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أشادت جمعية التمريض باألجواء اإليجابية 
التي س���ادت لقاءها أول م���ن أمس مع الوكيل 
املس���اعد للخدمات الطبية املساندة في وزارة 

الصحة د.قيس الدويري.
وقال رئيس اجلمعية كنعان العنزي ان وفد 
اجلمعية ناقش قضايا مهمة في مجال التمريض 
مع الوكيل الدويري، مثمنا األجواء اإليجابية التي 
سادت اللقاء والتفهم للعديد من املطالب التي 
ناقشتها اجلمعية، مشيرا الى تطلع اجلمعية 
الى ان تتفاعل وزارة الصحة مع املطالب التي 

عرضتها في هذا اللقاء مع د.الدويري.
وذكر العنزي ان وفد اجلمعية ضم رئيس 
مجلس اإلدارة وأمني الصندوق جابر الصليلي 
وعض���و مجلس اإلدارة مب���ارك باني العجمي 
حيث قدم مطالب اجلمعية التي تراها تعترض 
مسيرة التمريض في البالد وتؤثر على العنصر 
الوطن���ي في هذه املهنة احليوية والتي تعتبر 
العمود الفقري للخدم���ة الصحية املقدمة في 

املستشفيات.
وق���ال ان وفد اجلمعية أك���د ضرورة إعفاء 
جميع أفراد الهيئة التمريضية من تطبيق نظام 
البصمة أسوة ببعض زمالئهم من العاملني في 
مهن أخرى كاألطباء وغيرهم خصوصا ان إلزام 
العاملني مبهنة التمريض بهذه البصمة ال يتوافق 
م���ع الواجبات التمريضية له���ذه املهنة وأدى 
الى إرباك في احلركة بسبب وقوف املمرضني 
واملمرضات في طوابير طويلة وأدت كذلك الى 
تأخ���ر أفراد الهيئ���ة التمريضية في احلضور 
الى األقسام والتأخير في العناية التمريضية 

وتبديل اخلفارات.
وأشار الى ان وفد اجلمعية أوضح للوكيل 
الدويري ض���رورة إعفاء املمرضني من تطبيق 
البصمة، خصوصا ان قرار اخلدمة املدنية أجاز 
لوزارة الصحة إعفاء الوظائف التي ترى احلاجة 

إلعفائها من تطبيق نظام البصمة عليها.

وقال اننا ناقش���نا ضرورة إعادة النظر في 
كادر الهيئة التمريضية خصوصا ان القرار رقم 
5 لسنة 2009 والذي تضمن بدالت ومكافآت أفراد 
الهيئة التمريضية تس���بب في الضرر حلاملي 
الوظائف اإلشرافية وحرمهم من التمتع ببدالت 

اإلشراف والتدريب.
وأوضح ان اجلمعية تطرقت في لقائها مع 
د.الدويري الى قضية الوظائف اإلشرافية والتي 
مت فيها جتاه���ل خريجي معهد التمريض رغم 
سنوات اخلبرة والعطاء وحرمانهم من االلتحاق 
بالدورات اإلشرافية سواء كمسؤول جناح أو 
مساعد رئيس هيئة متريضية على الرغم من 
ان معهد التمري���ض مازالت مخرجاته تتوالى 

على وزارة الصحة.
وقال اننا ناقشنا كذلك أوضاع املمرضني من 
غير محددي اجلنسية واملطالبة بإنصافهم من 
خالل زيادة رواتبهم أسوة باملمرضني أصحاب 
العقود اخلاصة بدال من الوضع احلالي املتمثل 
في العمل على بن���د املكافأة كأجر مقابل عمل، 
مش���يرا الى ان الوضع احلال���ي يحرمهم من 
احلصول على إجازة سنوية أو نهاية خدمة أو 
إجازة وضع للممرضات واحلرمان من احلصول 
على االعمال املمتازة وغيرها من األسباب التي 
تستوعب إنصاف أبناء هذه الفئة العاملني مبهنة 

التمريض.
وقال ان هذا اللقاء مع د.الدويري يأتي ضمن 
مس���اعي جمعية التمريض التي تعتبر املمثل 
الرس���مي ألفراد الهيئة التمريضية في البالد 
وتس���عى إلى تعزيز مهنتهم ورفع مس���تواها 
اجتماعيا وعلميا والعم���ل على حفظ حقوق 
أعضائها في مجال هذه املهنة اإلنسانية، مشيرا 
الى حرص اجلمعية على مد يد التعاون البناء 
مع جميع املس���ؤولني في وزارة الصحة بهدف 
تذليل جميع العقبات التي تعترض مس���يرة 

التمريض في البالد.

خالد بهبهاني

نبيل البعيجان

وفد جمعية التمريض مع د.قيس الدويري

اكد عضو مجلس ادارة جمعية 
اليرموك التعاونية نبيل البعيجان 
ان اجلمعية حريصة كل احلرص 
التعاون واحملبة  على مد جسور 
مع العديد م����ن اجلهات اخلاصة 
واحلكومية خدمة ألهالي املنطقة، 
ومن خالل هذا املنطلق مت التباحث 
الش����هيد  والتنس����يق مع مكتب 
والقائمني عليه على اقامة وتنفيذ 
اليرموك  صرح لش����هداء منطقة 

مبدخل اجلمعية.
وقال البعيجان ان هذه الفكرة 
ليست وليدة اللحظة بل كانت من 
ضمن خطط مجلس ادارة اجلمعية 
حول تكرمي شهداء الكويت وشهداء 
منطقة اليرموك، مش����يرا الى ان 
هذا اقل ما يقدم لهم من خالل هذا 

واض����اف البعيج����ان ان هذه 
اخلطوة تعتبر من اهم اخلطوات 
االدارة وفي  التي اتخذها مجلس 
نفس الوق����ت متنى البعيجان ان 
ينفذ هذه الفكرة في كل جمعيات 
الكويت حتى تصل رسالة الشهداء 
الى عموم فئات املجتمع الكويتي 
بأن شهداء الكويت ضحوا بأنفسهم 
من اجل الكويت وان الوطن غال 

ويرخص كل شيء امامه.
واشاد البعيجان مبكتب الشهيد 
والقائمني عليه من خالل مباركة 
هذا العمل وان اهتمام املسؤولني 
باملكتب وعلى رأسهم رئيس مجلس 
االمناء د.جاسم الكندري ومدير عام 
مكتب الشهيد فاطمة األمير يدل على 
حرصهم الدائم على تنفيذ رسالة 

الصرح الذي سيكون منارة لكل من 
يدخل اجلمعية ونبراسا يحتذى 

به شباب الكويت.

املكتب في تخليد ش����هداء الوطن 
وشكر خاص للمهندس اسماعيل 
دشتي ملا قام به من متابعة وتصميم 
الصرح. وذكر البعيجان ان مجلس 
ادارة اجلمعية استعد لتجهيز حفل 
افتتاح هذا الصرح لكي ينير اسماء 
اليرموك  الشهداء س����ماء منطقة 
ببطوالتهم وشجاعتهم، وذلك يوم 
االثنني املوافق 1 نوفمبر 2010 في 
متام الساعة السابعة مساء حتت 
رعاية د.جاس����م الكندري رئيس 
مجل����س االمناء مبكتب الش����هيد 
ورئي����س مجل����س ادارة جمعية 
اليرموك علي اخلميس وبحضور 
مسؤولي مكتب الشهيد ومختار 
املنطقة ومجلس احلي وأسر شهداء 

منطقة اليرموك.

بعد لقاء الوكيل المساعد للخدمات الطبية قيس الدويري

جمعية التمريض تطالب بإلغاء البصمة
25 شركة تساهم في المهرجان وعروض خاصة وسلع مجانية

افتتاح المهرجان التسويقي لتعاونية الشعب اليوم
بهبهاني: تخفيض أسعار أكثر من 200 سلعة طوال شهرين

أعلن رئيس جمعية الشعب 
التعاونية خالد بهبهاني افتتاح 
املهرج���ان التس���ويقي الي���وم 
لتخفي���ض اس���عار اكث���ر من 
200 س���لعة من املواد الغذائية 
واالس���تهالكية وللبيع بس���عر 
التكلفة ملدة ش���هرين، أي حتى 
نهاية العام مبشاركة 25 شركة، 
اضافة الى اقامة العروض اخلاصة 

والسلع املجانية.
وقال بهبهاني في »تصريح 
ارتفاع االسعار  ان  صحافي«: 
يرجع الى ع���دم وجود رقابة 
حقيقية من اجله���ات املعنية 
بحماية املستهلك من االستغالل، 
اضافة الى سياسة االحتكار التي 
تتحكم في أسعار أكثر من 60 
ألف صنف من املواد الغذائية 

واالستهالكية.
ورأى ان اس���تيالء وزارة 
التجارة عل���ى 45% من أرباح 
اجلمعي���ات  أي  املس���اهمني 
لدعم السلع املرتفعة االسعار 
دلي���ل واضح على تش���جيع 
التجار على االستمرار  بعض 
في رفع االس���عار غير املبرر 
والتمسك باالسعار املرتفعة، 
معلنا استنكاره حتويل أموال 
املواطنني لدعم السلع في ظل 

دولة غنية مثل الكويت.
وأوضح أهمي���ة الدور الذي 
يقوم به احتاد اجلمعيات للحد 
من الغالء من خالل جلنة االسعار 
التي اس���تطاعت تثبيت أسعار 
5000 سلعة وتخفيض أسعار 200 
سلعة، كما ساعدت على تكميم 
األفواه وعدم تقدم الشركات بطلب 
رفع االسعار مثل ما حدث في ظل 

غياب جلنة االسعار.
وفي الوقت نفس���ه ساهمت 
س���لع االحتاد التي تباع حتت 
عالم���ة التعاون ف���ي تخفيض 
املماثلة لها من  الس���لع  أسعار 

حيث اجلودة والسعر.
ودعا أعض���اء جلنة مراقبة 
االسعار في احتاد اجلمعيات الى 
تشكيل جلان لزيارة اجلمعيات 

للتأكد م���ن التزامه���ا بتطبيق 
تعاميم االحتاد التي حتدد سعر 
البيع للمستهلك، وللتأكد من عدم 
وجود فروق أسعار بني االسواق 

املركزية وفروع اجلمعيات.
وأكد ان سوق الكويت يشهد 
عمليات غش جتاري واس���عة 
من بعض التجار، حتى أصبح 
البع���ض منه���م يلع���ب على 
املكش���وف، ضاربا بالقوانني 
عرض احلائط، وهذا ما أكدته 
أزمة أسعار الطماطم املجنونة 
التي انخفضت أسعارها فجأة 
بعد ن���زول مفتش���ي حماية 
التابع���ني لوزارة  املس���تهلك 
التج���ارة لالس���واق والعمل 

بجدية.

مسؤولية »الشؤون«

وطالب وزارة الش���ؤون بأن 
املدير  تتحمل مسؤولية تعيني 
الع���ام ذي املؤه���ل والكف���اءة 
في مختل���ف اجلمعيات لتكون 
مس���ؤولة عن عمله ومحاسبته 
عند التقصير، وليس مجلس ادارة 
اجلمعي���ة حلمايته من مزاجية 
االعض���اء بالتهديد بالفصل من 
العمل لعدم تنفيذ أوامرهم التي 
تصب في مصاحلهم الشخصية 
أموال املساهمني  على حس���اب 
وكذلك ال يجوز تواجد مدير عام ال 
يستطيع قراءة ميزانية اجلمعية! 
ألنه غير مؤهل؟ ألنه وجد لكي 
يبصم على طلبات االعضاء فقط 

ال غير.
ودعا املسؤولني عن القطاع 
التعاوني في وزارة الش���ؤون 
لضرورة مراجعة القرار اخلاص 
أفرع  بفسخ عقود مستثمري 
البنشر والكهرباء والصيدلية 
لتدار وتستثمر من قبل اجلمعية، 
مؤكدا ان هذه النوعية من العمل 
حتتاج الى متخصصني في املهنة 
وليس ألعض���اء مجلس ادارة 

ليس لديهم علم مبا يحدث.
وأضاف: ملاذا تريد الشؤون 
أن حتملها اآلن ادارة الصيدلية 

العائلة  أفرع لوازم  الى  النزول 
للتأكد م���ن جودة االجهزة التي 
تعرض قبل فوات األوان وحلماية 
أرواح مستخدمي هذه االجهزة 
التي تستخدم يوميا في املنازل، 

وتفتقر الى عنصر األمان.
وأش���ار ال���ى أهمي���ة موقع 
اجلمعية ومتيزها في العمليات 
التسويقية الذي ساهم في جذب 
رواد املناطق املجاورة، والدليل 
على جن���اح اجلمعية هو زيادة 
جملة املبيعات لتصل حتى نهاية 
اكتوبر الى مبلغ وقدره 6 ماليني 
دينار، علما بأن عدد املساهمني 
يصل الى 2500 مساهم كما يبلغ 
عدد سكان منطقة الشعب املكونة 
من 7 مناطق باالضافة الى منطقة 
الشعب البحري حوالي 20 ألف 
نس���مة. واس���تطرد أن جمعية 
الشعب ستشهد هذه االيام قفزة 
نوعية من حيث حتديث االنشاءات 
وتوسعة السوق املركزي وبعض 
االفرع، حيث س���يتم هدم مبنى 
الفروع واعادة انشائه ليتكون من 
دورين وسرداب على مساحة 250 
مترا مربعا وسيخصص السرداب 

مخزنا للجمعية.
كما سيتم نقل مخازن اجلمعية 
ال���ى املخ���ازن العمومية حلني 
االنتهاء من بناء جميع الفروع.

الغاز فقد  أما بالنسبة لفرع 
مت تخصيص موقع مبساحة 280 
مترا مربعا وجار بناؤه، خصوصا 
أننا نسد حاجة سكان املنطقة من 
جمعية الدعية برسم البيع 750 
فلسا مما يسبب لنا الكثير من 
اخلسائر ألننا نتحمل مصاريف 
الى 250  النقل والعمالة اضافة 
فلسا فرق السعر في كل اسطوانة 
غاز، حيث ان سعرها الرسمي 500 
فلس وتقوم اجلمعية ببيعها ب� 

750 فلسا.
وأبلغ ع���ن قيام احد البنوك 
املصرفية بكسب الدعوى املرفوعة 
على اجلمعية بشأن الغاء تعاقدها 
مع اجلمعية بعد أن صدر قرار 
مبنح أمالك الدولة حق التعاقد 

املباشر مع البنوك، مما أدى الى 
فس���خ عقد اجلمعية مع البنك، 
لذل���ك قام البنك بس���حب مبلغ 
250 ألف دين���ار قيمة للتعاقد 

مع اجلمعية.

توسعة السوق المركزي

وأض����اف ان اجلمعية بصدد 
توسعة السوق املركزي مبساحة 80 
مترا مربعا بعد دمج سوق اخلضار 
بالس����وق وبعد امتام ذلك ستتم 
اعادة تنظيم وترتيب السوق، كما 
مت االنتهاء من افتتاح فرعني للعب 
االطفال وكافتيريا على مستوى 
من الرقي والشهرة العاملية، وجار 

تظليل مواقف اجلمعية.
وكشف عن قيامه برفع ايجارات 
الفروع املستثمرة بنسبة 20% لدفع 
مستحقات أمالك الدولة مع الزام 
املستثمرين بعدم رفع أسعار أي 
خدمة أو نشاط يقدم للمستهلك، 
اضافة الى احملافظة على اجلودة، 
مش����يرا الى ان قيم����ة االيجارات 
املدفوعة ألمالك الدولة تصل الى 
198 ألف دينار، وهذا املبلغ يشمل 
الفروقات املستحقة على اجلمعية 

وهي 65 ألف دينار.
وأعلن تخفيض املصروفات من 
خالل االستغناء عن 30 موظفا 
وعامال لتوفير 90 ألف دينار من 
بند الرواتب، أما بالنسبة لعدد 
العاملني في اجلمعية حاليا فهو 
270 عامال وموظفا من بينهم 45 

موظفا من العمالة الكويتية.
وتوقع توزيع نس���بة عالية 
من االرباح كعائد على مشتريات 
املس���اهمني، رغم ما ستش���هده 
اجلمعية من انشاءات وحتديث في 
املنشآت ألن تكلفة البناء ستكون 
عن طريق القروض املصرفية من 

أحد البنوك الداعمة للجمعية.
وبني ان فرع اخلضار والفاكهة 
يدار من قبل اجلمعية من خالل 
3 شركات موردة للخضار وهي 
االفضل ألنه���ا على علم بخبايا 
سوق اخلضار وعملية التحريك 

واالسعار.

الهدف من منح  والبنش���ر وما 
العاملني في ه���ذه االفرع راتبا 

ونسبة مبيعات؟

فرع البنشر

وقال: وصلنا كتاب من الشؤون 
بعدم جتديد فرع البنشر ليدار 
من قبل اجلمعية، مع ان مستثمر 
الفرع هو من ق���ام ببناء الفرع 
وجتهيزه بالكامل على حسابه 
اخلاص، اضافة الى التزامه بالئحة 
االسعار اخلاصة بكل خدمة يقدمها 

للمستهلك.
ومضى بهبهاني يقول: هناك 
مزاجية في تطبيق القرارات من 
قبل وزارة الشؤون لتواجد عدد 
كبير من اجلمعيات حيث يقوم 
املس���تثمر بإدارة فرعي البنشر 

والصيدلية.
وحذر م���ن تواجد البضائع 
الرخيصة والرديئة من االدوات 
الكهربائية في فروع لوازم العائلة 
في اجلمعي���ات التعاونية ألنها 
االس���اس في اش���عال احلرائق 
في املنازل لع���دم توافر عنصر 
االمان، مؤكدا ان صناعة التمديدات 
الكهربائي���ة أنواع ودرجات من 
نفس بلد املنش���أ، لذلك تتعمد 
الشركات توريد البضاعة الرديئة 
جدا لزيادة أرباحها على حساب 
س���المة وأمن املستهلك، مطالبا 
وزارة التجارة مبنع هذه االجهزة 
من دخوله���ا للبالد، وبضرورة 

البعيجان: صرح لشهداء اليرموك في مدخل التعاونية

المجددي: إشادة جماهيرية بمهرجان »معجزة الشفاء« 
اختتمت شركة »معجزة الشفاء« مهرجانها 
الذي اطلقته  الكبير  الترويجي والتس����ويقي 
مع بداية اغس����طس املاض����ي، وقدمت خالله 
الشركة لعمالئها العديد من اخلصومات املميزة 
والعروض اخلاصة على مجموعة متنوعة من 
أفضل منتجاتها، جتسيدا حلرصها على مكافأة 
عمالئه����ا املخلصني من خ����الل تلك العروض 
اخلاصة، فضال عن اتاحة الفرصة الكبر شريحة 

من املس����تهلكني لالس����تمتاع باخلبرة املميزة 
واخلاصة جدا املتمثلة في جتربة اجود انواع 
االغذية الصحية والطبيعية التي توفرها الشركة 
لعمالئها في الكويت والعديد من دول املنطقة 
والعالم. وصرح املدير االقليمي لشركة »معجزة 
الش����فاء« محمد قاس����م املجددي بأن الشركة 
اس����تهدفت من اطالق هذا املهرجان الترويجي 
تعزيز أداء منتجات الشركة في السوق الكويتي، 

حيث تؤكد كل املؤشرات التفوق غير املسبوق 
الداء تلك املنتجات في كل االسواق التي تتواجد 
بها، وهو ما تعكس����ه بجالء احلصة السوقية 
املميزة التي حتظى بها منتجات معجزة الشفاء 
ف����ي قطاع صناعة وجت����ارة االغذية الصحية 
والطبيعية ليس فقط داخ����ل الكويت بل في 
مختلف الدول املجاورة وحتى في اسواق دول 

شرق آسيا واوروبا واميركا.


