
 3  محليات  االثنين ١٥ نوفمبر ٢٠١٠ 

 كيفية التعامل مع التجمعات خارج املباني وفي االطار العميد الركن خالد الرقوة

 صاحب السمو تبادل التهاني مع األمير نايف والرئيس المصري 

 الديوان األميري نقل تهاني األمير بعيد األضحى:
  ليحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل سوء ويديم عليها األمن واألمان 

 نقـــل الديوان األميـــري الى االخوة املواطنـــني وإلى املقيمني في 
وطننا العزيز تهاني صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد 
بعيد األضحى املبارك ومتنياتـــه لهم بأن يكون عيدا ينعم اجلميع 

فيه باحملبة والهناء.
  واغتنم الديوان األميري هذه املناســـبة املباركة ليرفع الى مقام 
صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد أسمى آيات التهاني والتبريكات.
  كما هنأ املواطنني واملقيمني بعيد األضحى املبارك، جعله اهللا عيدا 
سعيدا على األمتني العربية واإلسالمية في جميع أقطارهما، ويضرع 
الى اهللا تعالى ان يعيده على العالم اجمع بالطمأنينة واألمن والسالم 
وان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويدمي عليها نعمة 

األمن واألمان في ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة.
  هذا وأجرى صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال 
هاتفيا مع أخيه صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل 
سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اطمأن من 
خالله سموه على صحة أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة حيث 
علم سموه انه في صحة وعافية بفضل من اهللا وعونه وفي حتسن 
دائم ومستمر. ونقل ســـموه من خالل هذا االتصال خالص حتيات 
ومتنيات حكومة وشـــعب الكويت ألخيه خادم احلرمني الشريفني، 

بالشفاء العاجل وان مين عليه موفور الصحة والعافية.
  منتهزا سموه قرب حلول عيد األضحى املبارك نقل سموه خالص 
التهاني والتبريكات بهذه املناســـبة ألخيه خادم احلرمني الشريفني 

ســـائال املولى عز وجل ان يعيدها عليه والشعب السعودي الكرمي 
بوافر اخلير واليمن والبركات.

  كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا 
من أخيه الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة عبر خالله عن خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك، ســـائال املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر اخلير واليمن والبركات 

وأن يدمي على سموه مبوفور الصحة والعافية.
  وقد شكر سموه الرئيس املصري على هذه املبادرة الكرمية التي 
جتسد عمق العالقات بني البلدين الشـــقيقني، وبادله التهاني بهذه 
املناسبة، سائال املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمداألمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات. 

 كتائب حماية وتأمين المنشآت نجحت في التعامل
  مع التجمعات خارج المباني وفك حاالت الشغب 

 بحضور قائد الشؤون األمنية في احلرس الوطني العميد 
الركن خالد عبدالعزيز الرقوة اختتمت أنشــــطة معسكر 
التدريب األول التابع لكتائب حماية وتأمني املنشآت بقيادة 
الشــــؤون األمنية الذي أقيم في ميدان الرماية مبعســــكر 
كاظمة حتت عنوان «التدريب على حماية املنشآت» وقد 
اشتمل التمرين على بداية دخول املنشأة وعمل اإلجراءات 
اخلاصة بتفتيش املنشأة وتطبيق نظام احلراسة عليها 

وكذلك التعامل مــــع التجمعات خارج املباني وفك حاالت 
الشــــغب. هذا وقد ألقى العميد الركــــن خالد الرقوة كلمة 
في نهاية التمرين أكــــد فيها على ان التمرين متيز بروح 
الفريق الواحد وأظهر مدى الكفاءة القتالية ملنفذي التمرين 
ومدى اجلاهزية القتالية والقدرة الســــريعة في التعامل 
بحرفية كبيرة مع األحداث املتســــارعة واملواقف الطارئة 
ما يعكس القدرة الفائقــــة والتدريبات املكثفة التي مرت 

بها العناصر املنفــــذة للتمرين، داعيا اجلميع لبذل املزيد 
من اجلهد والعطاء للنهوض باملستوى وتنمية اخلبرات 
للمساهمة في حفظ أمن واستقرار الوطن العزيز في ظل 
قيادته احلكيمة. حضر التمرين ركن عمليات وتدريب قيادة 
الشؤون األمنية العقيد الركن فهد سليمان احمليطيب وآمر 
كتائب حماية وتأمني املنشآت العقيد الركن عدنان سليمان 

السعيد وقادة وضباط قيادة الشؤون األمنية. 

 مبارك الوعالن

 سعدون حماد

 د.محمد احلويلة

 التحرك لكشف تجاوزات العالج بالخارج مستمر وسنقدم ما لدينا من سندات ووثائق 

 أكد أن هذا الملف ال يمكن السكوت عنه 

 الوعالن يدعو لعزل مدير العالج بالخارج
  وتوقيفه عن العمل لحين البت في المخالفات 

 حماد يحّذر من مغبة التراخي في قضية 
إدخال اللحوم واألغذية الفاسدة 

 عطلة عيد األضحى في السفارة األميركية 
من الثالثاء إلى السبت 

 أعلنت السفارة األميركية أنها ستغلق أبوابها 
اعتبارا من غد الثالثاء ١٦ اجلاري وحتى يوم اخلميس 
١٨ اجلاري مبناسبة عيد األضحى املبارك، على ان 

تعاود العمل يوم األحد املوافق ٢١ اجلاري.

  علما ان ساعات الدوام الرسمية بالسفارة هي 
من األحد الى اخلميس من الســـاعة ٨:٠٠ صباحا 
حتى الساعة ٤:٣٠ مساء، رقم الهاتف في السفارة 

١٠٠١ ـ ٢٢٥٩ والفاكس ٠٢٨٢-٢٥٣٨. 

 الحويلة: «الكويتية» تتحمل مسؤولية 
أي حادث لعدم تحديث األسطول

  
  أكد النائب د.محمد احلويلة في تصريح ان الكابنت نايف املتلقم 
قائد طائرة الكويتية التي تعرضت لعطل فني مؤخرا هو من املشهود 
لهم بالكفاءة وتعامل مبهنية عالية ومســـاعده والطاقم مع الهبوط 

االضطراري.
  وقال ان قرار الكابنت سليم ومبني على معطيات فنية، والتقصير 
يتحمل مسؤوليته مجالس ادارات الكويتية احلالية والسابقة بعدم 
حتديث االســـطول حيث انهم ســـاهموا في تردي اوضاع الكويتية 
وتســـرب ومحاربة الكوادر الكويتية، مؤكدا انه سيتابع التحقيق 

في احلادث ونتائجه. 

الوعالن  النائب مبارك   أكد 
ان قرار وكيـــل وزارة الصحة 
بتحويل جتاوزات جلنة العالج 
باخلارج الى النيابة بعد ثبوت 
الفوضى والتالعـــب في هذه 
االدارة، امر نشيد به ونحترمه، 
وهذا يؤكد على ما ذكرناه سابقا 
بخصوص التجاوزات اخلطيرة 
والتالعبات التي كانت تتم في 
هذه االدارة، والتي ضرب الفساد 

فيها حتى وصل إلى النخاع.
  وطالـــب النائـــب مبـــارك 
الوعالن وكيل  وزارة الصحة 
بعـــزل مديـــر إدارة العـــالج 
العمل  باخلارج، وتوقيفه عن 
البت في هذه املخالفات  حلني 
والتهم، مشـــددا على ضرورة 
تطبيق القانون واللوائح بحزم، 
وردع املتجاوزين ليكونوا عبرة 
ملن تسول له نفسه بالتالعب 
فيما يخـــص صحة املواطنني 

 حذر النائب سعدون حماد 
من مغبــــة التراخي في قضية 
إدخال اللحوم الفاسدة واألغذية 
الى البالد وعدم احلزم في هذه 
القضية التــــي أصبحت تقلق 
املواطنني واملقيمني وتهدد األمن 

الغذائي في البالد.
  وأضاف حماد في تصريح 
للصحافيــــني ان علــــى وزارة 
البلدية تفعيــــل الرقابة أثناء 
اإلجــــازة إذ يســــتغل البعض 
هذه الفترة في تهريب وإدخال 
اللحوم واألغذية الفاسدة والتي 
يتم شراؤها بأسعار مهاودة جدا 
لتسويقها في الكويت وبيعها 
بأسعار خيالية من أجل الربح 
والتكسب على حساب صحة 

اإلنسان.
  وقال ان ملف اللحوم الفاسدة 
واألغذيــــة املنتهية الصالحية 
ملــــف خطير جدا ألنه يهم كل 
مواطن ومقيم، وسيجد الوزير 
نفسه على منصة االستجواب 

وحياتهم.
  واشار النائب مبارك الوعالن 
الى انه ســـبق ان ســـلم لوزير 
الصحة ملفا كامال يتضمن التالعب 
وشبهة التزوير في ملف العالج 
باخلارج، مؤكدا ان امللف كان به 
من املخالفات مـــا يصيب الفرد 

إذا لم يتحمل مسؤوليته ويتخذ 
اإلجراءات احلازمة ملنع ادخال 
هذه اللحوم الفاسدة واألغذية 

وإحالة املهربني الى النيابة.
  وحــــذر حمــــاد مــــن مغبة 
الضغوط التي ميارسها بعض 
الفاسدين لالجتار بصحة الناس 
وجتاهل البلدية لفرض رقابتها 
على املهربات الفاسدة، مشيرا 

بالصدمة عندمـــا يطلع عليها، 
وكل هذه املخالفات كانت مدعمة 
بالوثائق واملستندات التي تكشف 
التوقيع بدل االطباء على معامالت 
العالج باخلارج، واعتماد بعض 
حاالت من دون الرجوع إلى اللجان 
املختصة ومن دون توقيع مدير 
املستشفى أو وكيل الوزارة، ولكن 
الوزارة لم تقم مبسؤولياتها كاملة 
جتاه هذه املخالفات، واليوم يتأكد 
لها ما ذكرناه سابقا بخصوص 

هذه التالعبات.
  وأكد النائب مبارك الوعالن ان 
رئيس إدارة العالج في اخلارج 
كان يتصرف وكأن اللجنة ملكا 
له ويتخذها وســـيلة للتنفيع 
ومحاباة البعض، مشددا على 
أنه سيتابع هذا امللف بكل دقة 
النيابة  انتهاء حتقيقات  حلني 
واتخاذ اإلجراء املناسب حيال 

هذه املخالفات. 

الــــى ان هــــذا امللــــف ال ميكن 
السكوت عنه، وليعلم الوزير 
ان هناك خروقات وثغرات يتم 
استغاللها من قبل هؤالء املهربني 
فمن أمن العقوبة أساء األدب، 
الفتا الى ان األمن الغذائي خط 
أحمــــر ال ميكن جتاوزه وعلى 
احلكومة حتمل مســــؤولياتها 
قبل ان تقع الفأس في الرأس 
ويتعرض الناس الى تســــمم 
غذائي بســــبب إدخال األغذية 
الفاسدة وإقبال املطاعم عليها 
الســــريع ليدفع  الربح  بهدف 

املواطن واملقيم الثمن غاليا.
  وقــــال حمــــاد ان مجلــــس 
األمة لن يتهاون في هذا امللف 
وسيفتح نقاشا فيه لالستماع 
الى إجــــراءات البلدية في هذا 
الشأن وإن كانت هناك عقوبات 
أو إحاالت للنيابة قد مت اتخاذها 
ضد املخالفــــني في ظل صمت 
حكومي مطبق وعدم شفافية 

ووضوح اإلجراءات.

 املشاركون في املؤمتر

 أطباء «برينرز» في الكويت في إطار جولتهم على دول الخليج

 في حال عدم استنادها لألسس القانونية المعمول بها

 الرعاية الصحية تشمل الروح والذهن والجسد على حد سواء 

 «الشؤون»: رفض بالغات التغيب الكيدية المقدمة
  من أصحاب العمل ضد العاملين في القطاع الخاص

 عادل الشنان
  كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
عن قيام الوزارة بعمل مراجعة شاملة لبالغات التغيب املقدمة 
من أصحاب األعمال بحق العمالة الوافدة في القطاع اخلاص، 
بعد أن ثبت تقدمي عدة بالغات تغيب كيدية من جانب بعض 

أرباب العمل، ال تستند إلى أسس قانونية سليمة.
  ولفت املصدر الى انه متت عودة العمل بالنظام القدمي 
امللزم لصاحب العمل بنشر اعالن تغيب في الصحف اليومية، 
على ان يتم احتساب تاريخ التغيب بعد اسبوعني من نشر 
هذا االعالن، مشـــيرا الى انه سيتم رفض البالغات لبعض 
املهـــن املعروفة في املجتمع مثـــل اإلعالميني والصحافيني 

واالطباء واملستشارين القانونيني، إضافة الى املهن التي ال 
يوكل ألصحابها عهد أو إدارة مخازن أو ما شابه ذلك، مؤكدا 
أن بالغات التغيب الكيدية تضر بسمعة الكويت في مجال 

حقوق االنسان، السيما لدى املنظمات الدولية.
  وبني املصدر ان التوجه املشار إليه بشأن بالغات التغيب 
يتفق مع التوجه العام جلعل االقامة الشرعية للعمل على 
كفالة الهيئة العامة الســـتقدام واستخدام العمالة الوافدة، 
مشـــيرا الى انه ستتم محاســـبة العامل على التغيب بعد 
مراجعة ادارات الدولة املعنية وذات الصلة باألمر مثل وزارة 
الداخلية، معتبرا ان املسيء في هذا االمر هو طريقة التعامل 
مـــع العامل املقدم في حقه بالغ تغيب وكأنه مجرم هارب، 

مبينـــا ان االمر ال يعدو عن كونـــه خالفا بني العامل ورب 
العامل من املمكن حله بالطرق التي تضمنها قانون العمل 
والقرارات الوزارية املنظمة له. وأكد املصدر ان االسبقية في 
تقـــدمي بالغ التغيب ضد العامل الوافد ال تعني بالضرورة 
إســـقاط حقوقه املالية واملعنوية لـــدى رب العمل أو رفع 
شكوى عمالية ضده أو تظلم ضد بالغ التغيب، مشيرا الى 
انه في حال تبني للشؤون ان الشكوى املقدمة من قبل صاحب 
العمل كيدية او ال تستند الى االسس القانونية املعمول بها 
فسيسقط بالغ التغيب فورا وكأنه لم يكن، موضحا انه ال 
يجـــوز معاقبة العامل على اقتراف مخالفة مضى عليها ١٥ 

يوما، أو اخلصم من راتبه بعد تسلمه. 

 رندى مرعي
  عقــــدت مجموعــــة أطباء من 
التابع  الطبي  املنتجع الصحــــي 
لفندق بارك في مدينة بادن األملانية، 
أحد فنادق مجموعة أوتكر الفاخرة 
في أوروبــــا، مؤمترا صحافيا في 
فندق الريجنسي استعرضوا خالله 
أهمية هذه التجربة وأهدافها التي 
تصب في احلفــــاظ على الصحة 
مع كل عناصر الرفاهية وبأحدث 
التقنيات واألســــاليب واملعدات 
الطبية ووفق برامج توفر العالج 
الشامل وتتضمن التشخيص الطبي 

املتطور واالستشارات الفردية.
  وحتــــت عنــــوان «التميز في 
الرعاية الصحية» حتدث األطباء 
عن مقاربتهم الفريدة في تقنيات 
التشخيص املتطورة والتي تشمل 
طب األسنان التجميلي واألمراض 
اجللدية وطريقة إزالة الســــموم 
باألســــاليب الطبيعيــــة مؤكدين 
العالجية  السياحة  تنامي أهمية 
في جميع أنحــــاء العالم. وتأتي 
زيارة األطباء إلى الكويت ضمن 
جولة على منطقة اخلليج ومنها 
إلى جانب الكويت، اإلمارات العربية 

لنزالئه ورواده من خالل الرعاية 
الصحية للجسد والذهن والروح 
على حد سواء. وأشار فايت إلى 
أنه باإلضافة إلى العالجات وبرامج 
املنتجع الصحي املتاحة وفق الطلب 
في ٢٠ غرفة يستمتع نزالء ورواد 
الفندق بأجواء الراحة واالسترخاء 
في برينــــرز فموقع برينرز بارك 
الفريد في وادي الغابة السوداء في 
قلب أوروبا يساعده على توفير 
جتربة حقيقية من االســــترخاء 
واخلصوصية والرفاهية الطبية 
الطبيعية املعــــززة بأناقة فنادق 
أوتكــــر املعهــــودة خصوصا أن 
الفندق يشتهر بتقاليده العريقة 
فــــي توفيــــر الرعايــــة الصحية 
املتميزة واالستجمام. ثم قدم كل 
من د.فرناندي شولتي فايشريش 
اخصائية الطب الشامل ود.إيلني 
ود.ديريك مايير روغي اخصائيي 
طب اجللــــد التجميلي ود.هاري 
الشــــامل  الطب  كوينغ اخصائي 
فــــاودي  والبروفســــور فرانــــك 
اخصائي طــــب العيون مجموعة 
اخلدمات التي يقدمها الفندق وفق 

هذه االختصاصات. 

املتحدة واململكة العربية السعودية 
والبحرين وقطر وذلك لتسليط 
الضوء على أساليب التشخيص 
الطبي العاملية الشهيرة واملستوى 
والرعاية الصحية وبرامج التغذية 
والتخسيس والتجميل التي يشتهر 
بها الفندق. بداية أعرب نائب رئيس 
مجموعة فنادق أوتكر للتطوير 
في منطقة الشرق األوسط سمير 
دقاق عن سعادته بزيارة األطباء 

ملنطقة اخلليــــج قائال ان الفندق 
يتميز مبوقعه في قلب الطبيعة 
القدمية املعززة بالفخامة احلديثة 
ويقدم مزيجا من العالجات الصحية 
والتجميلية. وأكد أهمية التعريف 
املتناغمة  الفريدة  بالتخصصات 
مع معايير فخامة مجموعة فنادق 
أوتكر العاملية املستوى في دول 
اخلليج خاصة أن هناك زوارا من 
دول مجلس التعاون يرتادون هذا 

املنتجع بهدف العناية الصحية.
  بــــدوره قــــال مديــــر املنتجع 
الصحي في فنــــدق برينرز بارك 
هانس بيتر فايت ان الفندق يتمتع 
بشــــهرة عاملية منذ أكثر من ١٣٥ 
ســــنة ما جعله متميزا في مجال 
املنتجعات الصحية للسنوات الـ 
٢٥ املاضية وتعززت شهرة املنتجع 
الصحي الطبي بفضل فريق طبي 
عالي الكفاءات يضمن جتربة فريدة 


