مالحظات
من قبل اللجنة ال�صحية وال�ش�ؤون
االجتماعية يف جمل�س االمة و�سيتم
االخذ بها.
ويف كلمة له خالل احلفل اعرب
اخلراز عن �سعادته للم�شاركة يف
االحتفال مبنا�سبة اليوم العربي
لليتيم وال��ذي يقام ه��ذا العام
حتت �شعار «كفاحي يف جناحي»،
م�شريا الى حر�ص وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية على اقامته مبنا�سبة

اليوم العربي لليتيم وهو اليوم
الذي اقره جمل�س وزراء ال�ش�ؤون
العرب يف اجتماعه املنعقد يف
ال��ق��اه��رة يف ع��ام  2006بهدف
لفت انظار العامل له�ؤالء االبناء
والنجاحات التي حتققها مناذج
كثرية من بينهم اثبتت قدرتها
الفائقة على التميز واالب��داع يف
جم��االت متنوعة منها العلمية
والثقافية واالعالمية واالجتماعية
وغريها من املجاالت االخرى.
واك��د اخل���راز ان الكويت خطت
خطوات رائدة يف ت�رشيع القوانني
التي تكفل رعاية اليتيم وت�أمني
واع
م�ستقبله بهدف تن�شئة جيل ٍ
يدرك ر�سالته ويتم�سك بعقيدته
وبخل�ص لوطنه ويلتزم مببادئ
احلق واخلري ويتطلع نحو املثل
العليا يف ال�����س��ل��وك واالخ�ل�اق
وذلك منذ �صدور قانون احل�ضانة
العائلية عام  1977و�صوال الى
القانون اجلديد رق��م  80ل�سنة
 ،2015م�شريا ال��ى ان الكويت
تعترب م��ن ال����دول ال���رائ���دة يف
جمال الرعاية االجتماعية منذ
اكرث من ن�صف قرن ،كما ان قطاع
الرعاية االجتماعية يف وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية يويل اهتماما
خا�صا بابنائنا وبناتنا من خالل
امل��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ق��دم فيها
كافة اخلدمات واالن�شطة وكافة
اوجه الرعاية ال�صحية والنف�سية
والتعليمية ف�ضال ع��ن ت�شجيع

عملية االحت�ضان لتن�شئة االطفال
يف بيئة ا�رسية طبيعية الى جانب
تنفيذ م�شاريع عديدة منها اال�رس
ال�صديقة واالم البديلة واالب
البديل وغ�يره��ا م��ن امل�شاريع
االخ����رى ال��ت��ي ت��خ��دم ابناءنا
وبناتنا.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ال��ق��ت الوكيلة
امل�ساعدة للرعاية االجتماعية
�شيخة العدواين كلمة رحبت فيها
باحل�ضور ،م��ؤك��دة ان اهتمام
قطاع الرعاية االجتماعية ممثال
يف ادارة احل�ضانة العائلية
تويل رعاية االيتام اهمية كبرية
وت��ت��ب��ع يف تن�شئتهم املنهج
الو�سطي ليكونوا من العنا�رص
الناجحة لهذا املجتمع من خالل
الرتبية ال�سليمة دون ا�رساف
يف �أي �شيء ،م�شرية ال��ى اننا
يف ال�����ش ��ؤون جنني ث��م��ار هذه
ال�سيا�سة االجتماعية يوما بعد
ي��وم لبناتنا وابنائنا م��ن كل
االعمار.
بدوره القى مدير ادارة احل�ضانة
العائلية جا�سم الكندري كلمة
اكد فيها حر�ص وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية على تقدمي كافة اوجه
الرعاية مبفهومها ال�شامل جلميع
االبناء والبنات يف ادارة احل�ضانة
العائلية وحمايتهم من اال�ساءة او
اال�ستغالل وغر�س القيم النبيلة
يف نفو�سهم وتعزيز معاين الوالء
واالنتماء للوطن .

«معهد األبحاث» :لم نطالب بزيادة

تعرفة المياه على المواطنين
ن��ف��ى معهد ال��ك��وي��ت للأبحاث
العلمية ،ما تداولته �إحدى ال�صحف
املحلية على ل�سان �أحد م�س�ؤوليه
حول �رضورة زيادة تعرفة املياه
على املواطنني ،م�ؤكدا �أن��ه غري
معني باملطالبة بذلك .و�شددت
املديرة العامة للمعهد د�.سمرية
عمر ،يف بيان �صحايف �أم�س على �أن
املعهد هو م�ؤ�س�سة تقوم بالبحث
العلمي وتقدم تو�صيات وخدمات
للقطاعني احل��ك��وم��ي واخلا�ص
وامل�ستفيدين من نتائج البحث

• جانب من األدوية املهربة

«الصحة» :ضبط مستوصف

اختتام أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة

وعيادة يبيعان أدوية خاصة

بالوزارة  ...ومهربة
كتب �صالح الدهام:

�أعلنت وزارة ال�صحة� ،ضبط م�ستو�صف وعيادة
�أهليني يبيعان ادوية خا�صة بالوزارة ومهربة
يف خمالفة �رصيحة للقانون واللوائح والقرارات
الوزارية اخلا�صة بتنظيم عملية تداول الأدوية.
وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الرقابة الدوائية
والغذائية بالوزارة د.عبدالله البدر� ،أم�س،

العلمي ولي�س جهة م�س�ؤولة عن
تعرفة املياه.
ونقل البيان عن املدير التنفيذي
ملركز �أب��ح��اث املياه باملعهد
د.حممد الرا�شد ،نفيه القاطع
ما ن�رش على ل�سانه خالل احلوار
الذي �أجرته معه هذه ال�صحيفة،
مبين ًا �أن �أح���د حم���اور احل��وار
يتعلق برت�شيد املياه ودور معهد
الكويت ل�ل�أب��ح��اث العلمية يف
ذل��ك ،ومل يتم التطرق لزيادة
التعرفة ب�شكل مطلق.

و�أو�ضح �أنه حتدث يف هذا املحور
ع��ن ال��ط��رق العلمية لتخفي�ض
اال���س��ت��ه�لاك وال��ت��ي م��ن �ضمنها
تطوير تقنيات لتحلية ومعاجلة
امل��ي��اه وتطوير �إدارة امل��وارد
املائية ب�شكل عام.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن جهود الرت�شيد
التي تقوم بها وزارة الكهرباء
وامل��اء يف الكويت وا�ضحة من
خالل بيانات اال�ستهالك لل�سنوات
الأخرية والتي تو�ضح انخفا�ض ًا
يف معدالت اال�ستهالك.

•  ...وأدوية خاصة بوزارة الصحة

ان عملية ال�ضبط ج���اءت بعد ق��ي��ام جلان
التفتي�ش التابعة لإدارة تفتي�ش الأدوية بتفتي�ش
امل�ستو�صف والعيادة.
و�أ���ض��اف �أن��ه �ضبطت خ�لال عملية التفتي�ش
كميات كبرية من االدوي��ة منها غري م�سجل
بوزارة ال�صحة ومهربة من بع�ض دول اجلوار
ودول �رشق ا�سيا� ،إ�ضافة �إل��ى �ضبط �أدوية
خا�صة بوزارة ال�صحة.

و�أو�ضح انه بعد انتهاء �إدارة ال�ش�ؤون القانونية
ب��ال��وزارة من التحقيق بهذه ال�ضبطية �سيتم
حتويل الق�ضية الى النيابة العامة.
ودعا البدر املواطنني واملقيمني الى �رضورة
ع��دم ��شراء وت���داول �أي دواء �أو منتج �إال من
ال�صيدليات الأهلية وذلك الحتمالية �رضرها
على ال�صحة العامة ،م�شددا على �رضورة ابالغ
الوزارة ب�أي �شكوى او خمالفة.

العربية للتنمية اإلدارية بمشاركة كويتية
�أكد وكيل دي��وان اخلدمة املدنية امل�ساعد ل�ش�ؤون
التطوير االداري يف الكويت �أحمد الكندري� ،أهمية
املو�ضوعات التي ناق�شتها ال��دورة العادية 109
للمجل�س التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية
االدارية.
و�أو�ضح يف ختام �أعمال االجتماع ان املجل�س ناق�ش
بنود ج��دول الأع��م��ال التي ت�ضمنت متابعة تنفيذ
القرارات ال�سابقة وتقرير اجنازات املنظمة للعام

 ،2018خا�صة ما يتعلق بالربامج التدريبية.
و�أ�ضاف �أن االجتماع ناق�ش كذلك احل�سابات اخلتامية
واملركز النقدي والقوائم املالية للمنظمة ،الى
جانب حتديد موعد االجتماع املقبل واملقرر عقده يف
�شهر �أكتوبر باململكة املغربية.
و�أ�شاد يف هذا ال�صدد باجلهود التي تقوم بها املنظمة
العربية للتنمية االداري��ة ومديرها العام د.نا�رص
القحطاين لتعزيز العمل العربي امل�شرتك.

خالل احتفال مستشفى مبارك الكبير بيوم فنيي المختبرات

الجمعة :نظام فيديو مرئي بين األطباء العتماد نتائج وفحص األنسجة
ك�شفت رئي�سة ق�سم املختربات مب�ست�شفى مبارك الكبري د.ابت�سام اجلمعة عن اعتماد
جمل�س �أق�سام املختربات نظام فيديو مرئي بني �أطباء الأن�سجة يف الكويت وخارجها
العتماد نتائج وفح�ص االن�سجة عن طريق ال�رشائح الدقيقة ،وهذا يتوافق مع
املعايري العاملية ،ومينح اطمئنان للمري�ض �أنه �شخ�ص من قبل عدة اخت�صا�صيي
خمترب داخل البالد �أو خارجها اذا ا�ستدعى الو�ضع.
جاء هذا يف ت�رصيح �صحايف على هام�ش احتفال م�ست�شفى مبارك الكبري بيوم فنيي
املختربات بح�ضور مدير امل�ست�شفى بالإنابة د.علي املو�سوي
وعن االحتفال بيوم الفنيني مب�ست�شفى مبارك الكبري ،قالت د.اجلمعة  :االحتفال ي�أتي
لزيادة الوعي بدور الفنيني باملختربات ،والذين يعتربون اجلنود املجهولني،
علما ب�أن  90 ٪من الأمرا�ض يتم ت�شخي�صها عن طريق املخترب.
وتابعت خمتربات م�ست�شفى مبارك مواكبة للتطورات العاملية وت�ضم كافة
الفحو�صات املخربية ،و يعمل املخترب بالكفاءة ونظام اجلودة  ،وقد ح�صلنا على
االعرتاف الوطني ،ون�سعى الى االعرتاف الدويل  ،كما ان جميع الأجهزة باملخترب
تعمل بالنظام الآيل لتجنب اخلط�أ.
بدوره� ،أعلن رئي�س فنيي املختربات مب�ست�شفى مبارك الكبري عبدالواحد روح الدين
عن نقل خمترب «الفريو�سات» من كلية الطب الى م�ست�شفى مبارك ،وذلك يهدف �إجراء
فحو�صات الفريو�سات حتت مظلة امل�ست�شفى ول�سهولة نقل العينات والتعامل معها،
منوها بانه �سيتم نقل خمترب املناعة اي�ضا يف القريب العاجل من كلية الطب الى
م�ست�شفى مبارك الكبري.
و�أكد على �أن خمترب م�ست�شفى مبارك الكبري �أجرى مايقارب  7ماليني فح�ص خمربي،
مو�ضحا ان خمترب م�ست�شفى مبارك يتميز باحتوائه لأكرث من خمتربات مرجعية
لفح�ص الأحياء الدقيقة واجلراثيم والفطريات تغطي الكويت ب�أكملها.

• املشاركون في االحتفال

