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د.هالل الساير وسالم السالم

السالم: تخفيض الضمان الصحي لعمال المزارع إلى 5 دنانير
بشرى شعبان

ثمن أمني صندوق االحتاد الكويتي للمزارعني 
سالم السالم خطوة وزير الصحة د.هالل الساير في 
دعمه إلخوانه املزارعني من خالل إصداره للقانون 
رق���م 75 لعام 2010 في تخفيض الضمان الصحي 
لعمال احليازات الزراعية من 50 دينارا الى 5 دنانير 
اعتبارا من تاريخ توقيعه للقرار والذي مت في 18 
اجل���اري، وإن دل هذا على ش���يء فإمنا يدل على 

شعوره باملعاناة واخلسائر التي يتكبدها املزارع 
الكويتي نتيجة هذا األمر منذ صدور قانون التأمني 

الصحي في عام 1999.
وأكد الس���الم في تصريح صحافي ان ما يثلج 
الصدر هو جتاوب الوزير الساير مع مطالبة رئيس 
وأعضاء االحتاد الكويتي للمزارعني عندما التقاهم 
في منتصف شهر مارس املاضي واستمع الى جميع 
املطال���ب واملقترحات التي تهم امل���زارع الكويتي 

واخلدمات الصحية التي تقدم في املناطق الزراعية 
من شمال الكويت جلنوبها وخاصة منطقتي الوفرة 
والعبدلي الزراعيتني اللتني تعتبران أكبر منطقتني 
بهما عدد كبير من املزارع ولم يتجاوز ذلك اللقاء 
الشهر بأيام قليلة حتى أصدر د.هالل الساير القرار 
الوزاري رقم 75 لسنة 2010 في مادته األولى بإضافة 
البند »رابعا« على الفئات الواردة في املادة 12 من 
القرار رقم 22 لس���نة 2000 بشأن حتديد القسط 

السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه الوزارة للفئات 
الواردة في املادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 
مببلغ 5 دنانير للشخص الواحد وخص هذا البند 
العمال الزراعيني العاملني في احليازات الزراعية 
وطالب الق���رار في مادته الثانية من ادارة التأمني 
الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار وأكد القرار في 
مادته الثالث���ة تبليغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه 

ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

المسباح: نطالب 
بالحكمة في حل قضية 

ازدواجية الجنسية

ليلى الشافعي
الداعية ناظم املسباح  علق 
على قضية تفعيل قانون ازدواج 
اجلنسية، قائال ان تطبيق القانون 
يجب ان يكون بطريقة حكيمة 
تتالءم مع ما تقتضيه املصلحة 
العليا للبالد، مؤكدا في الوقت 
املواطنني  انه ضد نزول  نفسه 
القانون أو  � املعترضني عل����ى 
على بعض االساءات املرفوضة 
� ال����ى الش����ارع وضد جتييش 
املتظاهرين والتكسب السياسي 
أكت����اف املواطنني، مؤكدا  على 
ان طري����ق االعتراض االصوب 
هو تعدي����ل القانون أو اللجوء 
للقضاء ضد أي اساءة، متسائال 
عن الهدف من اثارة القضية في 
هذا التوقيت؟ فإن كانت االجهزة 
املعنية تعلم بوجود مزدوجي 
اجلنسية وصمتت عنهم، فتلك 
مصيب����ة، وان كان����ت ال تعلم 

فاملصيبة أعظم.
وناشد املسباح السلطتني حل 
القضية بهدوء وحكمة بعيدا عن 
الضوضاء االعالمية أو التصفيات 

السياسية.

الداعية ناظم املسباح

زكاة تراث الجهراء 
 قّدمت مساعدات 

لـ 518 أسرة

ليلى الشافعي
اوض���ح رئيس جلنة زكاة 
جمعية احياء التراث االسالمي 
ف���رع محافظة اجله���راء علي 
املطي���ري ان توزي���ع الزكاة 
والصدقات على مستحقيها هو 
واحد من جملة مشاريع توطني 
العمل اخليري في الكويت والتي 
تقوم بتفعيلها اللجنة ملصلحة 
االسر احملتاجة داخل البلد، اذ 
ان���ه من فض���ل الصدقة على 
االق���ارب واالرحام انها حتقق 
رضا اهلل عز وجل في تطبيق 
فريضة الزكاة التي يطالب بها 
ديننا احلنيف، وكذلك حتقق 
ترابط االسر املسلمة والتكافل 
االجتماعي الذي جبل عليه اهل 

الكويت.
وقال املطيري تسعى جلنة 
ال���زكاة منذ بداية تأسيس���ها 
وانطالقها لرف���ع املعاناة عن 
االس���ر الفقيرة عبر مشروع 
دعم االسر املتعففة واحملتاجة 
الذي تشرف عليه اللجنة، اذ 
قدمت اللجنة منذ شهر يناير 
وحتى نهاية شهر مارس من 
هذا العام مساعدات مالية لالسر 
احملتاجة واحلاالت االنسانية 
الت���ي تق���وم بكفالتها حيث 
بلغ عدد االسر املستفيدة من 
احلاالت املقطوعة 518 اس���رة 
بلغ اجمالي االفراد فيها ثالثة 
آالف فرد، الفتا الى توزع هذه 
احلاالت ما بني ضعفاء الدخل 
في املجتمع، واالرامل، وااليتام، 
واملطلق���ات، واملهج���ورات، 
واملدينني، واحلاالت الطبية، 
ال���زواج، واصحاب  وحاالت 
الدية، مش���يرا الى ان اللجنة 
كذلك تقوم مبساعدة 21 حالة 

شهريا دون انقطاع.

علي املطيري


