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املطيري: رقاب املستهلكني ستؤول إلى مقصلة التجار
 في ظل قانون تعاوني جديد مليء باملثالب

استنكر رئيس مجلس إدارة 
جمعية العارضية التعاونية عادل 

ملفي املطيري ما يحدث في 
أروقة مجلس األمة من هرولة 

احلكومة واستعجالها في إقرار 
قانون التعاون اجلديد والذي 

اعتبره املعول املسلط من قبل 
بعض املتنفذين لهدم احلركة 

التعاونية، التي تفخر بها الكويت 
وتتفوق بها على سائر البالد التي 
مضت في هذه التجربة، متسائال: 

ملصلحة من تركض احلكومة 
وراء إقرار هذا القانون املتشبع 

باملثالب والثغرات؟ وملاذا ال حترك 
القوانني املجمدة منذ سنوات ومن 

بينها قانون كسر االحتكار؟!
واستغرب املطيري من األسس 

التي صيغ القانون اجلديد 
مبوجبها، حيث رأى أنه يحتوي 

على أخطاء وشبهات خفية 
ستسهم في خلق صراعات كبيرة 

داخل مجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية، نظرا لعد جتانس 
األعضاء، ما سينتهي بنا إلى 

تعزيز الطائفية والفئوية والقبلية، 
وقال: إن هذا ما تنتظره احلكومة 

لتخرج على الرأي العام وتقول 
للمجتمع بأن هذه هي نتيجة 
املجالس املنتخبة من قبلكم، 

وذلك للوصول إلى »حاجة في 
نفس يعقوب« وهي خصخصة 

اجلمعيات والتخلص بطريقة 
ذكية من املجالس املنتخبة، 

ووضع رقاب املستهلكني في 
مقصلة التجار الذين يشهد 
القاصي والداني بجشعهم 

وطمعهم في ظل حكومة تدعم 
هذا التوجه.

وأضاف املطيري أن ما 
يتضمنه القانون اجلديد من 

إسقاط املجلس املنتخب بالكامل 
وتعيني مجلس جديد، سيؤدي 

بال شك إلى بعثرة وضياع 
حقوق وأموال املساهمني 

ومعامالت اجلمعية، خصوصا 
أن األعضاء اجلدد سيكونوا 

مفتقرين إلى أدنى مستويات 
اخلبرة في إدارة اجلمعية، 
مشددا على أهمية التيقظ 

حيال هذه البنود اخلطيرة التي 
ستؤدي إلى زعزعة استقرار 

اجلمعيات التعاونية، وهو الفخ 
الذي يتم »طبخه« من قبل 

بعض أعضاء اللجنة الصحية 
في املجلس إليقاع اجلمعيات 

التعاونية فيه، ومن ثم حل 
اجلمعيات بالكامل، بذريعة أن 

إدارتها ال تصلح إال من قبل 
التجار.

وقال املطيري: إن اللجنة الصحية 
وضعت بنود القانون اجلديد دون 
أن تعير اهتماما للتعاونيني الذين 

هم أصحاب االختصاص وهم 
من يجب أخذ رأيهم في األمر، 
كما أن بعض أعضاء اللجنة مت 

تغييبهم عن عدة أمور مما ساهم 
في اخلروج بهذه البنود التي ال 

تطور العمل التعاوني فقط، وإمنا 
تؤدي به إلى التهلكة وضياع 
جميع النجاحات التي حققها 

سواء على صعيد تنمية املناطق 
وخدمة مرافقها، أو على اجلانب 

التسويقي والوقوف في وجه 
التجار ومنعهم من أي محاولة 

لرفع أسعار سلعهم إال من خالل 
قنوات ضيقة جدا.

وفي ختام تصريحه، اشار 
املطيري إلى أن القانون اجلديد 

سيحرم القطاع التعاوني من 
اخلبرات والكفاءات التي صار لها 

باع طويل في خدمة اجلمعيات 
التعاونية، مشيرا إلى أنه إذا كان 

بعض من ينتسب إلى العمل 
التعاوني قد وجهت إليه اتهامات 

بوجود جتاوزات في جمعيته، 
فإن هذا ال يعني بحال من 

األحوال فرض عقاب جماعي على 
الكل، بل إن املفترض هو محاسبة 

من تثبت إدانته في أي جتاوز 
مالي أو إداري بصورة سريعة 
ليكون عبرة لغيره، وليس أن 

يتم اكتشاف هذه التجاوزات بعد 
حني من الدهر، ومن ثم تسقط 

العقوبات على املخالفني بالتقادم.
محمد راتب  ٭

خالل ملتقى التعاونيني الذي انعقد في جمعية حطني بحضور عدد من النواب

البراك: لن نسكت عن جشع التجار وسندافع عن احلركة التعاونية
استغرب عدد كبير من التعاونيني 
هرولة احلكومة وجانب من نواب 
مجلس األم����ة إلى إق����رار قانون 
التعاونيات اجلديد دون استشارة 
أصحاب االختصاص في التعديالت 
املطروحة عما إذا كانت تصب في 
صالح القطاع التعاوني من عدمه، 
مش����ددين على ع����دم حضور أي 
اجتماعات تتعلق بهذا األمر سواء 
في احتاد اجلمعيات التعاونية أو 

في اللجنة الصحية البرملانية.
وخالل امللتقى التعاوني الذي 
نظمته جمعي����ة حطني التعاونية 
مساء أمس األول بحضور أعضاء 
مجلس األم����ة د.وليد الطبطبائي 
وصالح املال ومخلد العازمي ومسلم 
البراك ومب����ارك الوعالن ود.علي 
العمير والناشط السياسي ناصر 
الشليمي، قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية حطني التعاونية عبدالعزيز 
السمحان: لقد توصلنا إلى اتفاق مع 
اجلمعيات املنتخبة وعددها 27 على 
بيان موحد في هذا الشأن، مشددا 
على ضرورة االنتظار ملدة 3 شهور 
قبل التصويت على القانون وذلك 
ألخذ رأي أصح����اب االختصاص، 
السيما أن القانون اجلديد سيكون 
قائما ل� 30 سنة مقبلة وبالتالي من 
اخلطأ الفادح االستعجال في إقراره 
دون اعتب����ار ألي اقتراح مقدم من 

قبل التعاونيني.
وذكر ان اجلمعيات التعاونية 
املنتخبة قد استقرت على بيان موحد 
جتاه القانون اجلديد تضمن نقاطا 
رئيسية متثلت في انه لم يتم أخذ 
رأي التعاونيني املنتخبني في أي 
مرحلة من مراحل تعديل القانون، 
ولم يتم استدعاء أي منهم إلى اللجنة 
بصورة رسمية، وهم أهل اخلبرة 
واالختصاص، وهم الذين مارسوا 
العمل التعاوني وعرفوا املهنة بكل 

ما فيها.
كما انه ما من شك في أن مجالس 
اإلدارات التي تتكون وفق التعديل 
ستشهد صراعات كبيرة ستنتهي 
إلى خلق حالة من الفرز الطائفي 
والفئ����وي والقبلي بس����بب عدم 
جتانس أعض����اء املجلس، مضيفا 
أن منهج تبادل اخلبرات سيتوقف 
بني األعضاء لعدم توافرها في حال 

إقرار التعديل الذي يتنافى معها.

تمادي الحكومة

وخالل مشاركته في امللتقى قال 
النائب مس����لم البراك ان ما يدور 
حاليا هو محاولة من جتار املواد 
الغذائية نتيجة لإلجراءات املتخذة 
ضده����م في هذه الفترة، وال ميكن 
لالحتاد املعني أن يقوم بالدور الذي 
يقوم به االحتاد املنتخب، وعندما 
حل االحتاد قبل التعاونيون باألمر 
الواقع، رغم دوره الذي ال ميكن أن 

تنساه الكويت إبان الغزو.
وقال: إن حل االحتاد ملدة سنتني 
والس����كوت س����يؤدي إلى متادي 
احلكومة، كم����ا أن النواب صاروا 
يعتقدون أن هذا األمر مقبول من 
قيادات التع����اون، الفتا إلى أنه ال 
ميكن بأي حال من األحوال أن يتم 
س����لق هذا القانون بعيدا عن رأي 
القيادات التعاونية وسماع وجهة 
نظرهم، وإذا كان هناك أكثر من 50 
تعاونية، فإنه من الضروري اختيار 
ممثلني عنهم لينقلوا رأيهم فورا، 
واالتفاق عل����ى رأي موحد خلدمة 

احلركة التعاونية.
 وأضاف البراك: لن نقبل أن يتم 
جتاوز احلركة التعاونية الشعبية 
في الكويت، وال تعيني أي شخص، 
وإذا كان هن����اك إخالل فاحلل هو 
احملاسبة، وستسمعون أصواتنا 
بقوة حتت قبة عبداهلل السالم دفاعا 
عن احلركة التعاونية، وال ميكن 
أن نتخلى ع����ن دوركم، وال ميكن 
أن نسكت عن جشع التجار وخلق 
املزيد من األلم في نفس املواطن، 
واليوم ال يوجد كويتي إال ويتعامل 

مع اجلمعية التعاونية.
وأش����ار الى ان بعض أعضاء 
اللجنة الصحية مثل النائب مبارك 
الوعالن والنائبة د.أسيل العوضي 
يدعمون وجهة نظر التعاونيني، وال 
ميكن إقصاء شعبية التعاونيات 
وال نقب����ل بالتعي����ني في مجالس 

اإلدارات.
وبدوره أكد النائب صالح املال، أن 
وقوف التعاونيني يدا واحدة ميثل 
أمرا محم����ودا خاصة ان احلكومة 
عطل����ت كل القوان����ني الضرورية 
خلطة التنمية واهتمت فقط بإقرار 
قانون التعاون وكأن عجلة االقتصاد 

على الش����عب الكويتي الذي أودع 
أمواله لديكم.

وأضاف: هناك فكرة رائدة من 
بعض اإلخوة تتمثل في إنشاء هيئة 
مستقلة للتعاونيات بعيدا عن وزارة 
الشؤون، وكلمت فيها وزير الشؤون 
الذي لن يتردد في أن يكون القانون 
اجلديد يتسم مبا يضمن مصلحة 
التعاونيني واجلمعيات التعاونية، 
وقلت للوزير: مستعدون لتعديل 
القان����ون بأن تك����ون هناك هيئة 
مستقلة، فرحب بهذا األمر، وقال: 
أريد مشاورة رئيس الوزراء أيضا.
أما النائب مبارك الوعالن فقد أكد 
أن العم����ل التعاوني له دور فاعل 
وهو ما كان ملموسا بعد الغزو من 
قبل الشباب، ومن يغفل هذا الدور 
يظلم نفسه، الفتا إلى أنه كعضو 
في اللجن����ة الصحية، يعتب على 
التعاونيني ف����ي عدم التحرك منذ 
البداية، فهم أصحاب االختصاص، 
ومن يتأثر بالتغييرات س����لبا أو 
إيجابا.وأضاف أنه البد من دعوة 
املعنيني في التعاونيات عن طريق 
االحتاد املعني الذي ال نعترف به، 
ونريد احتادا منتخبا، ونتمنى منكم 
احلضور ي����وم اخلميس للوقوف 
على وجهات نظركم والبد أن تكون 
هناك مجموعة، ألن حتركهم سيحرك 
النواب ويغير من قناعاتهم قائال 

للتعاونيني: الكرة في ملعبكم.
أما النائب مخلد العازمي فأوضح 
أن هذا القانون ظالم ويبخس حق 
التعاونيني ألنه لم يأخذ رأيهم، فمن 
غير املعقول أن تسرق احلكومة هذا 
القانون من غير رأي االختصاص، 
ولن مير القانون إال بعد موافقتكم، 
ونحن نتعهد بأن نؤجل القانون 
إلى دور االنعقاد القادم، حتى يأخذ 
القانون نقاشا مستفيضا ويكون 

كامال ويشرف التعاونيني.
وقال العازمي: أناش����د الوزير 
العفاس����ي أن يتعاون مع اللجنة 
بتأجيل القانون حتى الدور القادم، 
والبد من أن يعطى القانون حقه، 
وهناك قوانني لم تطبق حتى اآلن، 
وهناك رائحة غير طيبة، ونقول يا 
حكومة اتقي اهلل في أموال الشعب 
اخلاصة، وللشذوذ عن الطريق قضاء 
موج����ود، ومن غير املعقول خلط 
اخلبيث بالطيب، ونحمل اللجنة 
املس����ؤولية ونقدرهم، ولكن ملاذا 
االستعجال كلها عالمات استفهام، 
وكل ما نرجوه هو اخلروج بقانون 

يرضي اجلميع.

نوايا مبيتة

من جهته، ق����ال نائب رئيس 
مجل����س إدارة جمعية العارضية 
التعاونية، محمد مطلق الدجيني في 
كلمته أمام النواب ورؤساء وأعضاء 
اجلمعيات التعاوني����ة: إن قانون 
التع����اون اجلديد الذي يقترب من 
مداولته الثانية إمنا هو حق أريد به 
باطل، متسائال عن سبب االستعجال 
احلكومي الالفت في طرح القانون 
على مجلس األمة والهرولة إلى إقراره 
بسرعة. وحذر الدجيني من نوايا 
مبيتة لكبرى الشركات التجارية 
املوردة، لزيادة أسعار سلعها اعتبارا 
من أول الشهر القادم في ظل احتاد 
اجلمعيات التعاوني����ة املعني من 
قبل وزارة الشؤون، مناشدا جميع 
رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارات 
في اجلمعيات التعاونية بالتكاتف 
والوقوف وقفة واحدة ضد أي طلب 
يقدم من قبل الشركات املوردة. وقال: 
سنرفض أي زيادة في األسعار على 
أي من األصناف س����واء الغذائية 
واالستهالكية وحتى اإللكترونية 
والكهربائيات والكماليات. وأضاف 
أن هناك جتارا ينتظرون أول شهر 
يونيو املقبل لرفع أسعار سلعهم 
كما يحلو لهم، ونحن نعاهد أنفسنا 
بأن نرفض أي زيادة في األسعار 

سواء مت مترير القانون أم ال.
ولفت إلى أن العقلية التي صاغت 
ه����ذا القانون لم تب����رز اجلوانب 
اإليجابية والرقابية، وإمنا جاءت 
لتضخم اجلانب الس����لبي كثيرا، 
فالقضية ليست نصوصا قانونية 
وامن����ا أكبر من ذلك، فهناك توجه 
للتعقيد والتضييق محاولة لتقليص 
دور املجتمع املدني، والتضييق على 
النظام الدميوقراطي، وهو ما شهدناه 
في قانون جمعيات النفع العام، ودعا 
إلى حترك القوى التعاونية، ونبه 
النواب إلى أهمية إشراك التعاونيني 
املمارسني لصياغة وجلودة افضل 

ورقابة افضل.
محمد راتب  ٭

فأكد ان كتل����ة التنمية واإلصالح 
تؤيد جمي����ع املطالب بتأجيل هذا 
القانون والتعديالت املقدمة منهم، 
مس����تنكرا تهميش دور أصحاب 
امليدان، وقيام رئيس جلنة العمل 
والش����ؤون الصحية بعدم دعوة 
املختصني والتعاونيني، واالكتفاء 
أن يتم هذا القانون بالتشاور مع 
وزير الشؤون الذي له رأي معني 
نحترمه، إال أن املشكلة تتمثل في أن 
رئيس اللجنة الصحية هي اخلصم 

واحلكم في ذات الوقت.
واضاف: اجلمعيات مستهدفة 
وأحد الوزراء السابقني قال سأمسح 
شيئا اسمه تعاونيات، وهذا بذرة 
لهدم احلركة التعاونية إلنش����اء 
الشركات املساهمة التي تدير السوق 
كما ان البعض يرى ان اجلمعيات 
منافس له لتنمية جتارته، ونحن 
ننظ����ر للحرك����ة التعاونية بأنها 
مساهمة مجتمعية ال مثيل لها عامليا، 
وكل من حاول تقليدها لم ينجح، 
واآلن نريد تدميرها، فالبعض يريد 

تدمير ما هو جميل وناجح.

هيئة مستقلة

ومن جانبه قال النائب د.علي 
العمير إذا أعجبنا القانون القدمي فمن 
السهل جدا أن نسقط القانون اجلديد، 
لكن إذا كان ال يصلح ونحن نتطلع 
إلى قان����ون جديد يحقق مصلحة 
املساهمني واملواطنني جميعا فنحن 
مس����تعدون ألخذ التعديالت التي 
يراها التعاونيون، الننا حريصون 

الكويتي ستتوقف إن لم يقر قانون 
التعاون، وه����ذا أمر عجيب، الفتا 
إلى أن التعاونيني اجتهدوا خلدمة 
املناطق والرقي باحلركة التعاونية 
الرائدة ف����ي الكويت، ولكننا نرى 
من يح����اول حتجيمها، وقال املال: 
علينا ان نقلل األمراض املتأصلة 
في اجلمعي����ات، وعدم نقل مرض 
احملاصص����ة الكري����ه، حت����ى في 
التعاونيات، تريدون محاصصة؟ 

فهذا غير مقبول.
وانتقد املال تس����ييس قانون 
التعاونيات كما مت تسييس القوانني 
األخرى من قبل قائال: سنجتمع مع 
اللجنة الصحية لوضع احلكومة 

والنواب أمام مسؤولياتهم.

الخصم والحكم

أما النائب د. وليد الطبطبائي 

عبدالعزيز السمحانالنائب مسلم البراك

النائب د.وليد الطبطبائي مع عدد من احلضور النائبان صالح املال ومخلد العازمي يتابعان املتحدثني في امللتقى

عادل املطيري

املال: هل تتوقف عجلة 
االقتصاد إن لم يقر 

قانون التعاون؟

الدجيني: سنقف 
باملرصاد للنوايا املبيتة 

لكبرى الشركات في 
رفع األسعار مطلع يونيو

العي���ادات اخلارجية اجلديد، 
حيث تلمس التنظيم والتوزيع 
العيادات  والتصميم داخ���ل 
املكونة من ثالثة أدوار تضم 
104 عي���ادات ومن املتوقع أن 
يبدأ العمل الفعلي في العيادات 
واستقبال املراجعني في شهر 
يوليو املقبل، وقد أبدى الوزير 
العيادات  استحس���انه لقرب 
الشديد من مواقف السيارات 
املتعددة األدوار والتي ال تزيد 
على 10 أمتار. كما اطلع على 
التصميم املوجود في املخطط 
للمم���ر الرابط ما بني العيادة 
اخلارجي���ة اجلديدة واملدخل 
الرئيسي للمستشفى والذي 
من املتوقع أن ينتهي بانتهاء 
مبنى العيادة اخلارجية، وبناء 
عليه تعتبر العيادة اخلارجية 
اجلديدة مربوطة بشكل مباشر 
من خالل ممر رئيسي مع املباني 
اجلاهزة والذي سيتم تركيبه 
قبل االنتهاء من تسليم مبنى 
العيادة اخلارجية اجلديد، كما 
اطلع الوزير على التوس���عة 
املتوقعة للحوادث في مبنى 
العيادات اخلارجية القدمية بعد 
انتقالها للمبنى اجلديد، ومت 

وجّه باستحداث 4 عيادات في »مركزي الفروانية والغربي«

الساير تفّقد »الفروانية«: مبنى يضم 104 
عيادات يبدأ استقبال املراجعني يوليو املقبل

االطالع على التوسعة الكبيرة 
الرئيس���ي  املتوقعة للمدخل 
للمستشفى وما يحتويه من 
خدم���ات والتي م���ن املتوقع 
االنتهاء منها خالل أربعة أشهر.
وتناول الوزير خالل الزيارة 
اخلدمة املقدمة لسكان القطعتني 
الفروانية،  4 و2 في ضاحية 
وقد اتفق وزي���ر الصحة مع 
الوزارة ومدير منطقة  وكيل 
الفرواني���ة الصحي���ة عل���ى 
استحداث عيادتني تخصصيتني 
في مركز الفروانية التخصصي 
خالل الفترة الصباحية وأيضا 
افتتاح عيادتني تخصصيتني 
في مرك���ز الفروانية الغربي 
لفت���رة صباحية ومس���ائية 
العالية  الكثافة  وذلك بسبب 
للكويتيني القاطنني في ضاحية 
الفروانية والت���ي تتركز في 

القطعتني 4 و2.
حنان عبدالمعبود  ٭

قام وزير الصحة د.هالل 
الس���اير، ووكي���ل ال���وزارة 
د.إبراهي���م العبدالهادي أمس 
األول بجول���ة تفقدي���ة ف���ي 
الفروانية برفقة  مستش���فى 
مدير منطقة الفروانية الصحية 
د.س���عود الدرعة، مت خاللها 
اإلطالع على س���ير العمل في 
العي���ادات اخلارجية احلالية 
خالل الفترة املسائية، وقد أثنى 
الوزير على س���هولة حصول 
املرضى على اخلدمة، واجلهد 
العيادة  املبذول في تنظي���م 
اخلارجية احلالية. كما لوحظ 
انتظام العاملني في املستشفى 
من أطباء وفنيني وإداريني في 

العيادات.
كما تفقد الوزير سير العمل 
الرئيسي،  في قسم احلوادث 
والذي مت رصد عدد املراجعني 
فيه خالل 24 ساعة والتي بلغ 
2266 مراجع���ا، كما بلغ عدد 
حاالت الدخ���ول أكثر من 78 
حالة وهو مع���دل عالي جدا، 
كما ملس الوزير والوكيل األثر 
اإليجاب���ي البالغ الذي مت في 
احلوادث الرئيسية وفي حوادث 
األطفال بعد تطبيق نظام العمل 
اإلضاف���ي فيها من الس���اعة 
اخلامسة مساء حتى الساعة 
الواحدة صباحا وذلك بناء على 
رغبة الوزي���ر، خالل زيارته 
التفقدية السابقة للمستشفى 
مما عمل على اإلسراع الكبير في 
تلقي املرضى للعالج وتقليل 
فترة االنتظار للمريض قبل 
الدخول على الطبيب والتي ال 
تزيد على 20 دقيقة وهي فترة 
قصيرة جدا مقارنة باألعداد 

الكبيرة للمراجعني.
د.هالل الساير يستمع ملالحظات د.سعود الدرعةوتفقد الوزير أيضا مبنى 

مجموعة الساير تطلق حملة للتوعية
 من التهاب الكبد الڤيروسي

إضراب موظفي ملفات اجلهراء شائعة
نفى مدي����ر منطقة اجله����راء الصحية د.فهد 
اخلليفة ما تداوله بعض مراجعي مستشفى اجلهراء 
من أن هناك إضرابا في قسم امللفات نفذه موظفو 
القسم، وأكد اخلليفة في تصريح له أمس أن هذه 
الش����ائعة أتت بعد قيام عدد من موظفي القسم 
بإجازات ومرضيات لظروف خاصة بهم، ما سبب 
بعض االزدحام في القسم.وقال اخلليفة »لقد مت 
تدارك األمر وتزويد القسم ببعض املوظفني حلني 

االنتهاء من هذه املشكلة، كما أن العمل يسير كما 
في السابق وبشكل منتظم. وكانت مصادر صحية 
أكدت أمس أن هناك اضرابا من قبل املوظفات بقسم 
امللفات في مستشفى اجلهراء صباح امس بسبب 
خالفات ادارية مما ادى إلى ازدحام ش����ديد عطل 
كثيرا من املراجعني وتعطل العمل في العيادات 

اخلارجية باملستشفى.
حنان عبدالمعبود  ٭

أطلقت مجموعة الساير حملة توعوية حول 
التهاب الكبد الڤيروس����ي لتعزيز الصحة العامة 
للمجتمع، وتأتي هذه املبادرة في إطار احلرص على 
املسؤولية االجتماعية للمجموعة في كل النواحي 
البيئية والتربوية واملهنية، حيث دأبت املجموعة 
على إطالق مبادرات كثيرة في هذا اإلطار، وبدأت 
املجموعة باملجتم����ع الصغير )موظفي مجموعة 
الساير( كونه أهم أصول املجموعة التي حتظى 
باالهتمام الكامل ملا لذلك من أثر ايجابي على متيز 
مجموعة الساير وأدائها.وقال مدير ادارة الصحة 
املهنية د.احمد الش����طي في ن����دوة أقيمت أمس 
لإلعالن عن إطالق حمل����ة التوعية حول التهاب 
الكبد الڤيروس����ي في املبنى الرئيسي ملجموعة 
الساير وبحضور مدراء مجموعة الساير: ان وزارة 
الصحة بدأت في تفعيل مبادرتها للصحة املهنية 
في بيئة العم����ل من خالل ترجمة مذكرة التفاهم 
التي وقعتها مع مجموعة الساير من خالل برنامج 
التوعية حول مرض التهاب الكبد الڤيروسي الذي 
يأتي ضمن سلسلة تعزيز الصحة في بيئة العمل.
وأضاف الش����طي ان هذه احلمل����ة تأتي في إطار 
التزام وزارة الصحة باملبادرة العاملية للمكافحة 
والوقاية من التهاب الكبد الڤيروسي ونتاج عملي 
للمؤمتر اخلليجي الرابع للصحة املهنية.وأوضح 
الشطي ان االصابة تأتي نتيجة دخول الڤيروس 
الى اجلس����م عن طريق دم ملوث يؤدي الى تلف 
الكبد مع مرور الزمن وفي بعض احلاالت ال يعرف 
الشخص املصاب انه حامل للمرض اال بعد وقوع 
التلف الدائم للكبد.وأشار الى ان اعراض التهاب 
الكبد »سي« تختلف من شخص آلخر، الفتا الى 
انه قد يش����عر البعض بعدة أعراض بينما قد ال 
يشعر البعض اآلخر بأي أعراض إطالقا، مشيرا 
ال����ى انه قد تظهر األعراض عن����د حوالي 5% من 
املصابني وتكون االعراض عادة عبارة عن إرهاق 

واآلم اجلسد ورجفة وحمي وغثيان وقيء ويرقان 
)الصفرة( وألم في البطن عند ملس����ه ونقص في 
الوزن دون سبب.وأكد الشطي ان الطريقة الوحيدة 
للتعرف على االصابة باملرض هي إجراء فحص 
الدم، مبينا ان عالج التهاب الكبد »سي« شهد تطورا 
واسعا مقارنة بالسنوات التي مضت نظرا لطرح 

عالجات جديدة.
من جانبه قال استشاري أمراض اجلهاز الهضمي 
والكبد مبستشفى اجلهراء د.بدر العنزي »ان ڤيروس 
التهاب الكبد »سي« يؤدي الى تلف الكبد اذا أهمل 
عالجه وقد يبقى املرض ساكنا ودون أي أعراض 
ظاه����رة حتى مراحله املتقدمة«، مؤكدا انه يوجد 
اآلن أمل ملقاومة املرض نظرا للتقدم املتطور في 
العالج.وأش����ار الى ان املريض قد يبدو صحيحا 
ويشعر بصحة جيدة ظاهريا، ولكن في الواقع يكون 
مصابا بالتهاب الكبد »سي«، إذ البد من الفحص 
في أي مختبر وهو اختبار بسيط للدم، موضحا 
ان التهاب الكبد »سي« يعد مرضا خطيرا قد يؤدي 

الى تليف أو سرطان الكبد أو الوفاة.
وبنينّ ان األعراض قد تبدأ بالظهور بعد 2 الى 5 
أشهر من االصابة بالعدوى وتدوم االعراض عادة 

لعدة أسابيع ولكنها قد تدوم حتى 6 أشهر.
من جهة أخرى عبر مبارك الساير في وقت سابق 
عن اعتزازه بالتعاون مع إدارة الصحة املهنية، وأكد 
أهمية التضامن االجتماعي ملجموعة الساير جتاه 
املوظفني.يذكر برنامج التوعية حول مرض التهاب 
الكبد الڤيروسي بالتعاون بني وزارة الصحة وشركة 
روش الدوائية التي تبنت احلملة من خالل توفير 
فحوصات مجانية مخبرية جلميع املستفيدين من 
العاملني، يكفل متابعة لفحوصات مخبرية تأكيدية، 
والتحويل إلى عيادة استشارية للجهاز الهضمي 

للتقييم والعالج، إذا استدعى األمر ذلك.
شريف حمدي  ٭

)سعود سالم( موظفو مجموعة الساير مع احملاضرين في الندوة  

احلمدان : حجز شاليهات »الوطنية« في تعاونية الفنطاس حتى اليوم
صرح رئيس مجلس إدارة 

جمعية الفنطاس ناصر احلمدان 
بأن اجلمعية ستقوم بتنظيم 

رحلة لشاليهات الوطنية مبنطقة 
اخليران وهي من ضمن األنشطة 

الترفيهية التي تقدم من خالل 
اخلدمات االجتماعية التي تقدمها 

اجلمعية للمساهمني وهذه هي 
املرة اخلامسة نتيجة اإلقبال 

الكبير من املساهمني على 
املشاركة بالشاليهات وتتخللها 

املسابقات الترفيهية وذلك لزيادة 
الترابط بني املساهمني واجلمعية 

وتساهم في لم شمل األسرة 
واخلروج من روتني احلياة 

اليومية.وأضاف أن اجلمعية 
تتحمل 50% من تكاليف الشاليهات 

والباقي يتحمله املساهم علما 
أن عدد الشاليهات 106 شاليهات 

مقسمة على مجموعتني وكل 
مجموعة ملدة 3 ليال وأربعة أيام 
في الفترة من 2011/7/10 وحتى 
2011/7/16 والتسجيل مستمر 

بإدارة اجلمعية حتى نهاية دوام 
اليوم اخلميس 19 اجلاري على 

أن يتم إجراء القرعة بني املتقدمني 
في صالة تنمية املجتمع بالفنطاس 

يوم االثنني 23 اجلاري الساعة 
السابعة مساء.

محمد راتب ناصر احلمدان ٭


