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المطيري إللغاء نظام الكفيل 
ومراقبة صارمة الستقدام العمالة

تعليقا على ما قاله وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي حول اجناز 
القان����ون املتعل����ق بالهيئة 
املس����تقلة الستقدام العمالة 
في ش����هر نوفمب����ر املقبل، 
العام  ادلى رئيس االحت����اد 
لعمال الكويت فايز املطيري، 
بتصريح قال فيه: ال شك ان 
االحتاد العام لعمال الكويت 
يؤيد ويبارك التزام الوزارة 
باملهلة القانونية التي حددها 
قانون العمل في القطاع االهلي 
رقم 2010/6 الجناز القانون 

املتعلق بانشاء الهيئة املستقلة الستقدام العمالة، وهي مهلة 
سنة من تاريخ اصدار القانون املذكور. 

واستدرك: لكن ما يقلقنا هو هذا التأخير الكبير والتباطؤ 
الذي ال مبرر له في اتخاذ خطوات ملموسة واجراءات حاسمة 
بشأن إلغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهل 
الكويت، سواء جلهة تش����ويه صورتها وسمعتها في احملافل 
الدولية واملنظمات املعنية بعالقات العمل وبحقوق االنسان، 
او جلهة خلق حالة غير طبيعية من التضخم في سوق العمل 
الكويتي من العمالة الهامشية والسائبة والبطالة املقنعة التي 
تزيد من س����وء الصورة امام العالم، وليس ما ورد في تقرير 
اخلارجية االميركية حول حقوق االنسان مؤخرا فيما يتعلق 
بالكويت، والذي اعادها الى الدرجة الثالثة على س����لم مؤشر 

االجتار بالبشر املعتمد عامليا، اال خير دليل على ذلك.
وتاب����ع ان االحتاد العام لعمال الكوي����ت يعتب�����ر ان على 
احلك��ومة وعلى وزارتي الداخلية والعمل والشؤون االجتماعية 
حتديدا، البدء ف����ورا ودون تأخي���ر في اتخ����اذ ما كان يجب 
اتخاذه منذ وقت طويل من اجراءات صارمة ضد جتار االقامات، 
ومراقبة حازمة لعملية استقدام العمالة بحيث تقفل االبواب امام 
املصطادين في املاء العكر، وتتهيأ الظروف الالزمة اللغاء نظام 
الكفيل بس����هولة وانسيابية عندما تنضج الظروف القانونية 

الضرورية.
واوضح ان انتظار اصدار قانون انش����اء الهيئة املس����تقلة 
الستقدام العمالة امر فيه الكثير من الضبابية، فاالنتظار الى 
ان ينتهي مجلس االمة من مناقشة القانون واقراره، مع كل ما 
ميكن ان يطرأ عليه من خالفات وتعديالت واعادة مناقش����ة، 
والى ان يصدر القانون وتوضع له القرارات التطبيقية واملهل 
الزمنية الالزمة النشاء الهيئة مببانيها واداراتها ومرافقها وما 
الى ذلك، قد يطول لس����نوات وتطول معه معاناة الكويت من 
تبعات نظام الكفيل املطبق حاليا، والكل يعلم ان كل يوم من 
التأخير يتيح املجال لذوي النفوس الضعيفة النتهاز الفرص 
واالستفادة من امكانية حتقيق املزيد من الربح السريع وغير 
املشروع قبل ان توصد االبواب في وجوههم، غير آبهني بصورة 
او بس����معة الكويت وش����عبها، او بحقوق العمال االنس����انية 

واالجتماعية.

ليلى الشافعي
قال مدير العالقات العامة في 
جمعية صندوق اعانة املرضى 
أس����عد الفهد ان����ه وفي اطار 
جهودها التوعوية وأنشطتها 
االجتماعية شاركت جمعية 
صندوق اعان����ة املرضى في 
معرض اليوم العاملي ملكافحة 
املخدرات الذي أقامته اللجنة 
الوطنية للوقاية من املخدرات 
في احتفال أقيم حتت رعاية 
وزير الداخلية ورئيس اللجنة 
الفريق الركن الش����يخ جابر 
اخلالد في أرض املعارض صالة 
رقم 4 وحملت شعار »فكر.. 
حياتك أو املخدرات« مبشاركة 
أكثر من 22 جهة ومؤسس����ة 

حكومية وشعبية.
الفهد: ش����اركت  وأضاف 
اجلمعية بجناح في املعرض 
الكتيبات  تضم����ن توزي����ع 
التوعوية والنشرات الصحية 
التي حت����رص اجلمعية على 
توزيعه����ا بني كل ش����رائح 
املجتمع، وأثنى رواد املعرض 
على م����ا تقدمه اجلمعية من 
خدمات توعوي����ة تصب في 
مصلحة كل اف����راد املجتمع، 
فيم����ا تواف����د الكثي����ر منهم 
عل����ى اجلناح وحرصوا على 
اقتن����اء مطبوعاتها الصحية 

والتوعوية.
ان االحتفال تضمن  وقال 
اس����تعراضا توثيقيا جلهود 
الوقاية واملكافحة لكل أنواع 
الكويت وبقية  املخدرات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وتتويجا جلهود مس����تمرة 
طوال العام في مسارات الوقاية 
توعي����ة وعالج����ا ومكافحة، 
والتي تقوم بها جميع االجهزة 
ذات العالق����ة وعلى رأس����ها 
الوطنية للوقاية من  اللجنة 
املخدرات، وجمعية صندوق 
اعان����ة املرضى وغيرهما من 
الهيئات واملؤسسات واللجان 
واجلمعيات العاملة في مجال 
التوعية واملكافحة لكل اآلفات 

الضارة.
العالق����ات  مدي����ر  وزاد 
العامة ف����ي جمعية صندوق 
اعانة املرضى أسعد الفهد بان 
املع����رض كان فرصة جلميع 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
والشعبية الستعراض بحوثها 
واجنازاتها اخلاصة بحماية 
االبناء واجلي����ل اجلديد من 
آفة املخدرات التي باتت تفتك 
بالكثي����ر م����ن ابنائنا بطرق 

ووسائل شتى.

أكثر من 22 جهة 
شاركت  في حملة 

»حياتك أو المخدرات«

اتحاد العمال دعا لوقفة حازمة ضد تجار اإلقامات

فايز املطيري

آل بن علي: »خلك طبيعي« رفعت مستوى الوعي بأهمية مرض ضغط الدم
حنان عبدالمعبود

أك���د نائ���ب رئيس ش���ركة 
الفنية  »إيكوي���ت« للش���ؤون 
ورئيس فريق إيكويت للمسؤولية 
املجتمعية محمد آل بن علي ان 
حملة »خلك طبيعي« التي أطلقتها 
»إيكويت« للتوعي���ة بأمراض 
ضغط الدم منذ ش���هرين، القت 
صدى إيجابيا واسعا بني جميع 

شرائح املجتمع.
وأض���اف آل ب���ن علي خالل 
املؤمت���ر الصحاف���ي اخل���اص 
بخت���ام احلملة بالتع���اون مع 
وزارة الصحة ان جناح احلملة 
انعكس من خالل استقطاب جميع 
الشرائح املستهدفة من مواطنني 
ومقيمني، مشيرا الى انها رفعت 
من مستوى الوعي الصحي حول 
خطورة مرض ضغط الدم الذي 
يسمى »القاتل الصامت«، وجنحت 
احلملة بش���كل مؤثر من خالل 
تشجيع اجلميع على املساهمة في 
تطبيق هدف احلملة املتمثل في 
ضرورة الفحص الدوري لضغط 
الدم ومدى أهمية اتباع نظام حياة 
صحية، وقد سجلت حملة »خلك 
طبيعي« أرقاما قياسية في عدد 
زوار مواقع األيام املفتوحة في 
املجتمعات التجارية الكبرى وهذا 
بحد ذاته يعتبر من أهم عالمات 

جدوى احلملة وتأثيرها.
وأضاف آل بن علي ان »خلك 
طبيعي« امتداد لبرنامج ايكويت 
للمس���ؤولية املجتمعي���ة الذي 
تأسس في سنة 2005 ويسعى 
الى حتقيق التنمية املس���تدامة 
الكويتي خصوصا  في املجتمع 
في املجاالت الصحية والتوعوية 
والتربوي���ة من خ���الل اطالق 
مجموعة من احلمالت املتكاملة 
بالتعاون مع اجلهات املختصة، 

الكويت املختلفة.
كما لقيت احلملة جناحا كبيرا 
متثل في رصد النسبة املرتفعة 
حلاالت ارتفاع ضغط الدم والتي 
لم يكن أصحابها على علم بذلك 
)25% من احلاالت التي مت فحصها 
أظه���ر الفحص وج���ود قراءات 
مرتفعة لضغط الدم لديهم( ومت 
حتويل بعض احلاالت احلرجة 
العامة  لطوارئ املستش���فيات 
والبعض اآلخر ملراجعة طبيب 
الرعاية األولية بعد تزويد احلاالت 
بقراءات الضغط والسكري في 

الدم.
وقد زار مواق���ع احلملة في 
املجمعات التجارية 3529 حالة، 
بلغ ع���دد احل���االت التي قامت 
بالفح���ص 3379 حالة وبلغت 
نس���بة احلاالت غير الطبيعية 
منها 25% كما مت فحص 379 حالة 
الديوانيات وبلغ  خالل زيارات 
عدد القراءات غير الطبيعية 139 

حالة بواقع %36.7.
وأضافت د.اليحيى: نحن في 
وزارة الصحة نثمن هذا النجاح 
للحملة ألنه خطوة صحيحة 
نحو تس���هيل تبني السلوك 
الصحي بني األفراد بتوفير فرصة 
للقائهم فريق وزارة الصحة على 
مستوى اخلدمة الطبية الوقائية 
والتشخيصية من خالل اللقاء 
املباشر بني مقدمي اخلدمة من 
أطباء مختصني وأعضاء هيئة 
متريضية متميزين دون عناء 
التوجه ملرك���ز تقدمي اخلدمة 
الصحي���ة والذي���ن تواجدوا 
مش���كورين في جميع مواقع 
احلمل���ة، ما وفر االكتش���اف 
املبكر مل���رض ضغط الدم من 
خالل املسح التلقائي خالل هذه 

األنشطة.

املزمنة وعلى رأسها  باألمراض 
مرض ارتفاع ضغط الدم وتقدمي 
نصائح تغذوية والقيام بنشاط 
بدني فع���ال والس���يطرة على 

االنفعال والتوترات النفسية.
وقالت: تنوعت األساليب التي 
استخدمت في هذا البرنامج من 
اقامة مواقع الستقبال اجلمهور 
وعمل فحوصات طبية ش���ملت 
فحص السكري في الدم وقياس 
ضغط الدم وحس���اب مؤش���ر 
كتلة اجلس���م وتقدمي النصائح 
الطبية من قبل األطباء، باالضافة 
الى اعالنات ش���وارع وتوزيع 
مطبوعات وهدايا لزوار املواقع 
ف���ي املجمع���ات التجارية، وقد 
متت اقامة يوم توعوي ملوظفي 
شركة ايكويت للبتروكيماويات، 
و6 زيارات للمجمعات التجارية 
وزي���ارة 12 ديوانية في مناطق 

التجارية و4 من كل 10 أشخاص 
مت فحصهم في ديوانيات مختارة 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم!

ومن جهتها قالت اخصائية 
التثقيف الصحي بوزارة الصحة 
د.آمال اليحيى ان البرنامج يهدف 
لزيادة الوعي املجتمعي بأهمية 
قياس ضغط الدم كخطوة أساسية 
للحفاظ على الصحة من ارتفاع 
ضغط الدم أو االكتشاف املبكر 
لهذا املرض الصامت أو السيطرة 

على املرض بعد االصابة به.
مشيرة الى ان البرنامج تضمن 
مجموعة من األنشطة التي تتيح 
اللقاء املباشر بني األفراد واجلهاز 
الطبي، حيث يتي���ح هذا اللقاء 
الفرصة لتوعية األفراد بأهمية 
الدوري���ة للحفاظ  الفحوصات 
على الصحة والتوعية باألساليب 
احلياتية املعينة على منع االصابة 

الى ان احلملة اس���تهدفت اثارة 
الوعي وتوفير املعرفة واتاحة 
الفرصة للجمهور لفحص مجاني 
الدم وسكري  ملس���توى ضغط 
الدم ومعدالت السمنة أو البدانة 
لبعض جمهور املجمعات التجارية 
والديوانيات، موضحا ان األرقام 
تؤكد حقيقة ان هناك العديد من 
مرضى ارتفاع ضغط الدم ممن 
ال يعرفون ذلك! وهو بحد ذاته 
مصدر خلط���ر محتمل ميكن ان 
يتطور الى مضاعفات ميكن ان 
تؤدي الى نزيف باملخ والشلل إذا 
ما أهملت. ويزيد األمر أهمية انه 
ميكن الوقاية من ذلك بالفحص 
الدوري البسيط وهو ما حاولت 
هذه املبادرة املجتمعية توصيله 
للجمهور، حيث مت اكتشاف ان 
25% من املشاركني يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم في املجمعات 

معربا عن خالص الشكر والتقدير 
لوزارة الصحة لدعمها الالمحدود 
وتعاونها الشامل في سبيل جناح 

حملة »خلك طبيعي«.
وم���ن جانب���ه أك���د طبيب 
شركة ايكويت د.ساجد العبدلي 
على جناح احلمل���ة وقال »انها 
جنحت في الوصول الى الناس 
عبر استهدافها كبرى املجمعات 
التجارية عبر الكويت والعديد من 
الدواوين وجميع احملافظات، وقد 
زار مواقع احلملة في املجمعات 
التجارية عدة آالف من األشخاص 
حيث بلغ عدد احلاالت التي قامت 
بالفح���ص 3379 حالة، وبلغت 
نسبة احلاالت غير الطبيعية منها 
تقريب���ا 25% كما مت فحص 379 
شخصا خالل زيارات الديوانيات 
وبلغ عدد القراءات غير الطبيعية 
منها 139 حالة بواقع 36.7%. واشار 

»إيكويت« اختتمت حملتها للتوعية بأمراض ضغط الدم

)كرم دياب(محمد آل بن علي ود.ساجد العبدلي ود.آمال اليحيى خالل املؤمتر 

العجمي: إنتاج ڤيديو كليب 
لصالح الهاشم وهاني مقبل

ليلى الشافعي
صرح مراقب التوعية اإلس���المية بإدارة 
الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية فالح العجمي بأهمية الدور الذي 
تلعبه الكلمة الهادفة واللفظ البناء في تهذيب 
املشاعر وإذكاء اخلواطر واملشاعر وما تغرسه 

من حب الفضائل، جاء ذلك عقب إعالن العجمي 
عن قيام اإلدارة بإعداد وإنتاج ڤيديو كليبني 
توعويني للمنش���د والقارئ صالح الهاشم، 
واملنشد املتميز هاني مقبل من اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وأضاف العجم���ي ان هذه اخلطوة تأتي 

استجابة من اإلدارة بأهمية التواصل الفعال مع 
اجلمهور لتهيئة مناخ شراكة ثقافية ودعوية 
وتوجيهية هادفة مع الش���رائح املجتمعية 
املختلفة، انطالقا من غايتها في صناعة املناخ 
الثقافي اإلسالمي املؤدي الى تدعيم منظومة 

القيم واملثل اإلسالمية األصيلة.


