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دعا ف����رع جمعي����ة املعلمني 
الكويتية في محافظ����ة اجلهراء 
املعلم����ني واملعلم����ات واألس����رة 
التربوية بش����كل عام للمشاركة 
في ال����دورة التوعوية التثقيفية 
القانونية التي ستقام حتت عنوان 
»حقوق وواجبات املعلم وفق قانون 
اخلدم����ة املدنية اجلدي����د« والتي 
ستبدأ جلساتها اعتبارا من اليوم 
وحتى األربعاء املقبل من الساعة 
اخلامسة حتى الثامنة مساء في مقر 
الفرع الكائن في اجلهراء – منطقة 
القصر وسيشارك فيها املستشار 
القانوني في مكتب الوكيل املساعد 

للشؤون القانونية في ديوان اخلدمة املدنية د.محمد 
حسني يوسف. وأشار أمني سر اجلمعية د.عبدالرحيم 
الكندري الى ان الدورة التي س����تقام بشكل مجاني 
تأتي ف����ي اطار احلملة التي تبناه����ا مجلس االدارة 

عبر مركز اجلمعية الرئيسي في 
الدسمة وعبر فرعيها مبحافظتي 
األحمدي واجلهراء لتعزيز مجاالت 
التواص����ل مع األعض����اء، جموع 
املعلمني واملعلم����ات، ومن خالل 
تنظيم دورات وأنش����طة تساهم 
في رفع مستوى الوعي القانوني 
والتثقيف����ي املتعل����ق باحلقوق 
والواجبات املهنية، وللتأكيد على 
متطلبات حماية احلقوق وااللتزام 
الكامل بالواجبات. وذكر د.الكندري 
ان ادارة املعلمات في اجلمعية وفي 
هذا االطار، ستقيم في متام الساعة 
6.30 من مساء غد الثالثاء في مقرها 
بالدسمة اللقاء اخلامس ملنتدى القيادات التربوية حتت 
عنوان »آلية وطبيعة العمل في تقومي الكفاءة اجلديد« 
وباستضافة رئيس قسم تبسيط االجراءات وتطوير 

أساليب العمل بوزارة التربية سعود اجلويسر.

تس����اهم جمعي����ة الش����فافية 
الكويتية التي حتتفل هذا الشهر 
مبرور خمسة اعوام على تأسيسها 
ف����ي احلد م����ن الفس����اد وتعزيز 
الشفافية في املؤسسات احلكومية 

واالهلية في الكويت.
ادارة  وق����ال رئيس مجل����س 
اجلمعية صالح الغزالي ان اجلمعية 
بدأت مهامها بعد ان اظهرت دراسة 
املواطنني  قام بها »جهاز خدم����ة 
وتقييم أداء اجلهات احلكومية« عن 
الفساد االداري في الكويت ونشرت 
في عام 2004 أن مؤشرات تفشي 

الفساد مفزعة للغاية.
واضاف الغزالي ان الش����فافية تعني كما جاءت 
في املادة الثانية من النظام األساس����ي للجمعية ان 
»من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة فله 
احلق بذلك فيما نعني بالفساد سوء استغالل السلطة 
سواء كان في القطاع العام او القطاع اخلاص املكلف 
بها الفرد لتحقيق منافع خاصة أو االضرار مبصالح 

الدولة واملجتمع بطرق غير مشروعة«.

واوضح ان اجلمعية تهدف الى 
تنمية ثقاف����ة املجتمع في مجال 
املبادئ والقيم  االصالح ونش����ر 
ايج����اد مجتمع خال  الى  الداعية 
من جميع أش����كال الفساد وسوء 
الس����لطة والعمل على  استعمال 
الش����فافية والسعي  تعزيز مبدأ 
الى تفعيل كل القوانني والقرارات 
الداعمة لها لدى جميع القطاعات 
احلكومي����ة واألهلي����ة الى جانب 
البحث في أسباب الفساد واقتراح 
وسائل عالجها وتالفيها وايصالها 

الى اجلهات املختصة.
واش����ار الى ان من القيم التي 
حترص اجلمعية على تعزيزها في املجتمع الشفافية 
واملسؤولية والنزاهة والتضامن والعدل والدميوقراطية 
والشجاعة في مواجهة الفساد الى جانب مجموعة من 
املبادئ والسياسات التي تلتزم فيها مبختلف أنشطتها 
وبرامجها منها االلتزام باالنفتاح واألمانة واملساءلة 
ومحاربة الرشوة والفساد بشدة اينما ثبت وجودها 

واحترام احلقوق واحلريات االساسية.

العرادة: المزارع الكويتي يتعرض لخسائر كبيرة وال توجد إال سيارة إسعاف واحدة 
القناعي: على الحكومة تشجيع المزارع ودراسة ظاهرة انتشار الذباب في الوفرة

بشرى شعبان
قال رئي����س االحتاد الكويتي للمزارعني س����عود العرادة ان املزارع 
الكويت������ي يعان��ي كثي��را ويج��ب الوق��وف ال��ى جانب��ه خاص��ة انه 
يعيش ظروفا صعب��ة في ظل مناخ قاس وتربة مهلهلة، والتاجر الكويتي 
ال يراعي وضع املزارع من خالل زيادة اسعار املواد الزراعية واالسمدة 

والبذور واملزارع يتعرض خلسائر كبيرة.
واضاف العرادة في اللقاء املفتوح الذي نظمه املزارع راكان بن حثلني 
مبزرعته بالوفرة بحضور امني سر جمعية الصحافيني فيصل القناعي 
وجمع من مح����رري الصحف احمللية والقن����وات الفضائية، ان وزارة 
الصحة جتم����ع ماليني الدنانير من الضم����ان الصحي ومع وجود تلك 
املاليني ال جند مستشفى في املناطق الزراعية واملستوصف املوجود ال 
يوجد به س����وى سيارة اسعاف واحدة واذا تعرض عامل الي اصابة او 
كانت حالته خطرة فانه س����يحتاج لقطع 80 كيلومترا للوصول القرب 
مستش����فى سواء كان في العبدلي او باجلهراء واذا كان بالوفرة فأقرب 
مستش����فى العدان وبذلك سيلفظ العامل انفاسه االخيرة قبل ان يصل 
للمستشفى ونحن بحاجة الى قرار صارم واهتمام من وزارة الصحة بهذه 
املناطق الزراعية ويجب عليها ان تقف الى جانب املزارع الكويتي الذي 
استطاع ان يحول الصحاري القاحلة الى واحات خضراء بفضل جهود 
ذاتية وصرف االموال، فنحن كمزارعني فداء للكويت، لكن مع االس����ف 
نرى احلكومة توزع املاليني على دول عدة وتبخل على املزارعني بستة 

ماليني دينار لرعاية هذا القطاع احليوي واملهم والنشط. 
واشار العرادة الى ان كل مواطن يضع امواله في اي مشروع يجدها 
تتنامى وتتزايد اال املزارع فانه يخسر وقته وجهده وحتى ماله، وعلى 
املس����ؤولني في البالد ان يلتفتوا لهذا امل����زارع الذي اصبح يتهرب من 
الشركات الزراعية التي تطارده بسبب ديونه التي تراكمت عليه لعدم 
صرف الدعم املتأخر الذي استحق قبل ثالثة شهور وكذلك عدم صرف 
مبالغ الصقيع، ولالس����ف هناك مس����ؤولون بالدولة يتبادلون ادوارا 
محكمة لضياع حقوق امل����زارع الكويتي، ودعا الى ضرورة فتح منافذ 
تسويقية في جميع احملافظات خاصة ان الكويت بفضل اهلل تعيش في 

واستغرب العرادة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مزارع الوفرة 
وقال: ال نعلم من نراجع هيئة الزراعة أم وزارة األشغال ويجب ان تضع 
احلكومة حال ملش����اكل املزارع الكويتي. وبدوره أكد أمني س����ر جمعية 
الصحافيني فيصل القناعي ان دول العالم املتقدمة تشجع املزارعني على 
االستمرار وهذا أقل شيء يجب على احلكومة تقدميه للمزارع الكويتي 
حتى يستمر في هذا املجال املهم واحلساس، فهذا املزارع قدم الكثير من 
أجل الزراعة وتوفير اإلنتاج النباتي لكن مع األس����ف املشاكل متكررة 
والدولة تستطيع حلها، فهذه الزيارة ليست املرة األولى التي نقوم فيها 
بزيارة املزارع ونتجول بها لكن املشاكل لم تتغير ويجب ان يوضع حل 
لتل����ك املعاناة فنحن في بلد حباه اهلل بالكثير من اخليرات، ويجب ان 
يقف الى جانب أبنائه حلل تلك املعاناة املستمرة سواء في دعم الصقيع 
او تأخيره املستمر وكأن الزمن يعيد نفسه ونحن نضم صوتنا لصوت 
املزارع����ني إلنقاذ ما ميكن إنقاذه ويجب ان تكون هناك التفاتة إيجابية 
لهذا القطاع احليوي واملهم مطالبا بضرورة إيجاد دراسة لظاهرة انتشار 
الذباب في منطقة الوفرة الزراعية وحتديد أسبابها ومن ثم إيجاد احلل 

اجلذري لهذه املشكلة الكبيرة.

هروب العمال

ومن جانبه أكد صاحب الدعوة املزارع راكان بن حثلني ان مش����اكل 
املزارعني كثيرة وال ميكن احصاؤها في فترة وجيزة فلدينا أكبر مشكلة 
تؤرقنا وهي هروب العمال بني احل����ني واآلخر حيث يتم ايواؤهم عند 
آخرين ومن يتم ضبطه نسجل عليه قضية تغيب خوفا من املسؤولية 
ونقوم بش����راء تذكرة وتسفيره دون معرفة أين كان يعيش ومن الذي 
آواه فهذه من أبرز املش����اكل اضافة الى ضعف التيار الكهربائي املستمر 
وقلة املياه املعاجلة وعدم تعويض أصحاب املزارع احلدودية كذلك عدم 
وجود مستوصف على مس����توى عال متسائال ملاذا ال يوجد مستشفى 
فاإلحصائيات تؤكد مضاعفة أعداد العمال بالوفرة وكذلك في العبدلي 
فيجب ايجاد حلول س����ريعة ملش����كالت هذا القط����اع إن أرادوا بالفعل 

استمراره.

»بحبوحة« مالية وابناؤها املزارع��ون اولى بخيراتها لكن هناك امورا 
تثير االس����تغراب حيث قام مجلس ادارة االحتاد مبقابلة وزير البلدية 
الذي منحنا فتح منافذ تس����ويقية في اجلهراء لكن مع االس����ف مراقب 
بلدية اجلهراء حول هذا املطلب  الى أحد موظفي البلدية الذي رد عليه 
ال يجوز ان تتم املوافقة على هذا الطلب ويتم رفض تأشيرة الوزير دون 

أي مبرر ويقوم وافد برفض طلبنا إليجاد منافذ تسويقية.

واستغرب العرادة من عدم اس����تجابة وزير الصحة د.هالل الساير 
ملطلب احتاد املزارعني في اجراء مقابلة معه لدرجة ان عدد الكتب التي 
وصلت مكتب الوزير بلغ 5 كتب ملقابلته وبيان عدد من مشاكل املزارعني 
وخاصة موضوع الضم����ان الصحي البالغ 50 دين����ارا للعامل الواحد 
ومطالبتنا بتخفيضه الى 5 دنانير لكن مع األس����ف لم نر ردا من وزير 
الصحة سواء بالرفض أو القبول وما نريده 10 دقائق من وقته الثمني. 

جمعية الصحافيين في ضيافة راكان بن حثلين بالوفرة

جولة في احدى مزارع الوفرةلقطة جماعية للمشاركني في اجلولة

)كرم دياب(عملية فرز الرطب

راكان بن حثلني مكرما أمني سر جمعية الصحافيني فيصل القناعي

)سعود سالم(د.فهد اخلليفة ود.حسن الدوسري ود.سامي الطاهر يكّرمون »األنباء«

د.عبدالرحيم الكندري

صالح الغزالي

»الصحة«: استخدام نظام »الهاسب« لسالمة 
األغذية من مخاطر التلوث الكويت

»المعلمين«: حملة تثقيفية لحقوق وواجبات 
المعلم وفق قانون الخدمة المدنية الجديد 

الغزالي: جمعية الشفافية تساهم في الحد 
من الفساد في قطاعات الدولة

حنان عبدالمعبود
أكد مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد 
اخلليفة أن هناك العديد من املش����اريع 
الصحية اجلديدة مبنطقة اجلهراء، مشيرا 
إلى أن أولها سيكون املشروع املقدم من 
ورثة املغفور له الش����يخ جابر األحمد، 
واخلاص مبركز لغسيل الكلى بسعة 70 
سريرا، وخالل عام سيكون هناك استفادة 
للمنطقة من هذه اخلدمة حيث يجري في 
الوقت احلالي اختيار الشركات وحتديد 
املقاول لبناء هذا املش����روع، وس����يكون 
املش����روع مركز غس����يل للكلى للكبار 
واألطفال حيث لألطفال 10 أسرة. جاء هذا 
التصريح عقب حفل التكرمي الذي أقامته 
مستشفى اجلهراء، في اطار ختام أسبوع 
التوعية الذي أقامته خالل األسبوع املاضي 
حيث قام مدي����ر املنطقة د.فهد اخلليفة 
ومدير املستشفى د.حس����ن الدوسري، 
ورئيس جلنة التوعية د.سامي الطاهر 
ومدير ادارة العالقات العامة باملستشفى 

غازي الظفيري، بتكرمي األطباء املشاركني، 
واإلعالمي����ني. وأضاف اخلليفة ان هناك 
مش����اريع أخرى منها عيادات خارجية 
بجانب غسيل الكلى تصل إلى 70 عيادة 
ستخفف العبء على املستشفى والعيادات 
التخصصية التابعة لها، كما أن هناك مبنى 
أجنحة للباطنية بسعة 6 أجنحة تضم 240 
سريرا، جار اآلن اعداد املخططات وسيتم 
االنتهاء منها خالل عامني على األكثر. وقال 
اخلليفة أشكر األطباء والعاملني باملستشفى 
على اجلهود التي قاموا بها في االستعداد 
ألس����بوع التوعية، كما أشكر اإلعالميني 
الذين ساعدونا على جهودهم خالل هذه 
الفترة ألن اإلعالم يشكل جزءا كبيرا من 
مسألة نشر الوعي في املجتمع، وقد قاموا 
جميعا بدور كبير ومتميز. ومن جانبه 
أشاد استشاري األمراض الباطنة د.أنور 
العنزي بأسبوع التوعية، مشيرا إلى أنه 
شكل عامل تواصل قويا مع اجلمهور من 

مختلف األعمار والشرائح املجتمعية.

كونا: قالت وزارة الصحة اليوم 
انها تستخدم نظام الهاسب لسالمة 
االغذية من مخاطر التلوث التي قد 

يتعرض لها الغذاء.
واك���دت وزارة الصحة في بيان 
صحاف���ي مبناس���بة عق���د مؤمتر 
الكوي���ت األول لس���المة الغذاء في 
ال� 15 من الش���هر اجلاري ان حرص 
ادارة التغذي��ة واالطعام على توفير 
الغ���ذاء ذي اجل��ودة العالية واآلمن 
صحيا للوجب���ات املقدمة للمرضى 
واملستفيدين داخل مستشفيات وزارة 
الصحة من خالل تطبيق هذا النظام 

الدولي املعتمد.
واوضح البيان ان نظام الهاسب 
يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات 
الرقابية حي���ث يتضمن هذا النظام 
توثيق كل ما من شأنه أن ميس سالمة 

الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة 
ميكن الرجوع اليها عند احلاجة من 

أجل تسهيل عملية الرقابة.
وذكرت انه يعطي أهمية جلميع 
العاملني اذ انه���م معنيون بتطبيق 
الهاسب مما يؤدي الى رفع كفاءتهم 
ويزيد من احساسهم باملسؤولية جتاه 
سالمة الغذاء وبذلك تصبح املنشأة 
معنية بالرقابة الغذائية على منتجاتها 

املختلفة.
انه س���وف  بالذكر  ومن اجلدير 
تتم مناقشة املستجدات العاملية فما 
يخص سالمة الغذاء وكيفية االستفادة 
القصوى من التطبيق العملي لنظام 
الهاسب في مجاالت التصنيع واالنتاج 
الغذائي ضمن فعاليات مؤمتر الكويت 
األول لس���المة الغذاء في ال� 15 من 

الشهر اجلاري.

تقيمها بفرعها في الجهراء وفي مقرها الرئيسي بالدسمة

الخليفة: 70 عيادة جديدة في مختلف التخصصات 
بمستشفى الجهراء قريباً وأجنحة للباطنة تضم 240 سريراً

مركز لغسيل الكلى للكبار واألطفال بسعة 70 سريرًا

الخفير: استحداث قسم لـ »األنف واألذن«
في مستشفى السيف

كشف اختصاصي االنف واالذن واحلنجرة 
د.عزت اخلفير عن اس����تحداث قسم لالن��ف 
واالذن في مستشفى السيف، الفتا الى جتهيزه 
بأح����دث االجهزة واملع����دات الطبية الجراء 
اجلراحات الالزمة في هذا املجال، الفتا الى توافر 
خدمة فحص السمع لالطفال حديثي الوالدة 
وذلك من خالل جهاز حديث في املستش����فى 
ميكن من خالله التعرف على سالمة السمع عند 
املواليد، مشيرا الى ان هذه اخلدمة متوافرة في 
»السيف« فقط. وقال د.اخلفير � في تصريح 
صحافي � ان جهاز فحص السمع ال يسبب اي 
مشاكل او الم خالل الفحص، مشيرا الى دقة 
اجلهاز واعطائه نتائج سليمة 100%، مؤكدا 
ان هذه اخلدمة الطبية متكن األم من الكشف 
مبكرا عن اي مشاكل في السمع يعاني منها 
طفلها ومن ثم ميكن عالجها حتى ال تصبح 
مشكلة مزمنة مثل تأخير النطق او تعرضه 
ألي مشاكل اخرى في السمع. واضاف قائ��ال: 

ان القسم مزود بأحدث انواع املناظي��ر التي 
يتم من خاللها اج������راء عملي��ات اجلي��وب 
االنفي��ة، الفتا الى ان ادارة املستش����ف��ى ال 
تتوان��ى عن جل����ب احدث املع��دات ف�ي هذا 
املجال، مشيرا الى استخدام اجلراحة بالليزر 
وباملوجات فوق الصوتية الجراء اجلراحات 
م����ن دون الم باالضافة الى التقليل من كمية 
الدم التي قد يفقدها املريض خالل العملية. 
وكشف عن خطة مستقبلية الستدعاء اساتذة 
في مجال األنف واالذن واحلنجرة من اجنلترا 
وايرلندا لالس����تفادة بخبراتهم في احلاالت 
املعقدة وذلك بدال من السفر للعالج في اخلارج. 
وتطرق د.اخلفير للحديث عن احدث برنامج 
يتبعه القسم في عالج حساسية االنف وفقا 
الحدث البرامج العاملية، سواء في التشخيص 
او تقنيات العالج الفتا الى توجه مستقبلي 
لتوسعة القسم بحيث يقدم خدمات اكثر في 

هذا املجال.


