
 أص��در وزي��ر الصحة الدكتور 
ج��م��ال احل��رب��ي أم���س ال��ث��اث��اء 
سلسلة إص��اح��ات ف��ي ق���رارات 
الئحة العاج في اخل��ارج بهدف 
تذليل الصعاب التي قد يواجهها 
امل��رض��ى امل���وف���دون ل��ل��ع��اج في 

اخلارج.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة 
الدكتور أحمد الشطي في بيان 
صحافي للوزارة إن اإلصاحات 
تتمثل ف��ي تخويل ح��ق إضافة 
العاج للمكتب الصحي وإخطار 
اللجنة العليا للعاج في اخلارج 
فقط للحاالت املستعصية لألطفال 
في ح��ال وج��ود ض��رورة وأيضا 
إذا كانت لها عاقة مع التشخيص 

املبتعث ألجله املريض.
وأضاف الشطي أن اإلصاحات 
تتضمن أيضا إعطاء املكتب الصحي 
حق التمديد جلميع مرضى زراعة 
الرئة والقلب والكبد واألمعاء أثناء 

مرحلة الزراعة فقط.
ولفت إل��ى أن ال��وزي��ر احلربي 
اتخذ تلك ال��ق��رارات اإلصاحية 
إث��ر جولته على املستشفيات في 
الواليات املتحدة األمريكية وتفقده 
املرضى الكويتيني وعائاتهم في 

مستشفى بوسطن لألطفال.
وأش��ار إلى أن الوزير احلربي 

اطمأن خال جولته في مستشفى 
ب��وس��ط��ن ل��ألط��ف��ال ع��ل��ى أح���وال 
املرضى وخطط عاجهم واستمع 

إلى شكاواهم ومشكاتهم واجتمع 
أيضا مع إدارة املستشفى لتذليل 
الصعاب التي يواجهها املرضى 

وبحث مع اإلدارة سبل التعاون 
ل��ت��ط��وي��ر ال���وض���ع ال��ط��ب��ي في 

الكويت.

وك��ان الوزير احلربي قد منح 
في وقت سابق من الشهر اجلاري 
على هامش زيارته الرسمية إلى 

الواليات املتحدة رؤس��اء املكاتب 
الصحية في اخل��ارج تفويضات 
إضافية لتسهيل إج��راءات عاج 

امل��رض��ى امل��وف��دي��ن إل��ى اخل��ارج 
أب��رزه��ا املوافقة علي نقل مكان 
العاج من والية إلى أخرى بناء 

على آخ��ر تقرير طبي وموافقة 
امل��ك��ت��ب ال��ص��ح��ي ف���ي اخل����ارج 

وإخطار إدارة العاج في اخلارج.
وم��ن التفويضات املمنوحة 
شمول املريض بزيارات متريضية 
منزلية مدة ال تزيد على شهر بناء 
ع��ل��ى ت��وص��ي��ة الطبيب املعالج 
وفي حالة االحتياج إلى زيارات 
متريضية منزلية ألكثر من شهر 
يتم إرسال الطلبات للجنة العليا 

للعاج في اخلارج.
ومبوجب التفويضات اجلديدة 
فإن رئيس املكتب الصحي حاليا 
أصبح ميتلك ق��رار املوافقة على 
إضافة العاج ملرضى السرطان 
وزراع�����ة األع���ض���اء م��ع إخ��ط��ار 
اللجنة العليا كما أصبح ميتلك 
سلطة التمديد شهريا لألطفال من 
املوفدين للعاج من السرطان أو 

حاالت زراعة األعضاء.
كما واف��ق الوزير على اعتبار 
امل��ري��ض ف��ي ح��ال��ة مت��دي��د خال 
وج����وده ف��ي اخل����ارج إل���ى حني 
وص��ول ق��رار اللجنة العليا فإن 
كان القرار باملوافقة على التمديد 
تصرف للمريض مخصصاته بأثر 
رجعي أما إن رفضت اللجنة العليا 
التمديد فيتم االكتفاء فقط بتغطية 

مصاريف العاج.
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احلربي خال جولته على احد املستشفيات األميركية

لتذليل صعاب املرضى املوفدين للعالج 

احلربي يصدر سلسلة إصالحات في قرارات الئحة العالج في اخلارج 

التقى مدير وقيادي فرع البلدية باحملافظة

اخلالد: التوسع العمراني جنوب البالد يستلزم املزيد 
من اجلهود لتوفير اخلدمات العاجلة

ش��دد محافظ األحمدي الشيخ 
فواز خالد احلمد الصباح على ان 
تنامي عدد السكان وانشاء املدن 
اجلديدة جنوب الباد يحتاج الى 
خدمات عاجلة متطلعا الى حتقيق 
املزيد من تكامل اجلهود الرسمية 
وااله��ل��ي��ة خل��دم��ة امل��واط��ن��ني في 
احملافظة ، وتذليل املعوقات حرصا 
على راحتهم وسعيا ال��ى تقدمي 
افضل اخل��دم��ات للجميع ، الفتا 
الى ض��رورة التعاون والتنسيق 
امل��س��ت��م��ر ب���ني ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات 

ال��رس��م��ي��ة وف���ي مقدمتها بلدية 
ال��ك��وي��ت للقضاء على الظواهر 
السلبية ، سواء املتعلقة بظاهرة 
سكن ال��ع��زاب في مناطق السكن 
اخلاص او مبخالفات البناء بوجه 

عام.
وخ�����ال ل��ق��ائ��ه م���دي���ر ف��رع 
بلدية االح��م��دي املهندس سعود 
ال��دب��وس ال��ذي باشر مهام عمله 
م��ؤخ��را وع���دد م��ن م��دي��ر االدارت 
واملراقبني بالبلدية ، اعرب احملافظ 
عن اع��ت��زازه مبستوى اداء بلدية 

االحمدي وارتياحه للتحرك اجلاد 
من قبل مسؤولي البلدية للتصدي 
للظواهر الدخيلة على املجتمع 

الكويتي  .
م��ن جانبه اوض���ح م��دي��ر فرع 
بلدية االح��م��دي املهندس سعود 
البلدية ان اللقاء كان مثمرا جدا ، 
حيث تناول التعاون املشترك مع 
احمل��اف��ظ��ة وب��ح��ث سبل مواجهة 
املشكات التي تواجه املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ف��ي مختلف مناطق 
احمل��اف��ظ��ة ، كما ملسنا التعاون 

والدعم الكبيرين من قبل محافظ 
االحمدي الشيخ فواز اخلالد.

وق�����ال ال����دب����وس ان ال��ل��ق��اء 
ح��ض��ره ع��دد م��ن م��دي��ري ادارات 
ف��رع بلدية االح��م��دي واملراقبني 
ال��ع��ام��ني ل�����ادارات ، الف��ت��ا ال��ى 
اس��ت��م��رار ال��ت��ع��اون م��ع احملافظة 
وعدم التهاون في حل اي معوقات 
والتسهيل على املراجعني ، كما 
تطرق اللقاء الى بحث مشاكل سكن 
العزاب في مناطق السكن اخلاص 
وال��ب��اع��ة املتجولني ومخالفات 

البناء .
بدوره اشار مدير ادارة التدقيق 
واملتابعة سعد هادي احلربي الى 

البدء في حملة بتعاونكم جنملها 
قبل يومني وال��ت��ي ستستمر ملدة 
ثاثة اشهر ، الفتا ال��ى تنظيمها 
حملة بالتعاون بني وزارة الداخلية 
والبلدية متمثلة في ثاث ادارات 
وه��ي ادارة التراخيص وادارة 
النظافة العامة واش��غ��ال الطرق 
وادارة التدقيق واملتابعة  ، حيث 
تختص بنظافة املناطق واعانات 
الشوارع ومحات املواد الغذائية ، 
مضيفا انه مت تشكيل عدد من الفرق 
للعمل في كافة مناطق احملافظة ، 
الفتا الى ضرورة تعاون املواطنني 
واالباغ عن اية مخالفات وارسالها 

لنا التخاذ االجراءات الازمة.

اخلالد خال لقائه مدير وقيادي فرع بلدية االحمدي
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احلربي مستمعا للشكاوى

اط������م������أن خ����الل����ه����ا ع����ل����ى أح������������وال امل������رض������ى وخ�����ط�����ط ع����الج����ه����م واس�����ت�����م�����ع إل��������ى ش������ك������اواه������م وم���ش���ك���الت���ه���م

للوقوف على آخر التطورات واالستعدادات للعام الدراسي اجلديد

الفارس اجتمع باألثري والكندري 
ومديري عموم املناطق التعليمية

جانب من االجتماع

ريا�ض عّواد 

اجتمع معالي وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم 
العالي الدكتور محمد ال��ف��ارس مع وكيل وزارة 
التربية الدكتور هيثم االث��ري والوكيلة املساعدة 
للتعليم العام االستاذة فاطمة الكندري بحضور 
م��دراء عموم املناطق التعليمية أ.بدرية اخلالدي 
وأ. وليد العومي وأ. منصور الديحاني وأ. جاسم 
بوحمد وأ. وليد بن غيث وأ. منصور الظفيري  
باالضافة ال��ى مدير ادارة التعليم الديني انور 
عبدالغفور ومدير ادارة التنسيق باالنابة سلطان 
املشعل، للوقوف على اخر التطورات واالستعدادات 

للعام الدراسي 2017 2018- . 
واستمع الوزير في االجتماع الى م��دراء عموم 
املناطق واه��م املاحظات وم��دى اإلجن���از ف��ي كل 
منطقة واب��رز العراقيل التي تواجههم، كما شدد 
ال��وزي��ر على أهمية إجن��از ك��ل األع��م��ال اخلاصة 
باالستعداد للعام الدراسي في جميع األمور والعمل 

على كل املشكات وأن املسؤولية جماعية تتطلب 
تضافر اجلهود وتنسيقها ومتابعتها أوالً بأول.

وأفادوا مدراء العموم واملجتمعون للوزير محمد 
الفارس باخر التطورات التي وصلت اليها اعمال 
الصيانة باالضافة الى توزيع الكتب على املدارس 
ون��س��ب اإلجن���از فيما يخص امل����دارس اجل��دي��دة 
وم��دى توافر االث��اث وتسكني الشواغر في جميع 
املناطق واالدارات املختلفة وحركات نقل املعلمني 

واملعلمات. 
وِفي نهاية االجتماع وبعد أن قدم مدراء العموم 
تقريرا ك��ا ع��ن منطقته وب��ي��ان أوج��ه املشكات 
احلالية أو املتوقع حدوثها وج��ه الوزير بإعداد 
ت��ق��اري��ر دوري���ة ع��ن امل��اح��ظ��ات ون��س��ب اإلجن��از 
وعرضها على وكيلة التعليم العام لرفعها الى وكيل 
وزارة التربية والعمل على تافيها في اقرب وقت 
مع اهمية االلتزام باجلدول احملدد إلجناز االعمال 

ومتابعة تنفيذه ومعاجلة القصور.

90 يوما من تاريخ دخول األراضي التركية يسمح باإلقامة ملدة 

تامير: إعفاء الكويتيني من تأشيرة تركيا ال يعني اإلقامة الدائمة
ريا�ض عّواد 

قال للسفير التركي مراد تامير مؤمتر 
صحافي إن��ه نتيجة للزيارة الرسمية 
التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغ��ان في 23 يوليو املاضي لدولة 
الكويت، مت االتفاق على اعفاء املواطنني 
الكويتيني من احلصول على تأشيرة 
مسبقة لدخول تركيا، ومت البدء بتنفيذ 
ال��ق��رار في 15 أغسطس احل��ال��ي، وهو 
ق��رار مت ات��خ��اذه من جانب واح��د وهو 
اجلانب التركي، وهذا تعبير عن التقدير 
الذي يكنه الشعب التركي ألشقائه في 
الكويت، فنحن ننظر دائ��م��ا للمواطن 
بنفس الدرجة التي ننظر فيها للمواطن 
التركي. وأض���اف ان إع��ف��اء املواطنني 
الكويتيني من احلصول على تأشيرة 
مسبقة لدخول األراضي التركية ال يعني 
السماح لهم باالقامة با م��دة محددة، 
وإمن��ا حسب ق��وان��ني منظمة التجارة 
العاملية يسمح باالقامة مل��دة 90 يوما  
خال 6 أشهر حتتسب من تاريخ دخول 
األراضي التركية، وال يسمح له بالعودة 
م��رة أخ��رى إال بعد 3 أشهر من تاريخ 

خروجه من تركيا.
وبالنسبة للمواطنني الكويتيني الذين 
ميلكون عقارات خاصة في تركيا، فإن 
امتاكهم لعقار خاص أيضا ال يعفيهم 
من الشرط املتعلق بتحديد مدة االقامة 
وهو 90 يوما. هناك العديد من الشكاوى 
تأتينا من قبل أصحاب املنازل اخلاصة 

في تركيا ممن يتجاوزون مدة االقامة 
املسموح بها، حيث يتم تسجيل مخالفة 
بحقهم، ونحن ندعو أصحاب العقارات 
ال��راغ��ب��ني ب��االق��ام��ة مل��دة أط���ول م��ن 90 
يوم أن يتقدموا بطلباتهم إلى السفارة 
ونحن سنكون على أمت االستعداد لتقدمي 

األوراق املطلوبة .
مضيفاً: االعفاء من التأشيرة تشمل 
جميع اجل���وازات ال��ع��ادي��ة، ويجب أن 
ي��ك��ون اجل���واز ص��احل��ا مل��دة ال تقل عن 

6 أشهر عند السفر، ونؤكد أن االعفاء 
من التأشيرة ال يشمل تأشيرات العمل 
، ق��ام��ت اجلمهورية التركية باتخاذ 
هذا القرار من جانب واح��د، ونتمنى أن 
تتخذ السلطات الكويتية قرارا مشابها 

بالنسبة للمواطنني األتراك قريبا. 
م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث م��دي��ر اخل��ط��وط 
اجلوية التركية بأن املواطنني الكويتيني 
متواجدون في تركيا منذ فترة طويلة 
ونحن سعداء لتقدمي خدماتنا لهم، وكما 

هو معلوم أصبح هناك طلب متزايد على 
خط الكويت اسطنبول.

وبالنسبة حلملة ج��وازات امل��ادة 17 
فالقرار ال يشملهم حيث ان القرار يتعلق 

باملواطنني الكويتيني فقط. 
وفيما يتعلق بجهود السفارة حول 
اع��ف��اء امل��واط��ن��ني األت���راك م��ن تأشيرة 
دخول الكويت ، قال: ال توجد أي مشاكل 
لدخول املواطنني األت��راك إلى الكويت، 
حيث ميكنهم احلصول على التأشيرة 

مباشرة م��ن امل��ط��ار أو املنافذ البرية 
وهي مجانية كما كان الوضع بالنسبة 
للمواطنني الكويتيني وهذا نتيجة اتفاق 
بني السلطات الكويتية والتركية عام 
2009، حيث مت اع��ف��اء م��واط��ن��ي كا 
البلدين من التأشيرة املسبقة، وإمنا 
تأشيرة مجانية م��ن امل��ط��ار مباشرة. 
واآلن قامت تركيا باعفاء الكويتيني 
من التأشيرة متاما، ولذلك نتمنى أن 
ت��ق��وم ال��س��ل��ط��ات الكويتية مبعاملة 

املواطنني األت���راك بنفس الطريقة من 
منطلق العاقات األخوية التاريخية بني 

البلدين. 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اك��ل التي 
نواجهها هنا ف��ي ال��س��ف��ارة بالنسبة 
ل��ألش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ت��ج��اوزون فترة 
االقامة املسموح بها وهي 90 يوما، حيث 
يترتب على ذلك غرامة مالية ومدة منع 

من دخول تركيا بعد ذلك. 
وبالنسبة للخدم املصاحبني للمواطن 

الكويتي يجب أن يحصلوا على تأشيرة 
ل��ه��م ق��ب��ل ال��س��ف��ر م��ن ق��ب��ل ال��س��ف��ارة، 
وبحسب جنسيات العاملني املوافقني 
للمواطن البعض منهم ميكنه احلصول 
على تأشيرة الكترونية أو ال ، وإذا أقام 
الكويتي 90 يوما فا يحق له دخول 
تركيا إال بعد مضي 90 ي��وم��ا خ��ارج 
تركيا.  وأض��اف أن األي��ام القادمة هي 
أيام أعياد ونهنئ اجلميع بهذه املناسبة 
ونتمنى أن يساهم هذا القرار اجلديد في 
توثيق العاقات ومد جسور التواصل 
وأن يشجع الكويتيني على زيارة تركيا 
أكثر واالستمتاع فيها. اجلميع يعلم أن 
املنطقة مليئة باحلروب والدمار، ونأمل 
أن يكون هذا القرار مؤشرا على العاقة 

املتميزة التي تشهدها الكويت وتركيا. 
وشدد على أن عدد الذين زاروا تركيا 
في الفترة السابقة بلغ 450 ألف مواطن 
أو مقيم، منهم أكثر من 250 ألف شخص 
يتخذون تركيا كمحطة ترانزيت للسفر 

إلى بلدان أخرى. 
ونفى وجود أي محادثات حول اقامة 
قاعدة عسكرية تركية في الكويت، قائا 
بأن العاقات مبختلف مجاالتها ممتازة 
بني البلدين وتشهد تعاونا جيدا وتبادال 
للمصالح املشتركة، والزيارات املتبادلة 
على مستوى ال��ق��ي��ادات ف��ي البلدين 
تعبر عن ذلك، وتهدف لتعزيز التعاون 
واملصالح املشتركة. ننحن ننظر إلى 

دولة الكويت كما ننظر إلى أنفسنا.

»تصوير: محمد صابر«السفير التركي متحدثاً حضور صحافي   

االختصاص  ج��ه��ات  م��ع  دائ���م  ت��ع��اون  اخل��ال��د: 
للقضاء على الظواهر الدخيلة على مجتمعنا

الدبوس: تنسيق مستمر مع احملافظة ملواجهة 
امل����ش����ك����الت ال����ت����ي ت����واج����ه م��خ��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق

احل����������رب����������ي: ب���������دأن���������ا ح�����م�����ل�����ة »ب�����ت�����ع�����اون�����ك�����م 
جن����م����ل����ه����ا« ب������ال������ت������ع������اون م�������ع »ال������داخ������ل������ي������ة« 
وم���������������س���������������ت���������������م���������������رة ل���������������ث���������������الث���������������ة اش�����������ه�����������ر


