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وفد »أمانة اإلصالح« 
حضر مهرجان 

الكفيفات باليمن
قام وفد م����ن االمانة العامة 
للجان النسائية بجمعية االصالح 
االجتماعي بزيارة الى اجلمهورية 
اليمنية بدعوة من جمعية االمان 
لرعاي����ة الكفيف����ات حلض����ور 

املهرجان الثاني للكفيفات.

في المؤتمر الصحافي الذي أقامته جمعية بشائر الخير عن »وقفية التائب«

المذكور: دور كبير لـ »البشائر« في استقطاب التائبين من اإلدمان

وأكد الباللي: نحن نتعامل مع 
شريحة كويتية فقراء بل شديدي 
الفقر ال يجدون ما يسدون رمقهم 
بعضهم يذه���ب ألماكن بعيدة 

للتسول ليسد حاجته.
واش���ار الباللي ال���ى انه مت 
التعامل ال���ى اآلن منذ 1993 مع 
1700 حال���ة، ونحن نس���تطيع 
ان نقدم 100 ألف دينار س���نويا 
واحلاجة احلقيقة 400 ألف ولقد 
طالبنا منذ تأسيس اجلمعية الى 
اآلن ب���أن يغير القانون وقدمنا 

اقتراحات كثيرة لتعديله.
وتساءل الباللي ملاذا ال ندير 
مؤسسة لعمل هؤالء ونكتب عنهم 
التقارير ومن يصلح فيهم بدال 
من تركهم بال عمل ليعودوا مرة 

اخرى لإلدمان.
ثم انتقل الباللي الى توضيح 
ما تقوم به جمعية بشائر اخلير 
وقال أقدم بشارات لكل مسلم ان 
يفتخر ب���أن اجلمعية اصبحت 
جتربة رائدة ولقد اطلعت على 
جتارب الدول االوروبية واآلسيوية 
وسجونها التي لم تنجح اال في 
ع���الج 0.02% وجتاوزنا نحن 
أميركا نسبة  75% بنجاح وفي 
االنتكاس���ة من املخدرات %95، 
ولم تتجاوز لدينا 20%، فنحن 
نتعامل مع اخطر ش���يء املدمن 
الواحد ميكن ان يخرب 50 بريئا 
او اكثر وعندما تنجح مع واحد 
فقط فأنت تنقذ 50 اس���رة في 
الكويتي وهذه االعداد  املجتمع 

تتزايد كل عام.
واش���ار الى قي���ام اجلمعية 
الوقفية للحاجة  باش���هار هذه 
املاس���ة له���ؤالء العائدي���ن من 
االدمان لتوفير فرص العمل لهم 

واحتضانهم.
وقد ادار املؤمتر مدير حترير 
مجل���ة البش���ائر عبدالوه���اب 
الفهيد بعدها قدمت االسئلة من 
الصحافيني ح���ول عمل اللجنة 
ووقفية التائب وش���كر الباللي 

احلضور وخاصة د.املذكور.

واحملسنني مبناسبة قدوم شهر 
رمضان الى ان يبذلوا من خيراتهم 
وزكاته���م له���ذه اجلمعية وأن 
يساعدوها في بناء هذه الوقفية 
لبناء االنسان من جديد بعد ان 

تهدم من وباء املخدرات.

المنتكسون

م���ن جهت���ه، حت���دث مدير 
الداعي���ة عبداحلميد  اجلمعية 
الباللي عن بعض املالحظات فقال: 
هناك اكثر م���ن 60% من املفرج 
عنهم من السجن املركزي يعودون 
مرة أخرى الى السجن وذلك بعد 
االنته���اء من برامج التوبة التي 
تتع���اون فيه���ا وزارة األوقاف 

والعدل والبشائر وغيرها.
ووجد ان اسباب االنتكاسة 
القان���ون الظالم ال���ذي حاولنا 
تعديله منذ 15 عاما وذلك لعدم 
استش���عار نواب مجلس األمة 
بهذه الش���ريحة وهو قانون رد 
االعتبار للسجني اذا كان محكوم ب� 
3 سنوات في قضية ادمان يحرم 
من العمل مدة 5 سنوات واذا كان 
محكوم عليه ب� 5 سنوات سجن 

يحرم 10 سنوات من العمل.

ويحتاج الى املعاجلة الدائمة.

الوقف

وحتدث د.املذكور عن الزكاة في 
الشريعة االسالمية وبجانبها ركن 
مندوب ومفتوح على مصراعيه 
الكويت  الوقف وق���ال ان  وهو 
هي الدول���ة الرائدة للوقف عن 
طريق االمانة العامة لالوقاف، كما 
هو بيت الزكاة وبني ان اجلانب 
املادي يغطي واجبا وركنا وهو 
الزكاة اما اجلانب اآلخر فيتمثل 
في الصدقات واخليرات وغيرها، 
مشيرا الى ان الوقف في التاريخ 
االسالمي له دور كبير في انشاء 
املؤسسات العالجية والتعليمية 
ومراكز لاليتام حتى احليوانات 
تعالج من الوقف فكيف باالنسان؟ 
وكيف بهذه اآلفة التي تدمر حياة 
العالم كله بهدم وتشتيت األسر 
فمن باب أول���ى ان تكون هناك 
وقفية دائمة تغطي نفقات جلنة 
بشائر اخلير تسهم من خاللها 
في العالج االمياني واالجتماعي 
وتبعد التائب عن االغراءات التي 

حتاك له من جتار املخدرات.
ودع���ا د.املذك���ور املواطنني 

واكد د.املذكور ان الكويت من 
الدول املتقدمة في عالج االدمان 
لكن نري���د باجلانب الرس���مي 
اجلان���ب الش���عبي متمثال في 
جمعية بشائر اخلير وان يعرف 
الكل كيف يساعد هذه اجلمعية 
ماديًا ومعنويا في س���بيل نشر 
رسالتها وفي سبيل اصالح هذا 

اجلانب املهم.
وزاد قائ���ال: رس���ائل اخلير 
متعددة ومتنوع���ة، وكثير من 
األس���ر ومن األف���راد الذين مّن 
اهلل عليهم بالتوبة من هذه اآلفة 
يشعرون باهمية هذه اجلمعية 
وكي���ف اصبح يعي���ش التائب 
وحياة مس���تقرة مطمئنة حياة 
اميانية يعود بعدها الى مجتمعه 

والى اسرته.
واشار الى ان القانون الكويتي 
وضع اقصى العقوبات على جتار 
املخدرات وهي االعدام لتدميرهم 
شبابًا واسرًا وافرادًا خاصة هؤالء 
الذين يتلقفون  جتار املخدرات 
املدمن بعد خروجه من السجن 
باالغراء للعودة مرة اخرى الى 
ب���ؤرة االدمان ه���ذا اذا لم يجد 
هذا املدمن من يرعاه ويس���انده 

ليلى الشافعي
اكد رئيس اللجنة االستشارية 
العلي���ا للعمل عل���ى تطبيق 
الش���ريعة االس���المية  احكام 
د.خال���د املذكور ان ما تقوم به 
جمعية بش���ائر اخلير لعالج 
االدمان م���ن املعاجلة االميانية 
اثبت جناحا وتفوقا على سائر 
النظريات املادية في عالج املدمن 
واعادة تأهيله نفسيا وصحيا 

واجتماعيا.
وقال د.املذكور خالل املؤمتر 
اقامته جمعية  الذي  الصحافي 
بش���ائر اخلير حت���ت رعايته 
للتحدث عن »وقفية التائب« في 
األيام وباستشراف مشهد  هذه 
رمضان الكرمي اعاده اهلل علينا 
باليمن واخلير واالميان واالمان 
وبهذه املناسبة تلقيت دعوة من 
جمعية بشائر اخلير مبناسبة 
اش���هار وقفية التائب، وال شك 
ان لهذه اجلمعي���ة دورا كبيرا 
في استقطاب التائبني من اعنف 
العالم اجمع  معركة يواجهه���ا 
وهي املخدرات، واضاف وهناك 
القضية من  عدة عالجات لهذه 
بينها واهمها املعاجلة االميانية 
التي تقوم بها اجلمعية فاجلانب 
االميان���ي مهم ج���دا وقد بذلت 
اجلمعي���ة منذ انش���ائها كل ما 
تستطيع من جهد مادي ومعنوي 
التائب  ان يك���ون  في س���بيل 
عضوا صاحلا في املجتمع وفي 
اسرته، وبنّي د.املذكور ان كثيرا 
من األسر يعانون من املخدرات 
واملسكرات ومن جتار املخدرات 
الذين يتس���ببون في تشتيت 
االسر وهدم االبناء من خالل ما 
يعانيه هذا املدمن من طلب على 
املخدر ما يجعله يبيع اي شيء 
في سبيل احلصول على قطعة 
من املخدر الذي فيه هالك للفرد 
وهالك لألسر وهالك لألمة جميعا، 
وملواجهة هذا اخلطر ينبغي ان 
يعرف اجلميع الدور الذي تقوم 

به جلنة بشائر اخلير.

الباللي: بعض النواب ال يستشعرون معاناة التائبين وقانون رد االعتبار للسجين المدمن ظالم البد من تعديله

نقدم مصروفات سـنويًا بقيمـة 100 ألف دينار والحاجـة الحقيقية 400 ألف و60% من المفرج عنهم ينتكسـون

)أحمد باكير(د.خالد املذكور يتوسط الباللي والفهيد

عالقة مرض إنفلونزا »A»H1N1 بمرضى اإليدز
مم��ا ال ش��ك ف��ي��ه ان 
امل��راه��ق��ني وال��ب��ال��غ��ني  
املصابني بڤيروس اإليدز 
مناعتهم  تكون  والذين 
 CD4 ضعيفة وخاصة ان
low count هم أكثر عرضة 
لإلصاب������ة مبضاعفات 
 A»H1N1« انفل�������ون���زا
واالنفلونزا املوسمية وهذا 
الى شدة االصابة  يؤدي 
ب���أع���راض االن��ف��ل��ون��زا 
بااللتهاب  واص��اب��ت��ه��م 

الرئوي املتكرر.
وق����د أثبت����ت بعض الدراس����ات ان 
املراهقني والبالغني املصابني بڤيروس 
اإليدز هم أكثر عرضة لإلصابة بإنفلونزا 
اخلنازير املوس����مية وتكون اصابتهم 
شديدة جدا مقارنة بنظرائهم األصحاء، 
ولذلك تستوجب اصابتهم باإلنفلونزا 
املوسمية املكوث في املستشفى لشدة 
اإلصابة وطول فترة املرض وفي بعض 
احلاالت قد تؤدي االصابة الى الوفاة اذا 

ما عوجلت كما هو مطلوب.
 A»H1N1« وال تختلف أعراض انفلونزا
في املصابني بعدوى ڤيروس اإليدز عن 
غيرهم م����ن االصحاء وتظهر األعراض 
في اجلهاز التنفسي، خاصة مثل الكحة 
وآالم البلعوم والرشح وارتفاع احلرارة 
والصداع واإلرهاق وآالم العضالت وآالم 
اجلس����م وأحيانا اإلسهال والقيء، وقد 
تتطور حالة بع����ض املصابني باإليدز، 
خاص����ة ممن تك����ون مناعتهم ضعيفة 

ويصاب����ون بااللته����اب 
الرئوي.

ويعطى عالج انفلونزا 
»A»H1N1 للمصابني باإليدز 
التحاليل  عندما تثب����ت 
املخبري����ة اصابته����م به 
وكذل����ك يج����ب اعطاؤه 
ملرضى االي����دز مخالطي 
بانفلون����زا  املصاب����ني 
»A»H1N1 والذي تثبتت 
بالتحالي����ل  اصابته����م 

املخبرية.
نصائ����ح للمصاب����ني 
باإلي����دز لتجن����ب اإلصاب����ة بإنفلونزا 

:A»H1N1«
يجب ان يبتع����د مريض االيدز عن 
املصابني بأمراض اجلهاز التنفسي عامة 
وعدم مخالطتهم واالبتعاد عن مخالطة 
املصابني بانف�ل�ون��زا »A»H1N1، وغسيل 
األيدي باستمرار وعدم ملس العني واألنف 
والفم من دون مبرر، وتغطية األنف والفم 
عند الكحة والعطس، والبقاء في املنزل 
ان كان مريضا ب����أي مرض، واالبتعاد 
الكمامات  عن األماكن املزدحمة ولبس 
الواقي����ة، ويجب عل����ى مريض اإليدز 
االلتزام بعالجه اخلاص مبرض االيدز 
وخاصة عندما يكون مصابا بأي عدوى 
انتهازية حتى ال تنهار مناعته وهذا يسهل 
اصابته بانفلونزا »H1N1«، وضرورة ان 
يلتزم مريض االيدز بالتغذية السليمة 
والصحية واخذ قسط من النوم الكافي 

يوميا وجتنب التوتر والقلق.

بقلم د. هند الشومر
رئيسة مكتب اإليدز واإلحصاءات والمعلومات

»الصحة«: شفاء 729 حالة من أصل 
740 من المصابين بإنفلونزا الخنازير

املرض واحتوائه تبدأ باملعرفة 
الكاملة عنه وخاصة ما يتعلق 

بطرق العدوى به.
واكد ان هناك تنسيقا كامال 
بني مستشفى األمراض السارية 
واملراكز الوقائية واملستشفيات 
بجمي���ع املناط���ق الصحي���ة 
لتقدمي الرعاية الالزمة للحاالت 
وللمخالطني اس���تعدادا ملوسم 
امل���دارس والعودة من االجازات 
مبين���ا انه قد مت جتهيز اجنحة 
باملستشفيات العامة احترازيا منذ 

تسجيل اول حالة في البالد.
وتتراوح اعمار معظم احلاالت 
املس����جلة في البالد بني 16 الى 
35 س����نة اضافة الى ان بعض 
احلاالت سجلت ألطفال وكبار 
في السن وكانت معظم االصابات 
خفيفة وال حتتاج الى الدخول 
للمستشفى ومن املتوقع توافر 
الطعم في الب����الد نهاية العام 

احلالي.

الوضع عن كثب منذ اعالن منظمة 
العاملية عن ظهور اول  الصحة 
حالة مبرض انفلونزا اخلنازير 

في ابريل املاضي.
واف���اد بأن ال���وزارة تنتهج 
الش���فافية والوضوح في  مبدأ 
التعامل م���ع كل ما يتعلق بهذا 
املرض اميانا منها بأن الوقاية من 

اليوم  اعلنت وزارة الصحة 
شفاء 729 حالة من الذين اصيبوا 
بانفلونزا اخلنازير في البالد من 
اجمالي احلاالت ال�740 املسجلة 
ولم يتبق سوى 11 حالة تستكمل 
عالجها في مستشفى االمراض 

السارية.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.يوسف النصف ل�»كونا« 
ان نسبة الشفاء من هذا املرض 
في البالد بلغت نحو 99% مبينا 
ان فترة الشفاء من هذا الوباء ال 
تزيد عن بضعة ايام ولم يعد هذا 
املرض خطيرا كما كان متوقعا 
ومعظم الذين أصيبوا بالڤيروس 
كانت اصاباتهم خفيفة ومتاثلت 
للش���فاء متاما وعادوا ملمارسة 

حياتهم الطبيعية.
وجدد د.النصف تأكيده على 
ان األوضاع في البالد مطمئنة وال 
تدعو للقلق مشيرا الى ان وزارة 
الصحة بكاف���ة قطاعاتها تتابع 

د.يوسف النصف

اضرابات او اعتصامات في محاولة 
منها للتكسب االعالمي الذي بات 
مكش���وفا للعاملني كون االحتاد 
ونقاباته هم اجلهة املخولة بهذا 
االمر وان ابوابنا مفتوحة للجميع 
الستقبال اي شكاوى واقتراحات 
وسيتم املطالبة بها كما عودناكم 
للحفاظ على وحدة الصف العمالي 
واالستقرار الوظيفي، وسيكون لنا 
املوقف القانوني ازاء اي تعديات 
على حقوق العاملني او تعطيل 
ملطالباتنا وحق���وق عمالنا في 
املؤسسات الرسمية التي نسعى 

لتحقيقها مبختلف السبل.
الناص���ر تصريحه  وخت���م 
بالشكر اجلزيل للرئيس التنفيذي 
سعد الش���ويب وعلي الهاجري 
ورؤساء وادارات الشركات النفطية 
لتفهمهم له���ذا املطلب املهم وان 
االحتاد سيستمر في متابعته لهذا 
املوضوع حتى يرى النور بتعديل 
اوضاع الزمالء العاملني اصحاب 
املؤهالت والشهادات اجلامعية 

وحصولهم على الدرجة 17.

انها تعمل جاهدة لتنفيذ مطلب 
االحتاد بشمول شريحة كبيرة 
من اخلريجني واملهندسني اصحاب 

الدرجة 16 بالتقييم.
كما اكد ان هذا اللقاء اس���فر 
عن قناعة الرئيس التنفيذي بهذا 
املطلب، موضحا ان املؤسسة تقدر 
املهندس���ني في القطاع النفطي، 
السيما انها شريحة كبيرة ونوليها 
اهتماما كبيرا، حيث مت االنتهاء من 
الدراسات الالزمة لهذا املوضوع 

وسيتم تطبيقه قريبا.
ف���ي هذا  الناصر  واوض���ح 
الس���ياق ان االحت���اد ونقاباته 
يحرصون كل احلرص على حقوق 
العاملني وانه���م اجلهة املخولة 
قانونا للمطالبة بحقوقهم وفقما 
اللوائح والقوانني،  نصت عليه 
وان اي جهة تدع���ي مطالباتها 
نيابة عن القط���اع النفطي امنا 
هي مطالب���ات غير قانونية وال 
يحق لها تبني مصالح العاملني 
التي تعتبر خطا احمر وال يحق 
لها متثي���ل العمال واالعالن عن 

وبني الناص���ر انه خالل هذا 
التوضيح من قبل  االجتماع مت 
التنفيذي ان املؤسسة  الرئيس 
تعمل جاهدة على معاجلة جميع 
القطاع  ف���ي  العاملني  اوض���اع 
انته���ت فعليا  النفط���ي، وانها 
من تطبيق هذه السياس���ة على 
ارض الواقع، ومت تقييم درجات 
مختلفة في الشركات النفطية، كما 

اجتم���ع رئيس احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
جاسم الناصر الثالثاء املاضي 
مع الرئيس التنفيذي مبؤسسة 
البترول الكويتية سعد الشويب 
بحضور نائب رئيس االحتاد 
العتيبي، وذلك ملناقشة  عادل 
التط���ورات بش���أن رفع  آخر 
درجات املهندسني واجلامعيني 

الى الدرجة 17.
وقال الناصر ان االحتاد ومن 
خالل جملة مطالباته املستمرة 
لتعدي���ل اوض���اع العاملني في 
النفطي بجميع درجاته  القطاع 
ومس���مياته في مختلف اقسام 
النفطية، امنا  ودوائر الشركات 
العاملني  طالب بضرورة متييز 
من حملة املؤهالت والش���هادات 
اجلامعية واملهندس���ني اصحاب 
الدرجات 16 ورفعهم الى الدرجة 
17 تقديرا جلهود هذه الفئة من 
العاملني لالستفادة من مؤهالتهم 
العملية  العلمي���ة وخبراته���م 

لتطوير قطاعنا النفطي.

»االتحاد« ونقاباته هم الجهة المخولة للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع النفطي

الناصر: نثمن تفّهم الشويب برفع درجات 
المهندسين والجامعيين إلى الدرجة 17

جاسم الناصر

»مهندسو النفط«: اعتصام في »المهندسين« الثالثاء 
إلى أن تتحقق مطالبنا العادلة

عقدت جلنة مهندسي القطاع النفطي 
في جمعية املهندسني الكويتية اجتماعا 
لها مس���اء االثنني املاضي مع مجموعة 
النفطي  من كبيري املهندسني بالقطاع 
من شركة نفط الكويت وشركة البترول 
الوطنية والشركة الكويتية لنفط اخلليج 
وشركة صناعة البتروكيماويات ومؤسسة 
البترول الكويتية برئاسة رئيس اللجنة 
الرشيدي، وذلك للتباحث في  م.محمد 
موضوع »تسكني كبير املهندسني على 

درج 17 في القطاع النفطي«.
وقال م.محمد الرشيدي انه قد متت 
مناقش���ة الوعود التي أعطيت من قبل 
سعد الشويب الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول � للجنة في اجتماعها معه منذ 

ما يقارب ال� 6 أش���هر، مش���يرا الى انه 
ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث اي ش���يء 

للموضوع.
وأوض���ح ان اللجن���ة حاولت مرارا 
االتصال بالشويب إلقرار ما مت االتفاق 
عليه إال انه لم يب���د تعاونا جتاه تلك 
القضية، مبينا انه عرض على املهندسني 
آخر املستجدات للطلبة بتسكني كادر كبير 

املهندسني، ولم يجد اي جديد.
وأشار الرشيدي الى انه مت االتفاق 
بني احلضور بأن يتم البدء بالتصعيد 
مع ادارة مؤسسة البترول لتعسفها في 
عدم تسكني كبير املهندسني على درجة 
17 وعدم التزام الرئيس التنفيذي ما مت 
االتفاق سابقا عليه، الفتا الى انه سيبدأ 

التصعيد بالدعوة الى االعتصام في مقر 
جمعية املهندسني الكويتية الثالثاء املقبل 
18 اجلاري الس���اعة 7 مس���اء، ومن ثم 
س���يتم التصعيد تدريجيا حتى إقرار 

املطالب العادلة.
وقد ب���دأت اللجن���ة االتصاالت مع 
مجموعة من نواب مجلس األمة للمشاركة 
بهذا االعتصام وأبدوا استعدادهم إلنصاف 
العاملني بالقطاع  املهندس���ني وجموع 

النفطي.
وجددت اللجنة دعوتها لوزير النفط 
ووزير اإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل 
للتدخل إلنصاف املهندسني ورفع الظلم 
الواقع عليهم من تعسف مؤسسة البترول 

الكويتية وتعنت رئيسها التنفيذي.


