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القائمة اإلسالمية تحقق فوزًا ساحقًا وقياسيًا في انتخابات 
تعاونية صباح السالم بفارق أكثر من 1000 صوت

العرادة: السفير الهندي وعد برفع حظر استقدام
العمالة الهندية للعمل في مزارع الكويت

املستلزمات التي يحتاجها العامل 
باملزرعة، كم���ا ان املزارع يتحمل 
كل االخطاء التي يقوم بها العامل 
نتيجة جهله ومنها حرق املكائن 
لسوء االستخدام واعطال السيارات 
واآلليات الزراعية وسرقة السيارات 
واالدوات الزراعية، ولالسف البعض 
يستغل املزارع الى مصانع لتصنيع 
اخلمور ورغم ذلك لم نتقدم بأي 
شكوى ونتحمل كل الغرامات التي 
تفرضها الدولة واملصاريف دون 

ابالغ السفارة عن تلك املشاكل.
وق���ال ان الس���فير الهن���دي 
العمالي  استوضح من املستشار 
في الس���فارة عن حجم الشكاوى 
م���ن العمالة الزراعي���ة الذي اكد 
له عدم وجود اي ش���كاوى وبناء 
على ذلك اصدر الس���فير الهندي 
العمالي  تعليمات���ه للمستش���ار 
الفصل بني  بالس���فارة بضرورة 
العمالة الزراعي���ة ورعاة االغنام 
ورف���ع احلظر بأس���رع وقت عن 

استقدام العمالة الزراعية.
العرادة بتفهم السفير  واشاد 
الهندي ملطالب الوفد الزائر وسعيه 
لتسهيل استقدام العمالة الزراعية 
بعد مراجعة املزارع للسفارة للتأكد 
من وجود حيازة زراعية وتراخيص 
العمل ووجود العامل في مكان آمن 
ويعمل داخل احليازات الزراعية.

بني عم���ال املزارع ورعاة االغنام، 
فعامل املزرعة يعيش داخل القسائم 
الزراعية ويتوافر له املسكن واملأكل 
وكل مس���تلزمات العيش الكرمي، 
كما ان املزارع يقوم بدفع رواتبهم 
بشكل شهري منتظم وال توجد اي 
شكاوى من عمال املزارع، كما ان 
املزارعني يوفرون التأمني الصحي 
لعمالهم والرعاية الصحية الكاملة، 
حيث توج���د مراكز طبية في كل 
منطقة زراعية وكذلك تتوافر جميع 
اخلدمات التي يحتاجونها، موضحا 
ان الوفد بني للس���فير الهندي ان 
الكفي���ل الكويتي يتحمل دفع كل 

رعاة اغنام ويتركون في الصحراء 
دون وجود ادنى حد من مستلزمات 
احلياة، لذلك جاء قرار املنع. واكد 
العرادة ان السفير الهندي اوضح 
انه ال مانع لدى السفارة من استقدام 
عمالة زراعية بشرط ان تكون على 
مشاريع زراعية كبرى، وبعد وضع 
شروط اهمها توفير سبل العيش 
الكرمي وتوفير جهاز هاتف نقال 
لكل عامل لتتمكن السفارة الهندية 
من متابعته ومساعدته اذا احتاج 

للمساعدة.
واضاف ان وف���د االحتاد بني 
للسفير الهندي ان هناك فرقا كبيرا 

الى الكويت يت���م منعهم، خاصة 
العمالة الزراعي���ة، وهذا يعرض 
املزارع خلسائر كبيرة وتكاليف 
باهظة ال���ى جانب فترة االنتظار 

التي تصل الى عدة اشهر.
واشار الى ان السفير الهندي 
وضح لنا ان اس���باب املنع تعود 
الى تعليمات ص���ادرة من وزارة 
اخلارجية الهندية مبنع اي عامل 
زراع���ي هندي يغ���ادر البالد الى 
الكويت بسبب كتاب رفعته سفارة 
الهند ف���ي الكويت الى اخلارجية 
الهندية ان بع���ض العمال الذين 
يرسلون كمزارعني يتم حتويلهم الى 

بشرى شعبان
الكويتي  اكد رئيس االحت���اد 
للمزارعني سعود العرادة ان السفير 
الهندي ف���ي البالد وعد املزارعني 
برفع احلظر املوج���ود حاليا في 
اس���تقدام العمالة الهندية للعمل 

في مزارع الكويت.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
للصحافيني بعد اجتماعه مع السفير 
الهندي اج���اي ملهوترا بحضور 
مستشار شؤون اجلالية والعمال 
في السفارة الهندية كيه نار سنغ 
راو ونائب رئيس االحتاد عوض 
الدماك وامني الصندوق سالم السالم 

وامني السر فهد العازمي.
وق���ال الع���رادة ان الهدف من 
ه���ذه الزيارة هو تق���دمي التهنئة 
مبناسبة االعياد الوطنية جلمهورية 
الهند الصديقة ومناقشة مشكلة 
اس���تقدام العمال���ة الزراعية من 
الهند، حيث تفهم السفير الهندي 
املزارعني ف���ي تكبدهم  معان���اة 
اخلسائر املالية من خالل استخراج 
تصاري���ح العمل للعمالة الهندية 
ويتم ارس���ال تلك التصاريح الى 
اجلمهورية الهندية، وبعد استيفاء 
كل االجراءات في الهند ومراجعة 
سفارتنا هناك واجراء الفحوصات 
الطبي���ة املطلوبة وعن���د توجه 
الهند للقدوم  العمالة للمطار في 

»تعاونية« القادسية: مهرجان تحطيم األسعار وتخفيضات بفرع الخضار 
وعروض مميزة بقسم األواني المنزلية وفرع لوازم العائلة

صرح عضو مجلس ادارة جمعية القادسية 
التعاونية وأمني سر اجلمعية محمد اخلضير 
بأن اجلمعية تسير بخطى ثابتة وفق سياسة 
حكيمة وادارة واعية، وجريا على عادة اجلمعية 
في اقامة املعارض واملهرجانات التس���ويقية 
املتعددة املوسمية وغيرها، فقد أقامت اجلمعية 
معرضها السنوي للمنتجات االيرانية بصالة 
املعارض باجلمعية والذي ابتدئ من 22 ابريل 
املاضي وسيستمر ملدة شهر كامل ويحتوي كل 
متميز وجديد في عالم الصناعات واملنتجات 
االيرانية وعلى رأسها السجاد االيراني املشهور 
بجودته وأشكاله املتعددة، شاركت في املعرض 
العديد من الشركات املتخصصة في املجال نفسه 
لتعرض منتجاتها من املشروبات والعصائر 

واملواد الغذائية والكماليات املطلوبة من قبل 
املستهلك، خاصة مع بداية فصل الصيف، يأتي 
هذا املعرض ليكون ن���واة انطالقة ملعارض 
متعددة تتلوه تباعا ومتاش���يا مع سياس���ة 
اجلمعية في ادارة واقامة مثل هذه املعارض 
التي تعود بالنفع على املس���تهلك بأسعارها 
املعقولة واملتميزة والتي تصل الى البيع بسعر 
التكلف���ة في ظل موجة الغ���الء العارمة، الى 
جانب ان املستهلك يجد فيها حاجته ومتعته 
في التسوق، كما ان لها مردودها االيجابي على 
اجلمعية في تنشيط حركة املبيعات وصوال 

ألعلى املستويات.
يأتي املعرض االيراني متزامنا مع مهرجان 
مكانك االول للتسوق والذي ابتدئ كذلك من 

22 ابريل املاضي بالسوق املركزي وسيستمر 
حتى نفاد الكمية ويش���تمل على تخفيضات 
كبيرة لتحطيم األس���عار بشكل غير معهود 
على 125 سلعة استهالكية أساسية، تصاحبه 
كذلك تخفيضات بفرع اخلضار، باالضافة الى 
عروض مميزة، خاصة بقسم االواني املنزلية 

وفرع لوازم العائلة.
تأتي هذه املعارض واملهرجانات املتوالية 
امتدادا للسياسة التعاونية التي يتبعها مجلس 
ادارة اجلمعية الذي يعمل بروح الفريق الواحد 
مكثفا جهوده من اجل النهوض بخدمات اجلمعية 
وتطويرها متبعا احدث االساليب التسويقية 
والشرائية لتبقى للجمعية الريادة في مصاف 

اجلمعيات التعاونية املنافسة.

محمد راتب
حققت القائمة اإلسالمية فوزا ساحقا في انتخابات جمعية 
صباح السالم التعاونية، وذلك مقابل خسارة فادحة منيت 
بها كل من قائمة اإلصالح وقائمة املستقبل، وهو ما أسفرت 
عنه نتائج التصويت التي مت فرزها مس����اء أول من أمس، 
لتعكس بكل وضوح جتديد ثقة أهالي الضاحية بالقائمة 
اإلسالمية واستحس����ان ما قدمته من إجنازات خالل فترة 

السنوات الثالث األخيرة.
وقد جاء الفوز كاسحا في صالح القائمة اإلسالمية وذلك 
بفارق أكثر من 1000 صوت وه����ي املرة األولى في تاريخ 
االنتخابات التعاونية على مس����توى الكويت، حيث احتل 
املركز األول خالد مبارك العازمي محققا 1674 صوتا، وجاء 
أحم����د مانع العتيبي في املركز الثاني محققا 1575 صوتا، 
في حني احتل املركز الثالث محمد ناصر العجمي، ليحقق 

1525 صوتا.
وخرجت قائمة اإلصالح من املعركة االنتخابية بهزمية 
فادحة حيث جاء عبدالعزيز شارخ العازمي في املركز الرابع 
محققا 568 صوتا، تاله فهد محمد العازمي محققا 491 صوتا، 
في حني جاء باملركز السادس نواف فالح العازمي وذلك ب� 
413 صوتا، كما أن النتائج أظهرت خروج قائمة املستقبل 
من االنتخابات لتحقق الرقم األقل فيها، حيث جاء عبداهلل 
معال جعدان العتيبي في املركز السابع ولم يحقق إال 208 
اصوات، تاله في املركز الثامن، نواف مقبول عبيد العتيبي، 

وذلك ب� 165 صوتا.
وفي حني ش����هدت االنتخابات إقباال شديدا ومكثفا من 

قبل أهالي ضاحية صباح الس����الم، فإن جمهور الناخبني 
وبعض الش����خصيات االعتبارية ف����ي املنطقة، عزوا فوز 
القائمة اإلسالمية في هذه االنتخابات إلى مسيرتها احلافلة 
باإلجنازات على مدار الس����نوات الثالث املاضية. حيث أكد 
بعض األهال����ي أن عام 2007 والذي ش����هد دخول القائمة 
اإلس����المية في مجلس اإلدارة، قلبت فيه املوازين لصالح 
مساهمي اجلمعية، سواء على صعيد حتقيق ارقام قياسية 
في حجم املبيعات، والوصول إلى أعلى نسبة في األرباح 
على مدى 26 س����نة منذ تاريخ تأسيس اجلمعية، أو على 
صعيد املشاريع اإلنشائية، وكذلك املهرجانات التسويقية 
التي كانت تهدف إلى كس����ر حدة الغالء أمام املس����تهلك، 
واس����تقطاب رواد للجمعية من املناطق املجاورة، وكذلك 
املس����اهمة الفاعلة في اخلدم����ات االجتماعية والتي القت 

استحسان األهالي بصورة الفتة.
وذكرت بعض الناخبات في املنطقة، أن جميع األهالي 
منحوا الثقة للمرشحني من القائمة اإلسالمية وذلك ليكملوا 
مسيرة إخوانهم في مجلس اإلدارة احلالي، ويحققوا طموحات 
املس����اهمني في إقامة املزيد من املهرجانات التس����ويقية، 

واألنشطة االجتماعية.
من جانبه قال نواف وهو أحد الناخبني: إن سمعة القائم���ة 
اإلس����المية، وما حققته من إجنازات، هي التي دعتنا إلى 
التوجه لصناديق االقت���راع واختيار األكفاء واألمناء على 
أموالنا وعلى مصال����ح املنطق����ة، وقد قرأنا في الصحف 
بعضا من إجن�����ازات القائمة السيما بعد وصول الوديع����ة 

إلى 3.5 مالي���ني دينار خالل عام 2009.

أهالي الضاحية أعربوا عن ارتياحهم الشديد لمسيرة المجلس الحالي

المزارع يتحمل أخطاء العمالة ودفع الغرامات عنهم وعالجهم وتسليم رواتبهم شهريًا

محمد اخلضير

د.إبراهيم العبدالهادي

السفير الهندي ومستشاره يتوسطان وفد احتاد املزارعني

)أنور الكندري(شعارات القائمة اإلسالمية أنصار القائمة الفائزة في انتخابات جمعية صباح السالم

لماذا انتخبوا  
القائمة اإلسالمية؟

قامت القائمة اإلسالمية منذ دخولها مجلس 
اإلدارة بالعديد من اإلجنازات، ومنها:

- تسديد ديون اجلمعية في أول ستة أشهر 
من تسلمها للمجلس في عام 2007. 

- التخلص من العمالة الهامشية والتي كانت 
تتقاضى رواتب تزيد عن مليون دينار. 
- زيادة الوديعة إلى 3.750.000 دينار.

- زي��ادة حجم املبيعات بدءا من عام 2007 
لتصل إلى 18.5 مليون دينار في 2009.

- زادت األرباح بنسبة %8.25.
- مهرجانات تس��ويقية متميزة على مدار 

العام.
- تخفيضات على أسعار اخلضار والفواكه 

هي األقوى على مستوى املنطقة.
- إنشاء الفرع رقم 16.

- جتديد السوق رقم 2.
- إنش��اء مظالت املس��توصفني الشمالي 

واجلنوبي.

العبد الهادي لـ »األنباء«: 
مازال الوقت مبكرًا  على إعادة الهيكلة

»الصحة« تجدد لألطباء الوافدين إلى الـ 70 بشروط

الفضلي: توعية الناس بمخاطر التدخين والشيشة 
حنان عبدالمعبود

أعلنت مقرر البرنامج الوطني 
ملكافحة التدخني د.حمدية الفضلي، 
عن إقامة مسابقة بني مراكز الرعاية 
الصحية األولية )املستوصفات( 
حول االلتزام مبكافحة التدخني، 
مشيرة إلى انه مت حتديد يوم 20 
مايو كتاريخ نهائي لالش����تراك 
بها.  وقالت د.الفضلي ان املسابقة 

البرنامج  املذكورة تأتي ضم����ن 
التدخني والذي  الوطني ملكافحة 
ينظ����م مجموعة من األنش����طة 
لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة 
التدخني لهذا العام والذي يصادف 
31 مايو حتت شعار »احلياة حلوة 
ب����ال تدخني«، مضيف����ة أن جلنة 
حتكي����م س����تقوم بتقييم جهود 
املراكز في مكافحة التدخني واختيار 

املراكز الفائزة في املناطق الصحية 
املختلفة.

وذكرت أن البرنامج س����يقيم 
أيام����ا مفتوح����ة ف����ي املجمعات 
التجارية في جمي����ع محافظات 
الكويت خالل األس����بوع األخير 
من شهر مايو لتوعية اجلمهور 
مبخاطر التدخني مع التركيز على 

مكافحة الشيشة.

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان 
وزير الصحة د.هالل الساير لم يناقش بعد موضوع 
تدوير مدي����ري االدارات املركزية، مؤكدا أن ما أثير 
حول هذا األمر مجرد إش����اعة تخل����و من احلقيقة، 
وأشار إلى ان وزير الصحة سيناقش ما إذا كان هناك 
تدوي����ر من عدمه، بعد عودته من اجازته التي تبدأ 
اعتبارا من اليوم. وفيما يختص بأسباب التأخير في 
توقيع عقد شبكة املستشفيات اجلامعية الكندية، 
والتي من املفترض أنها ستقوم بإدارة مركز حسني 
مكي جمعة لألورام، قال د.العبدالهادي في تصريح 
صحافي له أمس، ان وزارة الصحة مازالت في طور 
دراسة العروض املقدمة منها، وتكييفها حسب موافقة 
اجلهات الرقابية، وقال »ليس هناك أي تعاون حاليا 
بني الوزارة وجامعة هارفارد األميركية، ولكن هذا 
ال مينع دراسة العروض التي قد تقدم منها في حال 
كانت جيدة، وتتفق مع طبيعة العمل في املستشفيات 
التابعة للوزارة«.  كما أكد د.العبدالهادي على التزام 
وزارة الصح����ة ببرنامج عم����ل احلكومة، مبينا ان 
هناك الكثير من مش����روعات التوس����عة، من بينها 
افتتاح العديد من مش����اريع اعادة تأهيل احلوادث 
باالضافة الى افتتاح مش����روع التوسعة بناء على 
الرغبة األميرية في مستشفى مبارك. ومن جانب آخر 
وضعت وزارة الصحة شروطا لالستعانة باألطباء 
الوافدين العاملني لديها الذي����ن جتاوزت أعمارهم 
65 عاما وفق ضوابط معينة. وجاء في القرار الذي 
أصدره وزير الصحة د.هالل الساير أن الشروط هي 
أن يكون طبيبا وحاصال على ش����هادة الدكتوراه أو 
الزمالة أو ما يعادها باإلضافة إلى أن يكون ش����اغال 
لدرجة اختصاصي أول على األقل. وذكر القرار انه 

يجب أيضا أن تكون االستعانة سنويا بحد أقصى 5 
مرات حتى بلوغه سن 70 عاما، وان تكون تقاريره 
السنوية عن السنتني األخيرتني من خدمته بدرجة 
امتياز على أن يكون في احد االختصاصات الطبية التي 
حتتاجها الوزارة. وتضمن القرار أيضا انه يتم طلب 
االستعانة من مركز العمل )رئيس القسم( مبوافقة 
مديري املستشفى واملنطقة ومجلس األقسام املختص، 
وإحالة الطلب من مجلس األقسام املختص بعد إبداء 
الرأي باملوافقة من عدمه إلى وكيل الوزارة على أن 
تكون املوافقة النهائية من الوكيل. وشددت الوزارة 
في القرار على أنه ال يتم جتديد عقود االستعانة ملن ال 
تنطبق عليهم الشروط والضوابط السابقة بعد انتهاء 
املدة املسموح بها ممن جتاوزت أعمارهم 65 عاما. كما 
أصدر الساير كذلك قرارا وزاريا قضى بتعديل مسمى 
إدارة الهندسة الطبية الى إدارة التجهيزات الطبية 
بذات االختصاصات واملهام، وقرارا آخر بتش����كيل 
جلنة لتقييم الطلبات وتقييم املتقدمني للترخيص 
في مهنة التغذية العالجية في القطاع الطبي األهلي 
والقيام بأعمال التفتيش واملعاينة على أعمال مهنة 
التغذية العالجية التي يتم تقدميها باملستش����فيات 
واملراكز الصحية والعيادات بالقطاع األهلي وحدد 
القرار اختصاصات اللجنة في القيام بأعمال التفتيش 
واملعاينة على أعمال مهنة التغذية العالجية التي يتم 
تقدميها باملستشفيات واملراكز الصحية والعيادات 
بالقطاع الطبي األهلي، كما شكل الساير جلنة فرعية 
لشؤون املوظفني ويناط بها البت في نتائج تقييم 
كفاءة األطباء وكذلك التظلمات والطلبات التي تقدم 
بهذا الشأن. كما أصدر الوزير قرارا بنقل تبعية مراقبة 
اللوازم املخبرية من إدارة املستودعات الطبية الى 

إدارة الهندسة الطبية.

الدوائي���ة، واملجلس  الرقاب���ة 
الطبي العام، وإدارة العالج في 

اخلارج.
وعن التغيير املواكب للهيئة 
بني العبد الهادي أن الوزارة قد 
الس���ت  اقترحت ضم اإلدارات 
للهيئة، وق���ال »ننتظر خروج 
الهيئة للنور أوال، ومن ثم نواكبها 
بالعمل، أما القياديون وتوزيع 
اإلدارات فسيكون أيضا مواكبا 
لبدء العمل، حيث لم يتم التطرق 
لهم في الوقت احلالي أو تقدمي 

أي مقترحات خاصة بهم.
وعن الفترة املتوقعة إلقرار 
الهيئة وصدور قانونها، قال »اآلن 
يناقش كل ما يختص بها، ويدرس 
بتمعن من خالل اللجنة الصحية 
مبجلس األمة، أما توقع خروج 
الهيئة للنور فرئيس اللجنة هو 
من يستطيع حتديد وقت االنتهاء، 
ونتمنى ان تخرج للنور الدور 

احلالي.

أنه في الوقت احلالي يتم وضع 
املالمح اخلاصة بقانون التأمني 
الصحي، والهيئة العامة للصحة، 
حيث سيتم فصل بعض اإلدارات 
لتكون ضمن اختصاصات الهيئة، 
وهي 6 إدارات وهي، إدارة الصحة 
املهنية، والتأمني الصحي، وإدارة 
التراخيص واجل���ودة، وإدارة 

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبد الهادي ل� »األنباء« 
أن مسألة إعادة الهيكلة بوزارة 
الصح���ة، مازال الوق���ت مبكرا 
عليها، موضحا أن الهيئة العامة 
الدراس���ة  للصحة مازالت قيد 
باللجنة الصحية مبجلس األمة، 
وقال »بعد موافقة مجلس األمة 
الهيئة  إنش���اء  وصدور قانون 
العامة الصحية، س���يكون لكل 
حادث حديث، حيث سيتم إجراء 

كل ما يواكب عمل الهيئة«.
وكانت مصادر مطلعة بوزارة 
الوزارة  ب���أن  الصحة صرحت 
مقبلة عل���ى إعادة هيكلة خالل 

الفترة املقبلة.
وأش���ارت املص���ادر الى ان 
هناك تنسيقا كامال بني اللجنة 
الصحية في مجلس األمة، ووزارة 
الهيكلة  إعادة  الصحة، بش���أن 
للخدمات الصحية، وموضحة 

لم نتطرق للقياديين وإداراتهم »فلكل حادث حديث«


