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رئيس غوايانا يصل البالد

في زيارة رسمية اليوم
يصل الى البالد اليوم الرئيس بهارات جاغديو 
رئيس جمهورية غوايانا الصديقة والوفد الرسمي 
املرافق له في زيارة رسمية تستغرق يومني يجري 
خالله���ا فخامته مباحثات رس���مية مع صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد.

املنامة � كونا: اشاد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الش���يخ عزام الصباح مببادرات القطاع اخلاص 
التي جتسد املعاني واحلس الوطني املتأصل في 

قلوب ابناء الكويت.
جاء تصريح الشيخ عزام الصباح خالل استقباله 
رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب للشركة 
املتحدة للترفيه والسياحة صاحبة مشروع منتزه 

عذاري في مملكة البحرين عادل حسن عمور.
واكد الشيخ عزام الصباح ان مشاركة القطاع 
اخلاص في هذه املناسبة س���واء في الكويت او 
خارجها تنم عن الفرحة واملشاعر الطيبة جتاه بلدنا 
الغالي الكويت، وهذا هو نهج القطاع اخلاص وليس 

بجديد عليه في مجال املساهمات الوطنية.
ولفت الى ان العي���د الوطني هو ابلغ االعياد 
فرحة في نفوس���نا جميعا وان الكويت تستحق 

منا جميعا الكثير.
من جانبه قال عمور انه مبناس���بة احتفاالت 
الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير في ال� 25 و26 
من شهر فبراير سيقيم منتزه عذاري احتفاال خاصا 
ومميز لهذه املناسبة وسيكون دخول املنتزه مجانا 
للجميع. وخالل االستقبال سلم عادل عمور درعا 
تذكارية للشيخ عزام الصباح بحضور املستشار 
بالسفارة عبدالوهاب الصقر ومدير عام مشروع 

منتزه عذاري عادل فودة.

عزام الصباح: المبادرات الوطنية للقطاع الخاص 
تجسد المعاني والحس الوطني المتأصل

الفارس ومدير أمن حولي استعرضا
ترسيخ عوامل األمن واالستقرار في المنطقة

د.منصور السعيد

د.يوسف النصف

د.وليد الفالح

د.أحمد الرشيدي

الشيخ عزام الصباح مستقبال عادل عمور

دعا محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس الى 
اجتماع عقد في مبنى محافظة حولي حضره مدير 
عام مديرية أمن محافظة حولي العميد عبداللطيف 
الوهيب ومساعده ومدير ادارة مباحث محافظة 
حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده وقادة 
املناطق وكبار الضب���اط في مديرية أمن حولي، 
اس���تهدف الوقوف على آخر التطورات واجلهود 

االمنية املبذولة لترسيخ عوامل االمن واالستقرار 
في نطاق احملافظة على كل االصعدة، حيث تناول 
االجتماع مناقش���ة عدد من القضايا واالشكاالت 
االمنية التي حتظى باهتمام املواطنني الى جانب 
مناقشة اخلطط االمنية املرصودة واستعدادات 
اجهزة األمن باحملافظة ملنع وقوع اجلرائم وتفشي 

عناصرها بكل صورها واشكالها.

معلقًا على بعض مواد القانون

السعيد لـ »األنباء« : قانون العمل األهلي الجديد
حافظ على حقوق وآدمية العامل ألقصى درجة

الدوسري: 300 طبيب بروفيسور زاروا البالد في 2009

عاطف رمضان
اك���د رئيس مكتب الس���عيد 
للمحاماة واالستشارات القانونية 
اخلبير واملستشار القانوني في 
قضاي���ا االس���تثمار د.منصور 
السعيد ل� »األنباء« انه قد راعى 
املشرع في قانون العمل االهلي 
اجلديد احلفاظ على آدمية العامل 
القصى درجة وعالج مساوئ نظام 
الكفيل السابق بانشاء مؤسسة 
الوافدة  العمالة  عامة الستقدام 
االدارية  وانهاء كل االج���راءات 
الالزمة بتلك العمالة واستخراج 
تصاريح االقامة والعمل نيابة عن 

صاحب العمل.
واضاف د.السعيد انه قد حافظ 
املشرع على حقوق العامل الذي 

يقوم صاحب العمل باستقدامه 
من خارج او داخل البالد للعمل 
لديه ثم يعمد الى عدم تسليمه 
العمل او ع���دم احتياجه له، لذا 
اوجب عل���ى صاحب العمل في 
تلك احلالة ان يتكفل مبصاريف 

عودة العامل الى بلده.
وبني ان املشرع راعى احلفاظ 
على املرأة وعلى عادات وتقاليد 
العربي الشرقي وعلى  املجتمع 
آداب االسالم، فمنع تشغيلها ليال 
في الفترة ما بني العاشرة مساء 
حتى الس���ابعة صباحا وكذلك 
منعها من العمل باالعمال الضارة 

باالخالق.
ولفت الى انه اس���تجابة من 
العاملية  املشرع ملنظمة الصحة 

واش���ار الى ان املشرع رأى 
انصافا للعام���ل في حال قيامه 
بتقدمي استقالته ان يستحق نصف 
املكافأة اذا كانت مدة خدمته ال تقل 
عن ثالث سنوات ولم تبلغ خمس 
سنوات وان يستحق ثلثي املكافأة 
اذا بلغت خدمته خمس سنوات 
ولم تبلغ عشر سنوات واذا بلغت 
مدة خدمته عشر سنوات يستحق 

العامل املكافأة كاملة.
واوضح د.السعيد ان املشرع 
رأى من مراعاته حلقوق العامل 
اعطاءه اجازة س���نوية مدفوعة 
االجر 30 يوما، مش���يرا الى انه 
من اجل تأصيل العقائد الدينية 
لدى العامل رأى املشرع من اجل 
ترغيب العامل في اداء مناس���ك 

احلج احل���ق في اجازة مدفوعة 
االجر مدته���ا 21 يوم���ا. وذكر 
د.السعيد ان املشرع رأى ايضا 
مراعاة احلالة املعنوية والنفسية 
للعامل في حال وفاة احد اقاربه 
من الدرجة االولى او الثانية احلق 
في اجازة بأجر كامل ملدة 3 ايام 
وللمرأة العاملة املس���لمة التي 
يتوفى زوجها اجازة عدة بأجر 
كامل ملدة اربعة اشهر وعشرة ايام 
وذلك وفقا ملا هو منصوص عليه 
بالقرآن الكرمي. واستطرد قائال: 
لكن هذا يجعل القطاع اخلاص 
ال يقوم بتشغيل املرأة املسلمة، 
وسيفضل غير املسلمة حتى ال 
تتمتع بامليزة االفضل املنصوص 

عليها بهذا القانون.

وجلمعي���ات االمومة والطفولة 
قام مبنح املرأة العاملة ساعتني 

للرضاعة.

اش����اد مدير العالقات العامة واالع����الم بوزارة الصحة 
فيصل الدوسري بالسياسة الناجحة لوزارة الصحة بدعوة 
300 بروفيس����ور زاروا البالد خالل الع����ام املاضي 2009، 
ألنهم من كبار اجلراحني العامليني ومن اش����هر االطباء في 
مجال تخصصاتهم الطبية واجلراحية في العالم ويعملون 
في اش����هر املراكز الصحية التخصصية العاملية في اوروبا 
واميركا وكندا واستراليا والعالم العربي، موضحا ان هذه 
الدعوة ج����اءت انطالقا من اهتمام وزي����ر الصحة د.هالل 
الساير ووكيل الوزارة د.ابراهيم العبدالهادي بدعوة كبار 
اجلراحني واالستشاريني العامليني الجراء العديد من العمليات 
اجلراحية الدقيقة واملعقدة وتدريب االطباء على تلك العمليات 
باالضافة ال����ى القاء احملاضرات العلمية، بهدف ورغبة من 
الوزارة في  توفير عالج جميع االمراض في البالد وتقليل 

العالج باخلارج.

وقال الدوسري ان اجلراحني العامليني قاموا ومبعاونة 
االطباء الكويتيني مبعاجلة املرضى في مستشفيات وزارة 
الصحة منها على سبيل املثال مستشفى الصدري ومستشفى 
ابن سينا ومستشفى الرازي للعظام ومركز البحر للعيون 
ومركز حسني مكي اجلمعة للجراحات التخصصية ومركز 
الشيخة بدرية للعالج الكيماوي ومركز اسعد احلمد لالمراض 
اجللدية ومستشفى البنك الوطني لالطفال ومركز البابطني 
لعالج احلروق والتجميل، واوضح الدوس����ري على سبيل 
املثال بعض االس����ماء العاملية الت����ي زارت البالد قائال انه 
ف����ي مجال االمراض الصدرية والقلبي����ة في مجال جراحة 
الصدر مبستش����فى الصدري مت دعوة البروفيسور هارفي 
باس من اميركا وف����ي مجال امراض قلب االطفال مت دعوة 
البروفيسور زياد حجازي من اميركا والبروفيسور فرانك 
زمرمان والبروفيسور جوكم بوستل من اميركا والبروفيسور 

غسان جني من لبنان واوضح الدوسري انه في مجال جراحة 
القلب لالطفال مبستشفى الصدري مت دعوة البروفيسور 
فادوم ليبو مودروف من روس����يا، وف����ي مجال االمراض 
الباطنية مت دعوة البروفيسور زياد حجازي – استشاري 
امراض القلب من اميركا. وفي مجال امراض وجراحة االنف 
واالذن واحلنجرة مبستش����فى االتصاالت مت دعوة كل من 
البروفيسور بيتر باملا والبروفيسور باولو كاستيلنوفو من 
ايطاليا، البروفيسور جيرميي اندرو من لندن والبروفيسور 
مختار بسيوني من القاهرة. وفي مجال االمراض اجللدية 
مبركز اسعد احلمد مت دعوة البروفيسور دنيس ساس فيلي 
من كندا، والبروفيس����ور ارنولد بي اوراجني رئيس قسم 
االمراض اجللدية مبستشفى اراسموث بهولندا والبروفيسور 
الني طيب من فرنسا، والبروفيسورة امل قربان من اميركا 

والبروفيسور مصطفى ابوزيد من مصر.

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الص���حة املس������اعد لش�����ؤون الصحة 
ال���عامة د.يوسف النص��ف أن جلن��ة دراسة تطبيق فحص 
PCR اخلاص مب��رض الت���هاب الك���بد الڤي���روس���ي قامت 
بدراسة السياسات واإلجراءات املعمول بها حاليا، كما قامت 
برصد التقارير العاملية، مبينا أنه سيتم االنتهاء منها خالل 

أيام.
وأشار إلى أن التوصيات سترفع إلى الوزير خالل األسبوع 

املقبل التخاذ اإلجراءات اإلدارية املختلفة.
وأوض���ح النص��ف أنه في ح������ال اعت���ماد التوص���يات 
س���يتم عق��د اإلجراءات التن����فيذية بي����ن وزارة الصح�ة، 
واجلهات القان���ونية في الدولة إلص���دار القرار بشأن تطبيق 

الفحص.

 PCR النصف: لجنة دراسة تطبيق فحص
ترفع توصياتها للوزير األسبوع المقبل

حنان عبدالمعبود
حذر الصيدلي في مستش����فى 
العدان والباحث في مجال االعشاب 
الرش����يدي من استخدام  د.احمد 
املضادات احليوية ملعاجلة نزالت 
البرد والرشح، خصوصا في هذه 
االجواء التي سنواجه فيها موجة 
برد قارصة، من املمكن ان تصيب 
الكثيرين بنزالت البرد، الفتا الى ان 
املضادات احليوية لها اضرار على 
جهاز املناعة، حيث انها ال تعطي 
فرص����ة للمناعة في التعرف على 
امليك����روب وانتاج مضادات ضده 
ومن ثم القضاء عليه. واضاف في 
تصريح صحافي ان هناك انواعا 
بديلة للمضادات ممكن ان تستخدم 
وهي تباع في الصيدليات وتهدف 
الى تعزي����ز ورفع جه����از مناعة 
اجلسم مثل عشبة االكناشيا التي 
 Caffeic حتت����وي على مش����تقات
 acid: echinacoside, cichoricacid
حيث اثبتت االبحاث التي اجريت 
عليها ان هذه العشبة قد تكون من 
التي تعزز  العشبية  املواد  افضل 
جهاز املناعة ض����د الزكام والبرد 
واالنفلونزا، حيث ان لها القدرة على 
 WBCs حتفيز كريات الدم البيضاء
الطبيعية  واملاكروفاج والقاتالت 
الكثير من  NKC، كم����ا خلص����ت 
الدراسات ان االكناشيا لها القدرة في 
تخفيف اعراض الزكام والبرد كما 
تقوم بتقليص فترة ظهور االعراض. 
وذكر ان البرد والرش����ح والزكام 
والتهاب اجلهاز التنفسي والتهابات 
احلنجرة واالذن الوسطى من اكثر 
االمراض انتشارا في فصل الشتاء، 
مشيرا الى ان تعزيز جهاز املناعة 
بالغذاء الطبيعي والصحي من اهم 
اخلطوات التي حتد من انتش����ار 
امراض الشتاء والقضاء عليها دون 
احلاجة الى استخدام املضادات التي 
ال تعود بالنفع على املريض، خاصة 
ان هذه االم����راض غالبا ما يكون 

سببها التهاب ڤيروسي.

الرشيدي:
»األكناشيا« عالج

لنزالت البرد والزكام

الفالح: الحكومة اتخذت نهجًا متميزًا 
باعتماد مفهوم التخطيط اإلستراتيجي

اخلدمات التي تقدمها مبا يتوافق 
مع السياسات العامة للخدمات 
الصحية الت���ي حددتها اخلطة 
التنموي���ة للدول���ة مؤكدا على 
أن التركي���ز األكبر كان على ما 

يلي:
1 � إعادة هيكلة الوزارة من 
خالل تقدمي مقترح الهيئة العامة 
الصحي���ة أو ما يس���مى حاليا 
»األمانة العامة الصحية« وإجراء 
القطاعات  تقييم شامل جلميع 

واإلدارات في الوزارة.
القوان���ني  حتدي���ث   �  2

والتشريعات الصحية.
3 � تطوير آليات ونظم العمل 

وتنمية القوى البشرية.
واختت���م بأن املؤسس���ات 
الناجحة هي تلك التي لديها الوعي 
إلدراك املتغيرات واملستجدات في 
البيئة الت���ي تعمل فيها والتي 
متلك القدرة على تطوير أدائها 
ودورها في املجتمع مبا يتناسب 
مع هذه املتغيرات واملستجدات، 
بينما املؤسسات اجلامدة التي ال 
تتغير وال تتطور يكون مصيرها 
الفشل. واخلدمات الصحية في 
الكوي���ت متر حالي���ا مبرحلة 
انتقالي���ة ولذلك ف���إن الفرصة 
القائمني على  مواتية جلمي���ع 
اخلدمات الصحية في القطاعني 
العام واخلاص لوضع أسس نظام 
صحي حديث يلبي احتياجات 
املجتمع ويؤدي لصحة أفضل 

للمواطنني واملقيمني.

مما يس���توجب أن تقوم وزارة 
الصح���ة بالتركي���ز على إعادة 
الهيكلة لتك���ون مؤهلة للقيام 
بالدور املطلوب منها مستقبليا 
حسب اخلطة التنموية للدولة، 
القطاعات  وباملشاركة مع باقي 
في الدولة التي تساهم في تقدمي 
اخلدمات الصحية سواء كانت 
هذه القطاعات عامة أو خاصة.

وبنينّ الفالح أن برنامج وزارة 
الصحة يتكون من جزأين: األول: 
مشروع تنفيذي لتطوير األداء، 
الثاني: عدد كبير من املشاريع 
الزيادة  اإلنش���ائية ملواجه���ة 
الس���كانية والتوسع العمراني 

والتطورات الطبية.
أنه متت مراعاة  إلى  مشيرا 
التنفيذية  ش���مول املش���اريع 
لتطوير األداء جلميع القطاعات 
ف���ي ال���وزارة، وجميع جوانب 

حنان عبد المعبود
أك����د وكي����ل وزارة الصحة 
املس����اعد للتخطي����ط واجلودة 
د.وليد الفالح أن اخلدمات الصحية 
في معظم دول العالم، مبا فيها 
الكويت، تواجه حتديات كبيرة 
وتعاني من مشاكل كثيرة. وهذا 
الوضع نتيجة عوامل كثيرة أهمها: 
ارتفاع متوسط األعمار، زيادة عدد 
السكان، انتشار التعليم، ارتفاع 
الثقافة عند اجلمهور،  مستوى 
االكتشافات العلمية واالختراعات 
اس����تخدام  ازدي����اد  الطبي����ة، 

التكنولوجيا احلديثة.
وأوض���ح الف���الح أن ه���ذه 
العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة 
الطلب على اخلدمات الصحية 
بشكل متصاعد مع ارتفاع حاد 
في التكلفة املالية لها، ما جعل 
القائم���ني عليها في معظم دول 
العالم يدركون أنه البد من إعادة 
النظر في دور املؤسسات الصحية 
وأسلوب إدارتها وجودة اخلدمات 

التي تقدمها هذه املؤسسات.
 وأش���اد بالسياسات العامة 
للحكومة، مؤكدا على اتخاذها 
نهج���ا متمي���زا عندما وضعت 
العام���ة للخط���ة  التوجه���ات 
التنموي���ة للدول���ة واعتمادها 
مفهوم التخطيط االستراتيجي 
عوضا عن التخطيط التقليدي، 
البداي���ة املنطقية  أن  ومبين���ا 
ألي خط���ة أو برنامج عمل هي 
وضوح الرؤية وحتديد األهداف. 


