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الهاجري :ادعاءات باطلة تحويل  600ألف دينار لحسابات القائمين على الحملة
جورج عاطف

شددت الهاجري على أن أي
تحويالت خارجية ال تتم إال عبر
البنك المركزي ،وتحت رقابة
وزارة الخارجية ،مؤكدة استمرار
"الشؤون" في توسيع مساحة
العمل الخيري والحفاظ عليه،
لدوره في إبراز وجه الكويت
اإلنساني على مستوى العالم.

نفت الوكيلة المساعدة لشؤون
ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،في
وزارة ال ـشــؤون االجتماعية هناء
الهاجري" ،مــا يشاع حــول صدور
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــإي ـ ـقـ ــاف حـ ـمـ ـل ــة تـ ـب ــرع ــات
لجان العون المباشر ،عقب بلوغ
التبرعات  3ماليين دينار ،وما تبع
ذلــك مــن ادع ــاء ات باطلة بتحويل
 600الـ ــف إلـ ــى ح ـس ــاب ــات خــاصــة
برئيس اللجنة وأعضائها".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،ف ــي
تصريح صحافي أمس ،أن "ما تردد
بهذا الشأن ّ
مجرد أقاويل واتهامات
ال أس ــاس لـهــا ،تـهــدف ب ـصــورة أو
بأخرى إلى تشويه العمل الخيري
الكويتي وضياع أهدافه المرجوة"،
داعية كل من لديه معلومات حول
عمليات مشبوهة خــا صــة بجمع
التبرعات الى التقدم بها للوزارة،
"التخاذ االجراءات الالزمة حيالها
والتأكد من صحتها من عدمه ،أو
ً
التقدم بها إلى النائب العام ،بدال
ً
مــن إطــاق الشائعات جــزافــا بهذا
الشكل غير المقبول".

نرفض اإلساءة
وأكدت الهاجري "رفض الوزارة

أي ادعاءات من شأنها اإلساءة إلى
أوجــه العمل الخيري ومؤسساته
ال ـم ـل ـتــزمــة بــال ـقــوان ـيــن والـ ـق ــرارات
المنظمة له ،والتي تسهم في إبراز
وج ــه ال ـكــويــت ال ـح ـض ــاري كـمــركــز
للعمل اإلنساني".
وأض ـ ــاف ـ ــت أن "مـ ـ ــا ي ــدع ــو إل ــى
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــراب ،ظ ـ ـهـ ــور مـ ـث ــل ه ــذه
الحمالت التي من شأنها اإلساءة
الــى ما تقوم به الدولة من دعمها
ألوجه الخير ،عبر مؤسسات العمل
الخيري ،التي تعمل وفق ضوابط
واشتراطات تضعها الدولة متمثلة
في مختلف جهاتها ذات العالقة،
مثل وزارات الـشــؤون والخارجية
واألوقاف والبنك المركزي".

سمعة الكويت
وأكـ ـ ــدت الـ ـه ــاج ــري أن "ال ـع ـمــل
ال ـخ ـي ــري اإلنـ ـس ــان ــي ف ــي ال ـكــويــت
ل ـيــس ول ـي ــد الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــو فـطــرة
ج ـبــل عـلـيـهــا الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط"،
مشيرة إلــى أنــه "مــن خــال سمعة
العمل الخيري اإلنساني اكتسبت
الـكــويــت سمعتها الــدولـيــة كونها
ً
ً
أكثر الدول نشاطا وتنظيما للعمل

الخيري الذي وصل الى شتى بقاع
العالم".
وش ــددت على أن أي تحويالت
خارجية تتم عبر البنك المركزي،
وت ـح ــت رق ــاب ــة وزارة ال ـخــارج ـيــة،
مؤكدة استمرار الوزارة في "توسيع
مساحة العمل الخيري والحفاظ
عليه ،لدوره في إبراز وجه الكويت
اإلن ـســانــي عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم"،
مستغربة "ظهور بعض الحمالت
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـشــويــه الـعـمــل
الخيري الكويتي".

ضوابط واشتراطات
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،إن "ه ـن ــاك
م ـج ـمــوعــة ض ــواب ــط واش ـت ــراط ــات
وقـ ـ ـ ـ ــرارات وزاري ـ ـ ـ ــة ت ـن ـظ ــم م ـســألــة
جمع التبرعات ،منها حظر جمع
التبرعات النقدية بأشكالها كافة
سواء في مقار الجمعيات الخيرية
أو بــاألمــاكــن ال ـعــامــة ،مــع االل ـتــزام
بـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الــوســائــل الـمــرخـصــة المنصوص
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي الئـ ـح ــة ت ـن ـظ ـيــم جـمــع
التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري
رقم (/28أ) لسنة  2016وهي (الـ "كي.
نت" ،والـ "أون الين" واالستقطاعات

ً
ً
«دسمان» مركزا مرجعيا لمرض السكري
في دول الخليج
كشفت ا ل ـمــد يــرة التنفيذية
للقطاع الطبي بمعهد دسمان
للسكري د .إب ــاء الـعــزيــري ،عن
ح ـصــول الـمـعـهــد عـلــى تجديد
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـمـجـلــس وزراء الـصـحــة ل ــدول
مجلس التعاون "كمركز مرجعي
مـتـعــاون لـمــرض ال ـس ـكــري" في
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي لـمــدة ث ــاث سـنــوات
أخرى حتى .2020
ويأتي تجديد هذا االعتماد
ً
ط ـب ـقــا لــدل ـيــل م ـعــاي ـيــر وآل ـي ــات
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد وت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز
المرجعية الخليجية المتعاونة
مع المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء ا ل ـص ـحــة ل ـ ــدول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،م ــع كــافــة
ال ـح ـق ــوق ال ـم ـم ـنــوحــة للمعهد
ً
طبقا لما ورد في دليل اعتماد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ــرجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة .ك ـم ــا
س ـي ـض ــاف ه ـ ــذا االعـ ـتـ ـم ــاد ال ــى
االنجازات االقليمية والعالمية
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي ح ـص ــل عـلـيـهــا
ال ـم ـع ـهــد م ــؤخ ــرا م ــن م ـشــاريــع
مختلفة تساهم في االرتقاء في
م ـجــال األبـ ـح ــاث وال ـص ـحــة في
الكويت.

البنكية ،والتطبيقات اإللكترونية
بالهواتف الذكية ،وأجهزة الجمع
االل ـك ـتــرونــي ،وال ــرس ــائ ــل النصية
التابعة لشركات االتصاالت)".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت :كـ ـم ــا ي ـح ـظ ــر جـمــع
الـتـبــرعــات بــأي شكل مــن االشـكــال
ف ــي األم ــاك ــن غـيــر الـمــرخـصــة مثل
المجمعات التجارية ،والساحات
ال ـع ــام ــة ،إال ب ـعــد ال ـح ـص ــول عـلــى
م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ـب ـق ــة ،مــع
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
بــالـجـمـعـيــة ف ـقــط وال ـم ـع ـت ـمــدة من
قبلنا.

ندعو من لديه
معلومات
عن عمليات
مشبوهة إلى
التقدم بها
للوزارة أو
النائب العام

«العون» :ثقة المتبرعين سبب نجاح « ١٠٠٠بئر»
اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــون
الـمـبــاشــر حملتها لحفر 1000
بئر يستفيد منه أكثر من مليون
إنسان في  23دولة ،والتي شارك
فيها أكثر من  69الف متبرع.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ال ـح ـم ـل ــة حـفــر
آب ــار فــي الـمـنــاطــق الـتــي تعاني
جفافا شديدا وانتشار األمراض
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـسـ ـب ــب فـ ـيـ ـه ــا ن ـقــص
الـمـيــاه وش ــرب الـمـيــاه الملوثة،
ك ــالـ ـك ــولـ ـي ــرا ،وال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـك ـبــد
الوبائي ،والتيفوئيد ،والمالريا
وغيرها من األمــراض وتتسبب
فـ ــي وف ـ ـ ــاة  ٢٥فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـمــن
يشربونها.
وصرح المدير العام لجمعية
العون المباشر عبدالله السميط
ب ــأن الـحـمـلــة إن ـســان ـيــة تبناها
مجموعة من الشباب الكويتيين،
لـتـنـطـلــق ب ــزي ــارة م ـيــدان ـيــة لهم
ل ــدول ــة ال ـن ـي ـجــر ل ــاط ــاع عـلــى
أح ـ ـ ــوال الـ ـق ــرى ال ـم ـت ـض ــررة من
نقص المياه الصالحة للشرب

جانب من حملة  1000بئر
وتــوث ـيــق اف ـت ـتــاح م ـشــاريــع اآلب ــار
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذتـ ـه ــا ج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــون
المباشر أخيرا ،وتفاعل المجتمع
الكويتي والـعــديــد مــن المتابعين
ف ــي دول ال ـع ــال ــم م ــع ال ـن ـقــل الـحــي
لــأحــداث مــن الـمـيــدان الـتــي أكــدت
شفافية الـعـمــل ون ـجــاح الجمعية
في اإليفاء بتعهداتها للمساهمين
ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع ،وكـ ــان ذل ــك سببا
رئـيـســا ف ــي ح ـصــول الـحـمـلــة على
ثقة المتبرعين في كل أنحاء العالم.
وأكـ ـ ــدت وك ـي ـلــة ق ـط ــاع الـتـنـمـيــة

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
وزارة ال ـشــؤون هـنــاء الهاجري
فـ ــي ت ـصــري ـح ـهــا دع ـ ــم الـ ـ ـ ــوزارة
للعمل الخيري والقائمين عليه
والجمعيات الخيرية الملتزمة
بالقانون والقرارات المنظمة له،
مبينة أن «الوزارة وافقت لجمعية
الـعــون المباشر منذ فترة على
مشروع حفر (ألف بئر) ماء التي
م ــن ال ـم ـق ــدر أن يـسـتـفـيــد منها
اكثر مــن مليون شخص تفتقر
حياتهم إلى الماء.

«الصحة» :زيادة المقاعد الدراسية إلى كندا
اعـلــن وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح
زيـ ـ ــادة عـ ــدد م ـقــاعــد ال ـب ـع ـثــات ال ــدراس ـي ــة
لالطباء الكويتيين ا لــى كـنــدا بمعدل 50
في المئة عن العام الماضي.
واك ـ ـ ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور بـ ــاسـ ــل ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الغبقة الرمضانية التي اقامتها جمعية
الجراحين الكويتية امس األول ان ديوان
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة واف ــق عـلــى زيـ ــادة عــدد

ال ـم ـقــاعــد ال ــدراس ـي ــة لــاط ـبــاء الـبـشــريـيــن
واالسنان ،مبينا انه تمت زيادة المقاعد
الدراسية الطباء االسنان بواقع  50مقعدا
دراسيا للعام الجاري.
ولفت الصباح ا لــى ان تم خــال الغبقة
مـنــاقـشــة ع ــدد م ــن الـقـضــايــا ال ـتــي تخص
الجراحين بصفة خاصة واالطباء بشكل
عام ،الفتا الى انه تم االخذ بعين االعتبار
بـعــض االف ـك ــار وال ـم ـق ـتــرحــات ال ـتــي تـقــدم

بها بعض الجراحين لتطوير المنظومة
الصحية ومستوى الرعاية الطبية.
وقال الصباح انه تمت مناقشة التأمين
ل ــا طـ ـب ــاء ا ي ـ ـضـ ــا ،ال فـ ـت ــا ا ل ـ ــى ان اال فـ ـك ــار
والمقترحات الجيدة من الممكن ان ترى
النور قريبا وتطبق على ارض الواقع.

ً
«كيمز» 125 :مقعدا البتعاث األطباء

معهد دسمان
وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـمـجـلــس
وزراء ا ل ـص ـحــة ل ـ ــدول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون أشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـخ ــدم ــات
المتطورة التي يقدمها المعهد
وعدد ونوع االبحاث المختلفة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـجـ ــري ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
م ــرض ال ـس ـكــري ومـضــاعـفــاتــه،
وب ــال ــدور ال ـهــام ال ــذي ي ـقــوم به
المعهد فــي مـحــاربــة احــد اكثر
االم ــراض انـتـشــارا فــي الكويت

والـعــالــم وه ــو م ــرض الـسـكــري،
وبدور المعهد ايضا في تقديم
االب ـحــاث وال ـ ــدورات التدريبية
والـتــوعــويــة وخــدمــات التعليم
المستمر ،وان حصول المعهد
عـلــى اعـتـمــاده كـمــركــز مرجعي
متعاون ،ما هو اال نتاج العمل
ال ــدؤوب ال ــذي يـقــوم بــه المدير
ال ـعــام للمعهد ،الــدك ـتــور قيس
ا ل ـ ـ ــدو ي ـ ـ ــري وإدارة وأ عـ ـ ـض ـ ــاء
المعهد ،باإلضافة إلى أن هذه

ال ـم ــرج ـع ـي ــة س ـت ـت ـيــح ال ـفــرصــة
للتطوير والتعاون واالحتكاك
وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات مــع الـمــراكــز
الـعـلـمـيــة االخ ـ ــرى ف ــي مختلف
ال ـم ـج ــاالت الـعـلـمـيــة واالداريـ ـ ــة
والفنية والبحثية والتطويرية
لـمـجـلــس وزراء الـصـحــة ل ــدول
مجلس التعاون.

محاضرات توعية
باألمراض العصبية
التنكسية
ت ـس ـت ـض ـيــف مـجـمــوعــة
فوزية السلطان الصحية
ً
كــا مــن الــدكـتــورة ميريت
كودكوفيتش ،والممرضة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــة دارلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن
ساويكي ،وهما مسؤوال
ع ـ ـيـ ــادة مـ ـ ــرض ال ـت ـص ـلــب
ال ـجــان ـبــي ال ـض ـمــوري في
مستشفى ماساتشوستس
العام في بوسطن؛ إللقاء
سلسلة مــن المحاضرات
ا لـمـتـخـصـصــة ف ــي كيفية
تشخيص وعالج المرضى
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ــاألم ـ ــراض
العصبية التنكسية ،مثل
مــرض التصلب الجانبي
الضموري في الكويت.
وت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـم ـج ـم ــوع ــة
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات
إلـ ـ ــى نـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة عــن
هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرض وت ــوس ـي ــع
ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـط ـب ــي
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي م ـج ــال
ع ـ ـ ــاج أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـجـ ـه ــاز
الـعـصـبــي .وسـتـتــم إقــامــة
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة م ـت ـخ ـص ـصــة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزالـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي
بـ ـمـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـبـ ــروم ـ ـي ـ ـنـ ــاد
ً
اليوم بالعاشرة صباحا،
وسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــر ف ـ ـي ـ ـهـ ــا
ال ـ ـم ـ ـمـ ــرضـ ــة ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــة
ساويكي لمناقشة أفضل
الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـم ـت ـب ـع ــة
ل ــرع ــاي ــة ال ـم ــرض ــى الــذيــن
ي ـ ـعـ ــانـ ــون مـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــراض
الـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــة ال ـت ـن ـك ـس ـي ــة،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـتـ ـح ــدي ــات
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة واألسـ ــال ـ ـيـ ــب
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
الـمــرضــى وتــوفـيــر أفضل
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـ ــن الـ ــرعـ ــايـ ــة
الطبية.

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
لالختصاصات الطبية (كيمز) إبراهيم هادي عن
الـحـصــول عـلــى  125مـقـعــدا البـتـعــاث االط ـبــاء في
تـعــاون خــاص للمعهد مــع  ٦جامعات كندية في
البرامج التخصصية والدقيقة.
وذك ــر ه ــادي فــي تـصــريــح صـحــافــي ان الـ ـ 125
مقعدا البتعاث االطباء في الجامعات الكندية تم
توزيعها على  ٥١مقعدا في البرامج التخصصية،
و ٧٤مـقـعــدا فــي ال ـبــرامــج الـتـخـصـصـيــة الــدقـيـقــة،
مشيرا الى ان تلك التخصصات تشمل برامج تعذر
فــي الـســابــق الـحـصــول عـلــى مـقــاعــد فـيـهــا نتيجة
للتنافس الشديد ،مثل جراحة التجميل والترميم،
وجراحة المخ واألعصاب ،والجراحة العامة ،وطب
وجراحة العيون ،وجراحة األنف واألذن والحنجرة
وغيرها من التخصصات االخرى.
وا شـ ـ ــار ا لـ ــى ان ا لـ ـتـ ـع ــاون م ــع ا لـ ـ ـ  6جــا م ـعــات
ال ـك ـن ــدي ــة ال ـت ــي ت ــم ال ـح ـص ــول ف ـي ـهــا ع ـل ــى مـقــاعــد

اب ـ ـت ـ ـعـ ــاث لـ ــأط ـ ـبـ ــاء ه ـ ــي أوتـ ـ ـ ـ ـ ــاوا ودالـ ـ ـه ـ ــاوس ـ ــي
وماكماستر وميجيل وألبرتا وكالجري ،الفتا الى
ان مكاتب ا لــدرا ســات فــي تلك الجامعات ستقوم
بإجراء المقابالت الشخصية األولية مع األطباء
المتقدمين.
وأك ــد زيـ ــادة ف ــرص االب ـت ـعــاث خ ــال ال ـس ـنــوات
األخيرة نتيجة للعالقة الوثيقة بين معهد الكويت
ل ــاخ ـت ـص ــاص ــات ال ـط ـب ـيــة وال ـج ــام ـع ــات ال ـك ـنــديــة
والتي تهدف إلى زيادة مقاعد االبتعاث لألطباء
الكويتيين ،مبينا ان الوزارة والمعهد حريصون
على االبتعاث إلى الدول والمستشفيات التي تقدم
ً
ً
ً
تدريبا طبيا مقننا قائما على األهداف التدريبية
ً
المعتمدة عالميا والتي تضمن ممارسة الطبيب
الـمـبـتـعــث الـمـبــاشــرة لـمـعــايـنــة ال ـمــرضــى وإج ــراء
العمليات وترتقي بمستوى الخدمات الطبية في
دولة الكويت.

