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نسعى إليجاد قاعدة بيانات موحدة وإلغاء إذن العمل للكويتيين

وزيرة الشؤون :ال نية لتخفيض دعم العمالة الوطنية
كتب �أحمد احلربي:
�أكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
هند ال�صبيح� ،أنه ال توجد درا�سة
وال نية لتخفي�ض دع��م العمالة
�أو امل�سا�س بحقوق العاملني يف
القطاع اخلا�ص ،م�شرية �إلى �أن
هناك �إجراءات تنظم العمل وحتمي
العمالة الوطنية من خالل �إلزام
�صاحب العمل بت�سجيل العمالة
يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية حلفظ حقوق العامل
املالية.
و�أ�ضافت �أن هناك مدة ثالثة �أ�شهر
حمفوظة حتى امت��ام الت�سجيل
وكذلك �سعي هيئة القوى العاملة
بعد دجمها م��ع برنامج اع��ادة
الهيكلة النتفاء ما ي�سمى �إذن
العمل ل��وج��ود ق��اع��دة بيانات
م��وح��دة ،م���ؤك��دة �أن «الأم����ور
ت�سري �إل��ى الأف�ضل ،وت�صب يف
�صالح العمالة الوطنية ،ال�سيما
مع ق��رب �صدور ال��ق��رار اجلديد

اخلا�ص بتحديد ن�سب العمالة
الوطنية بالقطاع اخلا�ص ،الذي
يخلق م��زي��د ًا م��ن ف��ر���ص العمل
للكويتيني».
وعلى �صعيد العمل اخلريي ذكرت
ال�صبيح ان الكويت وبتوجيهات
م��ن �صاحب ال�سمو ام�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،اولت
العمل اخلريي اهمية كربى حيث
جبل املجتمع الكويتي على هذا
العمل االن�ساين واخلريي.
وا�شارت الى �أن عدد اجلمعيات
اخلريية يف الكويت زاد عن 150
جمعية ومربة خريية تقيم �سنويا
املئات من امل�شاريع اخلريية يف
كافة املناطق املحتاجة يف العامل
كما تقيم الكثري من امل�شاريع
اخلريية وامل�ساعدات لكافة الأ�رس
املحتاجة حمليا.
وبينت �أن العمل اخلريي الكويتي
�شهد تطورا ملحوظا خالل ال�سنوات
االخ�ي�رة بعدما حر�صت وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية على تنظيم

شعيب :لم نمنع «التعاونيات»

ه��ذا العمل ومراقبته ومتابعة
اموال التربعات ومواطن �رصفها.
وقالت ال�صبيح �إن هذا التنظيم
بالتعاون مع العديد من اجلهات
املعنية يف الكويت ومنها وزارة
اخل��ارج��ي��ة ووزارة الداخلية
ووزارة الأوق�����اف وال�����ش ��ؤون
اال�سالمية وكافة اجلهات ذات
ال�صلة حيث �أ�صبح العمل اخلريي
�أكرث تو�سعا و�أكرث تنظيما بعيدا
عن �أي �شبهات قد حت��وم حول
مثل هذه الأعمال اخلريية و�أموال
التربعات.
من جانبه قال عي�سى الأن�صاري
الأمني العام مل�ؤ�س�سة االمري حممد
بن فهد ،ان هذه اجلائزة ت�سعى
ال��ى تعزيز الأ�س�س التي يقوم
عليها العمل اخلريي الإن�ساين يف
ال�سعودية والذي ا�س�س لها خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز الذي حول العمل
اخلريي واالن�ساين يف اململكة من
الفردية الى امل�ؤ�س�سية.

من تقديم مساعدات للمدارس

• هند الصبيح مكرمة من عيسى األنصاري

�أكد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون التعاون يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
عبدالعزيز �شعيب ،عدم �صحة ما يتم تداوله يف بع�ض مواقع التوا�صل
االجتماعي ب�ش�أن منع اجلمعيات التعاونية من تقدمي امل�ساعدات ملدار�س
املناطق ال�سكنية التابعة لها .وقال �شعيب ان الوزارة مل ت�صدر اي قرار
او تعليمات للجمعيات التعاونية ب�ش�أن منع تقدمي اي خدمات او م�ساعدات
للمدار�س التي يدر�س بها ابناء امل�ساهمني مثل اجهزة التكييف او برادات
املياه او غريها من اخلدمات االخرى.
واو�ضح ان الوزارة ما�ضية يف دعم وتنظيم العمل التعاوين وت�شجيع وحث
اجلمعيات التعاونية على تقدمي �أف�ضل اخلدمات وامل�ساعدات يف املنطقة
ال�سكنية التابعة لها من بند املعونة االجتماعية.
و�أ�شاد �شعيب بالتزام اجلمعيات التعاونية بالقوانني والقرارات املنظمة
للعمل التعاوين ومنها القرار رقم  2016/42اخلا�ص بحظر ممار�سة
اجلمعية التعاونية لبع�ض االن�شطة من بند اخلدمات االجتماعية مبينا «ان
تقدمي الدعم للمدار�س لي�س من بينها».
ومن جهة اخرى ا�ستنكر �شعيب واقعة االعتداء على �أحد موظفي الوزارة
خالل تنظيم العملية االنتخابية يف احدى اجلمعيات التعاونية م�ؤكدا
قيام ال��وزارة باتخاذ االج��راءات القانونية التي تكفل كرامة وحقوق
العاملني لديها.

نصحت المسافرين إلى العراق بالتأجيل حرص ًا على سالمتهم

«الصحة» :اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية
لمواجهة «الكوليرا»

جولة

تفتيشية

للرفاعي والبدر

اكدت وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد
ل�ش�ؤون ال�صحة العامة يف وزارة
ال�صحة ماجدة القطان ا�ستعداد
ال����وزارة ملواجهة «الكولريا»،
م�شرية �إلى ان وزير ال�صحة ال�شيخ
با�سل ال�صباح �أعطى توجيهاته
التخاذ كافة االجراءات االحرتازية
ملواجهتها.
ج��اء ه��ذا ردا على ما مت تداوله
م�ؤخرا عن احتمال تف�شي مر�ض
الكولريا باحد الدول املجاورة.
و�أو���ض��ح��ت ال��ق��ط��ان ع���دم ورود
اي��ة تعليمات ع��ن تف�شي مر�ض
«ال���ك���ول�ي�را» يف �إح����دى ال���دول
امل���ج���اورة م��ن منظمة ال�صحة
العاملية واملنظمات الأخرى ذات
العالقة ،مبينة ان ما يتم تداوله
هي معلومات �صحافية.
وا���ش��ارت �إل��ى ان وزارة ال�صحة
قامت بتوفري كوا�شف وامكانات
خمربية خا�صة بت�شخي�ص احلاالت
امل�شتبهة للمر�ض ومت تعميم

بمركز الصحة
النفسية

قام الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخل��دم��ات الطبية امل�ساندة
د.ف�����واز ال��رف��اع��ي والوكيل
امل�����س��اع��د ل�����ش ��ؤون الرقابة
الدوائية والغذائية د.عبدالله
البدر بزيارة تفتي�شية ملركز
الكويت لل�صحة النف�سية تطبيقا
للقرار الوزاري الهادف ملتابعة
العمل يف املناطق ال�صحية.

• أثناء اجلولة التفتيشية

الطوارئ الطبية تنفذ إخالء وهمي ًا بمستشفى األميري
�ضمن ا�سرتاتيجية وزارة ال�صحة
لت�أهيل العاملني يف امل�ست�شفيات
احلكومية واجل��ه��ات املعنية
لتطبيق وتفعيل وحتديث خطة
ال��ط��وارئ وال��وق��وف على مدى
اال�ستعداد ،نفذت �إدارة الطوارئ
الطبية يف وزارة ال�صحة مترين
الإخ�ل�اء والإي���واء الوهمي 20
حالة م��ن اجلناحني  14و15
�أطفال يف امل�ست�شفى الأمريي.

وقال الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخل��دم��ات الطبية امل�ساندة
د.ف�����واز ال��رف��اع��ي ان �إدارة
ال��ط��وارى الطبية ومب�شاركة
�إدارة م�ست�شفى الأم�يري نفذت
عملية الإخ�لاء لـ 20حالة يف
اجلناح  14و� 15أطفال.
وا�ضاف الرفاعي انه مت �إيواء
 4حاالت من املر�ضى الـ  20يف
امل�ست�شفيات امل�ساندة وباقي

احلاالت مت ايوا�ؤها يف اجنحة
امل�ست�شفى الأمريي الأخرى غري
املت�أثرة باحلدث.
واو�ضح ان �إدارة الطوارئ الطبية
�شاركت يف هذا احلدث بطواقهما
الفنية و�آليات اال�سعاف بالتن�سيق
مع �إدارة م�ست�شفى الأمريي.
وبني ان هذه التمارين الوهمية
ال��ت��ي تنظمها وزارة ال�صحة
ممثلة ب�إدارة الطوارئ الطبية مع

• أثناء تنفيذ اإلخالء الوهمي

�إدارات امل�ست�شفيات احلكومية
تهدف الى و�ضع كل امل�ست�شفيات
على �أهبة اال�ستعداد الي حدث
طارئ قد يحدث يف امل�ستقبل.
وذك���ر ان الإدارة جت��ري منذ
���س��ن��وات ع���دة مت��اري��ن �إخ�ل�اء
و�إيواء وهمية تهدف الى وقوف
امل�س�ؤولني يف الوزارة على اهم
املالحظات التي حت��دث اثناء
التمرين لتفاديها يف حال حدوث
احلوادث احلقيقية.
وا�ضاف ان املرحلة الأولى من
التمرين الوهمي اقت�رصت على
�إخ�لاء احل��االت من امل�ست�شفى
ف��ق��ط وامل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة هي
�إخ�ل�اء احل���االت واي��وا�ؤه��م يف
امل�ست�شفى نف�سه بينما املرحلة
الثالثة تركز على �إخالء احلاالت
م��ن امل�ست�شفى واي��وائ��ه��م يف
امل�ست�شفى امل�ساند له.
واو�ضح انه بعد تنفيذ كل حادث
وهمي يجتمع امل�س�ؤولون يف
ال����وزارة م��ع �إدارة ال��ط��وارئ
الطبية وامل�ست�شفيات التي نفذ
فيها التمرين للوقوف على �أهم
ال�سلبيات وحماولة تقوميها يف
التمارين املقبلة.
وذك��ر الرفاعي ان��ه يف نهاية
العام احلايل �سيتم �ضمن اخلطط
املو�ضوعة تنفيذ العديد من
التمارين التي تقوم بعملها
�إدارة الطوارئ الطبية بالتعاون
مع اجلهات املعنية.

«المواصالت» تنهي إضراب موزعي البريد
بصرف مستحقاتهم
كتب �أحمد يون�س:

�أعلنت وزارة املوا�صالت انتهاء الإ��ضراب الذي
نظمه م��وزع��و الربيد �صباح �أم�����س ،وقالت
ال���وزارة ان ع��ددا من عمال التوزيع الربيدي
نظموا �إ�رضابا عن العمل وذلك احتجاجا على عدم

�رصف ال�رشكة املتعاقدة مع ال��وزارة لرواتبهم
ال�شهرية  .و�أ�شارت ال��وزارة الى �أن قطاع الربيد
فور تلقيه خرب الإ�رضاب با�رش التن�سيق مع ال�رشكة
للوقوف على �أ�سباب ودوافع العمال لهذا الإ�رضاب
والذي تبني �أن �سببه عدم ا�ستالم رواتبهم منذ عدة
�شهور .وبينت الوزارة :قطاع الربيد بذلوا جهودا

م�ضنية لل�ضغط على ال�رشكة باال�ستعجال ب�رصف
امل�ستحقات املالية للعمال امل�رضبني ،والذين
بدورهم وعدوا بحل امل�شكلة خالل يومني .و�أكدت
الوزارة �أن الإ�رضاب انتهى بعد �ساعة من تنظيمه
و�أن العمال عادوا ملزاولة عملهم ،كما بينت �أن
احلركة الربيدية مل تت�أثر بهذا الإ�رضاب.

القطان :تعميم
بروتوكوالت

الصحة العالمية
على جميع

الجهات العالجية
• ماجدة القطان

االجراءات املطلوبة لأخذ العينات
والت�شخي�ص املخربي على جميع
اجلهات العالجية املعنية ،على
الرغم من عدم اعالن منظمة ال�صحة
العاملية لذلك ،ولكن ي�أتي هذا
حر�صا على �سالمة �سكان الكويت،
الفتة �إلى �أنه مت تعميم بروتوكوالت

العالج ال�صادرة من منظمة ال�صحة
العاملية ومركز مكافحة الأمرا�ض
ب��ال��والي��ات املتحدة على جميع
اجلهات العالجية.
وقالت القطان ان ال��وزارة تتابع
على مدار ال�ساعة �أحدث املعلومات
عن مر�ض الكولريا بالتن�سيق مع

اجلهات املعنية ومنظمة ال�صحة
العاملية واملنظمات الدولية
الأخرى وتعمل على تعميمها على
اجلهات املعنية يف البالد ،نا�صحة
امل�سافرين �إل��ى العراق ب�رضورة
ت�أجيل ال�سفر حر�صا على �صحتهم
يف الوقت الراهن خا�صة الأطفال
دون اخلام�سة والأف�����راد الذين
لديهم �أمرا�ض مزمنة �أو �ضعف يف
املناعة والن�ساء احلوامل ،م�شددة
على �أهمية جتنب م�صادر املياه
والأك��ل غري امل�أمونة مع �رضورة
اتباع االر�شادات ال�صحية التي يتم
توزيعها على امل�سافرين للعراق
يف املنافذ ال�صحية.
ودع��ت القادمني من العراق الى
�رضورة مراجعة �أقرب مركز �صحي
عند ظهور �أعرا�ض اال�سهال خالل
�سبعة اي���ام م��ن ت��اري��خ عودتهم
حر�صا على �صحتهم و�صحة ذويهم،
م�شددة على �رضورة عدم جلب �أي
مواد غذائية معهم جتنبا للمر�ض.

للوقاية من األمراض لجميع الفئات العمرية

الرفاعي :حريصون على تعزيز
مفاهيم النشاط الحركي

• فواز الرفاعي متفقدا ً معرض الفعالية

�أكد وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد
ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة
ف��واز الرفاعي ،حر�ص ال��وزارة
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م الن�شاط
احلركي لكافة الفئات العمرية
باملجتمع.
وقال الرفاعي مبنا�سبة االحتفال
باليوم العاملي للعالج الطبيعي
حت��ت ���ش��ع��ار «ال��ع�لاج الطبيعي
و�صحتك النف�سية» �إن االحتفال ي�أتي
لتو�ضيح �أهمية احلركة والن�شاط
احلركي يف التقليل من الأمرا�ض
وكيفية الوقاية منها بالتدخل
املبكر.

واو�ضح ان هذا اليوم يعد فر�صة
الخت�صا�صي العالج الطبيعي يف
جميع انحاء العامل لإب��راز �أهمية
دورهم يف حت�سني وتعزيز ال�صحة
واال�ستقاللية لدى الأفراد.
من جانبه قال مدير �إدارة خدمات
العالج الطبيعي يف وزارة ال�صحة
عبدالله زم���ان� ،إن ال��ه��دف من
الفعالية ال��ت��ي تقيمها االدارة
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم العاملي
للعالج الطبيعي التعريف ب�أهمية
الن�شاط احلركي يف التقليل من
الأمرا�ض النف�سية وال�ضغوطات
التي ت�صاحب الأمرا�ض املزمنة

كالتعر�ض لأمرا�ض القلب وت�صلب
ال�رشايني وال�سكري وغريها.
و�أ�ضاف ان الفعالية تقام يف الوزارة
وجميع �أق�سام ال��ع�لاج الطبيعي
يف خمتلف امل�ست�شفيات العامة
والتخ�ص�صية وم��راك��ز الرعاية
ال�صحية الأولية التي توجد بها
عيادات للعالج الطبيعي.
و�أفاد ب�أن هناك العديد من الفوائد
ال�صحية املرتبطة بالن�شاط البدين
املنتظم ال��ت��ي ت�شمل رف��ع �أداء
الوظائف احليوية للج�سم كاله�ضم
والتنف�س وعمل الغدد وال�صحة
الذهنية والنف�سية.

