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إدارة الهجرة: إلزام األجنبي بتوفير
 صحيفة الحالة الجنائية لمنح اإلقامة

خالل اليوم المفتوح حول هشاشة العظام في مستشفى هادي

قسوس: هشاشة العظام تصيب الجنسين وهي أكثر شيوعًا بين النساء
 حنان عبدالمعبود

بينّ استشاري جراحة العظام 
ورئيس القسم في مستشفى هادي 
د.حس����ام القس����وس ان هشاشة 
العظام هي احلالة التي تقل فيها 
كثافة الكتلة العظيمة، مما ينتج 
عنه قلة أيضا في صالبة العظام 
بحيث تكون قابلة للكسر بسهولة 
عند أي صدمة بسيطة أو سقطة 
خفيفة. وق����ال »ان العظام األكثر 
عرضة للكسر في املرضى املصابي 
بهشاشة العظام هي الورك والفخذ 
والساعد عادة فوق الرسغ مباشرة 

والعمود الفقري.
ويسمى عادة »املرض الصامت« 
حيث ان����ه يتطور دون ظهور أي 
أع����راض مرضية حت����ى يحدث 
الكس����ر أو االنهي����ار ف����ي إحدى 
فقرات العم����ود الفقري، جاء ذلك 
في اليوم املفتوح لهشاشة العظام 
الذي نظمه مستشفى هادي أمس، 
وذل����ك بالتزامن مع اليوم العاملي 
لهشاشة العظام. وأشار د.القسوس 
الى ان مرض هشاشة العظام يصيب 
اجلنسي ولكنه أكثر شيوعا بي 
النساء، حيث ان 4 نساء من كل 5 
مرضى يصابون بهشاشة العظام. 
وذلك ألن هرمونات األنوثة التي 
تقوم بتنظيم الدورة الشهرية لها 
أهمية كبيرة بالنسبة لعظام املرأة 
ونقص هرمون االستروجي بعد 
انقطاع الدورة الش����هرية يعتبر 
عامال أساسيا في حدوث هشاشة 

العظام.
ويكون املرض أكثر شيوعا في 

املرحل����ة العمرية املتقدمة، حيث 
يصي����ب األش����خاص الذين تزيد 
اعمارهم عن اخلمسي مما يؤدي 
الى كسور عظيمة في واحدة من كل 
امرأتي ورجل من كل أربعة رجال، 
كما  ان مرض هشاشة العظام يؤثر 
على حياة املريض بطرق عديدة منها 
حاجة مريض هشاشة العظام الذي 
يعاني من كسور نتيجة الهشاشة 
»خاصة كبار الس����ن« الى رعاية 
طبية وعناية خاصة يومية، األلم 
الذي يصاحب أي كسور في العظام 
قد تستمر ألسابيع مثل كسر في 
الورك أو كسر في الرسغ أو كسر 

في العمود الفقري.
وكسور الورك الناجتة عن مرض 
هشاشة العظام ليست فقط مؤملة، 
وامنا قد تسبب االعاقة الشديدة 
لألنشطة األساسية جدا في احلياة 
الطبيعية. حوالي 80% من املصابي 
بكسر في الورك يكونون عاجزين 

عن السير بعد ستة أشهر. واألخطر 
من ذلك يصل الى 20% من الناس 
يتوفون خالل س����نة واحدة بعد 
تعرضهم لكسر الورك. ومن العوامل 
األساسية التي يتمكن بها املريض 
من الوقاية من هشاش����ة العظام 
لفترة طويلة، النشاط اجلسماني 
والرياضة البدنية بصفة منتظمة، 
واالمتناع عن تناول املش����روبات 
الغنية بالكافيي )القهوة والشاي 
واملشروبات الغازية( واالمتناع عن 
التدخي واخلمور، التي تقلل من 
كمية امتصاص الكالسيوم باجلسم، 
مع مراعاة احلصول على الكمية 
املطلوبة يومي����ا من ڤيتامي )د( 
والكالس����يوم في الغداء، وبفضل 
التط����ور التكنولوجي في مجال 
االجهزة الطبية اصبح في اإلمكان 
بدقة وبسرعة حتديد وجود مرض 
هشاش����ة العظام أو مدى قابلية 
اجلسم له. كما كان للتطور السريع 

في مجال العقاقير الطبية دور كبير 
في عالج مرض هشاش����ة العظام 
بصورة فعالة وآمنة بجرعات يومية 
وش����هرية أو عن طريق استخدام 
حقنة وريدية ملرة واحدة سنويا 
بدال من جرعات يومية وشهريا كما 
كان في الس����ابق. يوصي األطباء 
باملراجعة الدوري����ة بعد عمر 40 
� 45 س����نة، وحتديد قوة العظام 
وقابليتها لالصابة مبرض الهشاشة. 
كما يج����ب على املرض����ى الذين 
يخضعون لعمليات جراحية إلزالة 
الرحم واملبايض وتوقف الدورة 
الشهرية ان يخضعوا لفحوصات 
دورية وااللتزام بالنصائح الطبية 
للوقاية من هذا املرض. بدوره قال 
استشاري أمراض النساء والتوليد 
د.عصام أبوالفتوح ان مرحلة انقطاع 
الدورة الشهرية هي مرحلة ضعف 
التبويض واضطراب الهرمونات 
لدى السيدات. ومن أهم بل وأخطر 

عوارض اضطراب ونقص هرمونات 
التبويض هو هشاشة العظام التي 
قد تؤدي الى آالم مبرحة بالعظام 
مع تزايد خطورة الكسور الناجتة 

عن ضعف وهشاشة العظام.
تعتبر كس����ور احلوض لدى 
السيدات من أهم وأخطر أسباب 
املضاعفات التي تنتج من هشاشة 
العظام ومع التق����دم العلمي في 
مجال هشاشة العظام مت تصنيع 
العديد من األدوي����ة القادرة على 
منع حدوث الهشاش����ة، بل وبناء 
عظام قوية قادرة على حتمل نقص 
الهرمونات في مرحلة انقطاع الطمث 
باستخدام هذه األدوية ميكن اطالة 
جتنب اآلثار اجلانبية واخلطيرة 
الناجتة من هشاشة وكسور العظام. 
وشمل اليوم املفتوح الذي أقامه 
مستشفى هادي شرحا لعالجات 
الهشاشة وفحصا مجانيا للهشاشة 

للحضور.

أوضحت اإلدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية 
موقفها م����ن القرارات التي مت اتخاذها أخيرا حول 
إلزام األجنبي الراغب ف����ي القدوم بغرض اإلقامة 
بالب����الد بتوفير صحيفة احلال����ة اجلنائية خالية 

من السوابق.
وأك����دت اإلدارة في بي����ان صحافي ضرورة ان 
تكون صحيفة احلالة اجلنائية صادرة عن السلطات 
املختصة ببلده او البلد األجنبي املقيم فيه وتكون 
مصدقا عليها من البعث����ة الكويتية بهذا البلد ان 
وج����دت كأحد االش����تراطات الالزمة ملنح األجنبي 
اإلقامة بالبالد حسب القرار الوزاري رقم 2934 في 

27 نوفمبر 2008.
وبينت ان هناك العديد من الكفالء يرون ان ما 
قررته اإلدارة بهذا الشأن فيه تشدد من قبلها جتاه 
هؤالء األشخاص الراغبي في القدوم بغرض اإلقامة 
بالب����الد وإزاء ذلك كان لزاما عل����ى اإلدارة العامة 

للهجرة ان توضح موقفها في هذا الشأن.
وأشارت الى ان إلزام األجنبي الراغب في القدوم 
بغرض اإلقامة توفير صحيفة حالة جنائية خالية 
من السوابق كأحد االشتراطات الالزمة ملنحه اإلقامة 
أمر تتطلبه املصلحة العامة للبالد وذلك لعدم وجود 

سجل جنائي للراغب في اإلقامة بالكويت.
وأوضحت انه يتعي على األجنبي القادم بغرض 
اإلقامة القيام بعدد من االجراءات احملددة سلفا حتى 
يتم السماح له بدخول البالد منها مراجعة البعثة 
الكويتية ببلده للتأش����ير على سمة الدخول بعد 

توفيره لشهادة صحية تفيد بلياقته الصحية.
وأكدت أن الزام األجنبي بتقدمي صحيفة حالة 
جنائية ال يشكل عبئا عليه نظرا لضرورة قيامه بعدد 

من االجراءات احملددة سلفا قبل القدوم للبالد.
وذكرت ان هذا اإلجراء ال يطبق إال بشأن األشخاص 
الراغبي في القدوم بغرض اإلقامة بالبالد اما القادمي 
بغرض الزيارة فغير معنيي بهذا األمر، حيث يتم 
السماح لهم بدخول البالد دون تطلب توفير صحيفة 
حالة جنائية إال اذا رغب الزائر في حتويل س����مة 
الدخول للزيارة الى اقامة فيطلب منه توفير صحيفة 

احلالة اجلنائية خالية من السوابق.
وقالت انه مت تضمي مناذج سمات الدخول التي 
تصدر للراغبي ف����ي القدوم بغرض اإلقامة عبارة 
مفادها »يجب إحضار صحيفة حالة جنائية خالية 
من السوابق ملن جتاوز سن ال� 18 سنة صادرة عن 
الس����لطات املختصة ببلد القادم او من البلد املقيم 
فيه ومصدق عليها من السفارة الكويتية ان وجدت 
وذلك حتى يكون الراغبون في القدوم بغرض اإلقامة 

على علم واٍف بهذا األمر قبل القدوم.
وأشارت اإلدارة الى انه سبق ان قامت بالتنسيق 
مع كافة اجلهات ذات املصلحة واملتمثلة في كل من 
وزارة اخلارجي����ة للتعميم على بعثاتنا الكويتية 
باخلارج بهذا الشأن واإلعالم األمني وقطاع املنافذ 

والطيران املدني.
وأكدت أنها نس����قت مع تلك اجلهات رغبة منها 

في إعالم وإخطار اجلميع مبضمون القرار.

»الجنائية«: الربط اآللي للمعامالت بـ »الهجرة« 
وتشغيل نظام التعرف على المبعدين

قالت اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية بوزارة الداخلية امس انها بدأت 
في تطبيق املرحلة الثانية من مشروع الربط اآللي للمعامالت مع اإلدارة 
العام����ة للهجرة. وأضافت اإلدارة في بيان صحافي انه مت إيقاف إصدار 
صح����ف احلالة اجلنائية )الورقية( لطالبي اإلقامة مادة 20 فئة الرجال 
واستبدالها بنظام الربط اآللي حيث يتم تبصيم طالب اإلقامة من الفئة 
املذكورة آليا. واش����ارت الى انه سيتم إرسال صحيفة احلالة اجلنائية 
آليا الى اإلدارة العامة للهجرة استكماال للمرحلة األولى التي مت تطبيقها 

بداية العام احلالي بالنسبة ملعامالت اإلقامة ملادة 20 فئة اإلناث فقط.
وقالت اإلدارة انها بدأت أيضا في تشغيل نظام التعرف على املبعدين 
بأقسام حتقيق الشخصية باحملافظات، موضحة ان هذا النظام من شأنه 
كشف األشخاص الذين لديهم إبعاد بنظام السجل اجلنائي والذي بدوره 

يقوم بالكشف عن األشخاص الذين يقومون بالعودة بعد اإلبعاد.

صدر املرس����وم األميري رقم 
334 لس����نة 2009 بتحديد درجة 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب بالدرجة املمتازة، وجاء في 
املرسوم: بعد االطالع على الدستور، 
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 
بشأن نظام قوة الشرطة والقواني 
املعدلة له، وعلى املرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة 
املدنية والقواني املعدلة له، وعلى 
املرسوم الصادر في 7 من جمادي 
األولى سنة 1399 ه�� املوافق 4 من 
ابريل س����نة 1979م في شأن نظام 
املدنية واملراسيم املعدلة  اخلدمة 
له، وعلى املرسوم رقم 39 لسنة 
2008 بترقية ضابط في الشرطة 
الداخلية،  وتعيينه وكيال لوزارة 
وبناء على عرض وزير الداخلية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء:
رسمنا باآلتي، مادة أولى: حتدد 

درجة الفري����ق أحمد عبداللطيف 
صالح الرجيب وكيل وزارة الداخلية 

� بالدرجة املمتازة.
مادة ثانية: على وزير الداخلية 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 
تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

»وكالء الصحة«: 70 عامًا السن التقاعدية لألطباء 
االستشاريين ورصد االحتياجات من األطباء

»الصحة« تسجل حالة الوفاة الـ 21 بإنفلونزا الخنازير 
اعلن����ت وزارة الصحة امس 
تس����جيل حال����ة وف����اة جديدة 
بڤيروس )اتش 1 ان 1( ملريض في 
العقد اخلامس من العمر ليرتفع 
اجمالي الوفيات املسجلة في البالد 
الى 21 حالة. واكد الناطق الرسمي 
لوزارة الصحة د.قيس الدويري ل� 

»كونا« ان املريض كان يعاني من 
مرض السكري ومن مشاكل في 
القلب والتهاب رئوي متكرر اضافة 
الى مش����اكل في اجلهاز املناعي 
وضيق في التنفس وارتفاع درجة 
احل����رارة. واوضح الدويري انه 
مت حتويل����ه الى العناية املركزة 

مباش����رة بسبب حالته احلرجة 
وغير املستقرة وخضع للتنفس 
الصناعي والرعاية املكثفة وعولج 
باالدوية املضادة للڤيروس����ات 
النوعية االخرى لكنه  واالدوية 
وافته املنية في وقت متأخر من 

مساء امس األول.

 مؤمن المصري
انطلقت )احلملة الوطنية إلنقاذ 
مواطن( أم����س األول من جمعية 
احملام����ي الكويتية بغية ش����حن 
الرأي العام الكويتي إلنقاذ املواطن 
احلميدي الشمري الذي يعاني من 
حجز احلرية باجلمهورية اليمنية 
بعد أن قض����ت محكمة اجلنايات 
هناك ببراءته من جميع التهم التي 

أسندت إليه.
وق����د ب����دأ احلدي����ث احملامي 
احلميدي السبيعي مؤكدا أن الفزعة 
للضابط الكويتي احلميدي الشمري 
تأتي لكرامة املواطن الكويتي الذي 

يهان باس����تمرار في الدول األخ����رى دون أن تتحرك 
وزارة اخلارجية الكويتية حلمايتهم.

وكشف السبيعي أن جميع اإلجراءات املتخذة من 
قبل السفارة الكويتية في اليمن مخالفة للقانون. فليس 
من حق السفارة الكويتية في اليمن أن حتجز إثباتاته 
وتعرقل عودته للبالد بعد أن تعرض للمهانة من قبل 
السلطات اليمنية والس����فارة الكويتية رغم براءته 
الكاملة مما اتهم به من جاسوس����ية وقتل ومخدرات 

وغير ذلك.
أما رئيس جمعية مقومات حقوق اإلنسان د.عادل 
الدمخي فقد أكد أن كرامة املواطن الكويتي أوال وقبل 
كل شيء، فاحلكومة تتغنى بالدستور والدميوقراطية 
وحماية احلريات بل أن الدس����تور شدد على حماية 
حقوق اإلنسان. والعجيب أن يتعرض مواطن كويتي 
لظلم كبير من قبل سفارة بلده، سفارة احلكومة التي 
تتغنى بحقوق اإلنسان، فمن الظلم أن حترص الدول 
األخرى على حماية رعاياها لدينا ونتناس����ى نحن 
رعايانا وأبناءنا لديهم. وش����دد د.الدمخي على »أننا 
نطالب باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان سالمة الضابط 

الكويتي احلميدي الشمري وإعادته للبالد«.
من جانبه، وصف ماجد موس����ى عضو املجلس 
البلدي السابق تخاذل وزارة اخلارجية وسفارة الكويت 
باملثل البدوي القائل »ما مع الضعف مرجلة« مؤكدا 
أن سفارتنا في اخلارج أضعف السفارات بي جميع 
ال����دول. كما أكد أن املواطن الكويتي حينما يتعرض 
ملشكلة فإنه يلجأ للسفارات اخلليجية إلنقاذه ألنها 

أشد حرصا عليه من سفارتنا.
وش����دد موس����ى على أن أغلب مشاكل الكويتيي 
ف����ي اخلارج تأتي م����ن دول الضد الت����ي تكن كرها 
للكويت والكويتيي وأن م����ا حدث في اليمن انتقام 

من الكويت وأهلها. بينما أسف د. 
نامي النامي رئيس جمعية تنمية 
املوارد البشرية أشد األسف لتقاعس 
احلكومة بعدم اهتمامها باملواطن 
الكويتي خارج البالد حيث نرى 
أحد أبنائنا يتعرض لعمل إرهابي 
دون أن تتحرك احلكومة إلنقاذه، 
وشدد النامي على ضرورة حترك 
اجلميع إلنق����اذ الضابط الكويتي 

احلميدي الشمري.
أما النائب الوحيد الذي حضر 
ملناصرة الضابط الكويتي احلميدي 
الشمري النائب مسلم البراك فقد 
أكد أن السياسة اخلارجية للحكومة 
سياسة خجولة ال ترتقي ألن متثل وحتمي الكويتيي 
في اخلارج، مضيفا أن هذا التقاعس واخلذالن في إدارة 
السياسة اخلارجية للبالد يتحملها وزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح وطاقم وزارته.
وشدد البراك على أن قضية الشمري مثال حي فضح 
الضعف الذي تتصف به اخلارجية الكويت�����ية. وأوضح 
أن رد اخلارجية أتى مخ�����جال وليتها لم ترد فردودها 
كله����ا تدين الوزارة بع����دم القيام بحماية الضابط 

الش�����مري حتى حدثت محاولة اغ�����تياله.
وقال البراك: »إن ما عجزت عنه السلطات اليمنية 
قامت به السلطات الكويتية. إنها املرة األولى في تاريخ 
الكويت الذي حتتجز السلطات الكويتية مواطنا كويتيا 
في دولة أخرى وترفض تسليمه جواز سفره«. وأكد 
أن وزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح »يلمع 
نف�����سه أمام الدول بدفاعه عن حقوق رعاياهم في 
الك���ويت وينس����ى هموم أبن����اء الك��ويت في الدول 

األخرى«.
وأعلن البراك وضع جميع صالحياته الدستورية 
حت����ت تصرف احملامي احلميدي الس����بيعي محامي 
الضابط الشمري وأكد أنه سيجري اتصاالت برملانية 
لتصعيد القضية برملانيا.أما نائب مجلس األمة السابق 
محمد اخلليفة فقد ق����رر أن احلكومة اليمنية تنتقم 
من الكويت بقيامها بتلفيق التهم للضابط الكويتي 
احلميدي الش����مري بل وتعذيب����ه ومحاولة اغتياله 
بسبب موقف الكويت الرافض النضمام اليمن لدول 
مجلس التعاون اخلليجي في عام 2008. وأكد اخلليفة 
أنه شاهد على ما تعرض له الشمري حينما زاره في 
اليمن وش����دد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بحق وزارة اخلارجية والسفارة الكويتية باليمن على 

تخاذلها جتاه قضية احلميدي الشمري.

 حنان عبدالمعبود
وافق مجلس وكالء الصحة على 
رفع السن التقاعدية لدى األطباء 
االستشاريي الكويتيي الى 70 عاما 
بشرط اجراء الفحص الطبي الالزم 
عليه���م ومخاطبة ديوان اخلدمة 
املدنية بهذا الش���أن، وتأتي هذه 
املوافق���ة بعد كتاب قدمه الوكيل 
املساعد للشؤون الفنية والرعاية 
الصحية االولية د.خالد السهالوي 

بهذا الشأن.
وقال الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية وأمي سر مجلس الوكالء 
عبدالكرمي جعفر انه ستتم مخاطبة 
دي���وان اخلدمة املدني���ة التخاذ 
الالزم���ة نحو اصدار  االجراءات 
التش���ريع اخلاص بذلك واشار 
الى ان املجلس استكمل مناقشته 
حول احتياجات مستشفى جابر 
األحم���د من مع���دات وأيد عاملة 
وجتهيزات ومس���تلزمات طبية، 
الفتا الى اقتراح تقدم به الوكالء 
لتشكيل جلان لتمديد االحتياجات 

لكل ما يخصه.
واوضح ان وكيل وزارة الصحة 

د.ابراهيم العبدالهادي افاد بتولي 
االقس���ام الطبية اجلديدة عملية 
رصد االحتياجات من االطباء واكد 
ان املجلس ناقش موضوع الطيران 
العمودي واستعماله في احلوادث 
واالغاثة وذلك بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية لتش���غيل تلك اخلدمة 
والتي بواسطتها سيتم نقل احلاالت 
بأسرع وقت ممكن خصوصا التي 
تستدعي ذلك واضاف ان املجلس 
ناقش اخلطوات التنفيذية للتأمي 

على االطباء، مؤكدا ان املوضوع 
في مراحله النهائية حيث جتري 
اجلمعية الطبية االتفاق النهائي 
مع الشركات وبي ان املجلس اطلع 
على الالئحة االدارية اجلديدة التي 
صدرت مؤخرا بقطاعات الوزارة 
واملناطق الصحية، حيث مت التأكيد 
من خاللها على مفهوم الالمركزية 
في الوزارة وذلك لعدم اللجوء الى 
جهات ال���وزارة املركزية في كل 
االمور من جانبه ناقش املجلس 
الكتاب املقدم من الوكيل املساعد 
للشؤون الفنية والرعاية الصحية 
االولية د.خالد السهالوي بشأن 
االس���تعجال في زي���ادة رواتب 
العاملي  الكويتيي  االطباء غير 
في املستشفيات واملراكز الصحية 
ملواجهة الع���زوف عن العمل في 
الوزارة واالجتاه الى دول مجاورة 
ومن جهة أخرى أع���ادت وزارة 
الصحة تش���كيال للجنة الدائمة 
لتنسيق البحوث الطبية والصحة 
بالوزارة برئاسة الوكيل املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 

النصف.
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