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التأمني الصحي للمتقاعدين والعمالة املنزلية.. 
ملفات تفتقد االهتمام!

فرص التنمية.. 
وأحالم اليقظة!

تأمل املتقاعدون خيرا وفرحا عندما سمعوا 
بأن هناك تأمينا صحيا مجانيا للمتقاعدين 
للعالج في القطاع الصحي اخلاص داخل 
الكويــت، هذا كان في عام 2016 وفعال مت 
االتفاق بني احلكومة وشركة تأمني محلية 
لتغطية جميع املتقاعدين وعالجهم مجانا 
في املستشفيات والعيادات اخلاصة داخل 
الكويت، بهدف تخفيف العبء املادي عن 
الذين يفضلون العالج باخلاص، ولسهولة 
املراجعــة بوقت قصير وفي أماكن قريبة 
من سكنهم، وعناية أفضل وخاصة بينهم 
كبار السن من ذوي األمراض املزمنة والتي 

حتتاج عناية واهتماما خاصا. 
وبــدأ تفعيل اســتخدام التأمني الصحي 
للمتقاعديــن في أكتوبر 2016 واســتمر 
حتى أكتوبــر 2017 ومت متديده حتى 31 
مارس 2018 وذلك لتوقيع اتفاق آخر بإضافة 
بعض األمراض والعالجات واألدوية التي 
يحتاجهــا املتقاعدون ولم تكون موجودة 
في االتفاق السابق ومنها عالج وعمليات 
وأدوية خشــونة الركب وعالج وتركيب 
االسنان وعالج ونظارات العيون واألمراض 
املزمنة وغيرها من نواقص، كما أن ربات 
البيوت ستتم اضافتهم واآلن نحن بتاريخ 
14 ابريــل ولم يتم شــيء وال تزال لدينا 
مالحظات كمتقاعدين يجب االنتباه لها وهي 
أن بعض العمليات وأدويتها وعالجها لم تغط 
بعد وتتفاوت بني مستشفى خاص وآخر 
وخاصة عمليات خشونة الركب من تبديل 
او ابر زيت وكرتزون وخاليا جذعية، ولذلك 
باالهتمام  األمه  نناشد احلكومة ومجلس 
وتســريع وتفعيل هذه اإلضافات حلاجة 
املتقاعدين لها وتخفيف العبء املالي عنهم 
وكذلك رعاية أمهاتنا ربات البيوت بشمولهن 

بالتأمني الصحي.
ملف العمالــة املنزلية كذلك تأمل وفرحت 
العوائل الكويتية بإنشــاء شركة حكومية 
للعمالة املنزلية تخفف من العبء املالي الذي 
يدفعونه ملكاتب اخلدم حيث وصلت تكلفة 
العمالة املنزلية أكثر من 1000 دينار كويتي 
ومت انشاء شركة الدرة للعمالة املنزلية بعد 
وقت طويل وضغط حكومي ونيابي ولكن 
ولألسف لم تقدم طلبات عمالة منزلية من 
النساء ســواء من الفلبني أو السيالن أو 
غيرهم والطلبــات الوحيدة لديهم هم من 
الرجال ومن دولة واحدة وهي الهند وبعدها 
قررت الشركة تسعير الطلبات وحددت 990 
دينارا ســعر تكلفة العمالة املنزلية نساء 
ورجال ومن دول مختلفة وقامت القيامة 
عليهم من بعض النــواب ومن الكويتيني 
ألنهم توقعوا أن تكلفة العمالة املنزلية من 
شركة حكومية ستكون أرخص وهذا هدف 
انشائها ومت اقتراح تكلفة ال تتجاوز 350 
دينارا كويتيا ولم تستطع الشركة تفعيل 
هذه الطلبات وظلــت على طلبات الرجال 
من الهند. ومؤخرا ظهر فجأة قرار وزير 
التجارة بتحديد ســقف أعلى 990 دينارا 
كويتيا وأدنى 390 دينارا كويتيا، وقد رحب 
الكثير من النواب وبارك قرار وزير التجارة 
وهناك غير الراضي ألن هذا يعني ان شركة 
الدرة لم تخطئ في تكلفة العمالة املنزلية.

املهم اننا نحن املتقاعدين واألسر الكويتية 
ماذا استفدنا من هذه التصريحات والقرارات 
غير الطموحة والتي ال تلبي طلباتهم في 
التأمني الصحي وتكلفة أرخص  إضافات 
للعمالــة املنزلية ونحن في شــهر ابريل 
2018 وبعدها شهر رمضان وبعدها اجازات 

الصيف وعطلة مجلس األمة.

»فالي دبي« تدشن رحلة من دبي إلى »دوبروفنيك« الكرواتية
دشنت فالي دبي أول رحلة مباشرة من دبي 
الى مدينة دوبروفنيــك الكرواتية حيث هبطت 
طائرة رحلتها أمس وعلى متنها وفد ميثل الناقلة 

وعدد من وسائل االعالم.
وكان فــي اســتقبال وفــد الرحلة فــي مطار 
دوبروفنيك وزير الســياحة الكرواتي تونســي 
غالفينا ومدير عام مطار دوبروفنيك فرانو لوتيك 
وبريدراغ بوبوفيتش ممثل فالي دبي هناك ومارتن 
غروس مدير كرواتيا والنمسا في طيران االمارات. 

واستقبلت الطائرة برشاشات املياه التقليدية.
وستخدم فالي دبي مدينة دوبروفنيك برحالت 
موسمية بواقع ٤ رحالت اسبوعيا خالل الفترة 

من ١٠ اجلاري وحتى ٢5 اكتوبر ٢٠١٨.
ومع اطالقهــا لرحالتها الــى مدينة كراكوف 
الپولنديــة في ٨ اجلاري ورحالتهــا املقبلة الى 
مدينتي كاتانيا االيطالية وسالونيك اليونانية في 
يونيو املقبل ترتفع وجهات فالي دبي في القارة 
االوروبية الى ٢6 وجهة توفر ١35 رحلة أسبوعيا.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات 
التجاري ملنطقة االمارات والشرق االوسط وأوروبا 
والدول املســتقلة في فالي دبي »تعد فالي دبي 
اول ناقلــة توفر رحالت مباشــرة مــن دبي الى 

دوبروفنيك«.
واضاف »رحالتنا اجلديدة تعكس التزام فالي 
دبي باستكشاف الوجهات غير املخدومة برحالت 
طيران مباشــرة وقد جنحت الناقلة في افتتاح 
7١ وجهة ضمن هــذه احملطات من بني اكثر من 

9٠ وجهة تخدمها الناقلة اليوم«.
ويســتفيد مسافرو درجة رجال االعمال من 
خدمات فريق متخصص لهذه الدرجة على مدار ٢٤ 
ساعة ملساعدتهم في احلجوزات واالستفسارات 
األخرى املتعلقة برحالتهم، اضافة الى االولوية 

في اجناز اجراءات السفر. 
وستكون الرحلة ضمن رحالت الرمز املشترك 
مع طيران اإلمارات ضمن الشراكة التي أعلنتها 

الناقلتان في يوليو من العام ٢٠١7. 

ويحصل مســافرو طيران االمارات أصحاب 
حجوزات الرمز املشــترك على وجبات مجانية 
واوزان االمتعــة في طيــران االمارات للرحالت 
التي تشغلها فالي دبي على الدرجتني السياحية 

واالعمال.
وقــال مارتن غروس مديــر منطقة كرواتيا 
والنمسا في طيران االمارات ان افتتاح الوجهة 
اجلديــدة يعد خطــوة مهمة بالنســبة لطيران 
االمارات وفالي دبي ولدولة االمارات وكرواتيا 

عموما. 
وتقع دوبروفنيك جنوب كرواتيا على ساحل 
بحر االدرياتيك املدهش وهي مشهورة بعراقتها 
ومواقعها املدرجة ضمن تراث اليونسكو العاملي.
وقــال فرانــو لوتيتــش مديــر عــام مطــار 
دوبروفنيــك تعليقــا على الرحلــة االفتتاحية 
لفالي دبي »نحن مسرورون باطالق فالي دبي 
لرحالتها من دبي الى دوبروفنيك وهي خطوة 

مهمة للمطار ولعموم منطقة دوبروفنيك«.

»اخلليج« يغلق أبوابه خالل عطلة اإلسراء واملعراج

مبناسبة اإلسراء واملعراج، أعلن بنك اخلليج 
عن إغالق فرعه الرئيسي وجميع األفرع األخرى 
غدا، على أن يستأنف البنك نشاطه وفقا لساعات 
العمل املعتادة يوم االثنني املقبل. هذا وسيواصل 
بنــك اخلليج خدمة جميــع عمالئه على مدار 
الســاعة خالل العطلة عن طريق مركز خدمة 
العمالء، كما بإمكان العمالء أيضا زيارة املوقع 
اإللكترونــي للبنك للحصــول على املزيد من 
املعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك.

إلى جانب ذلك، يستطيع العمالء أيضا إجراء 

معامالتهم املصرفية من خالل تطبيق اخلدمة 
املصرفية عبر الهاتف النقال أو من خالل متابعة 
قنوات التواصل االجتماعي اخلاصة بالبنك.

وبهذه املناسبة، يتقدم بنك اخلليج بالتهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، واحلكومة الكويتية والشعب الكويتي 
وكل املقيمني بحلول يوم اإلســراء واملعراج، 
داعــني اهلل عــز وجل أن يعيــده على األمتني 
العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

فــي تعريــف ويكيبيديا حللــم اليقظة 
)باإلجنليزيــة: Day Dream( إشــارة إلى 
انه إعمال الذهن في حتقيق الرغبات، مبا 
يحقق إشــباعا على مستوى اخليال. إذ 
إلى خيالهم، ويشردون  يلجأ األشخاص 
فيه، كي يحققوا إشــباعا ال يستطيعون 

حتقيقه في الواقع.
وهي عبارة عن استجابات بديلة لالستجابات 
الواقعية فإذا لم يجد الفرد وسيلة إلشباع 
دوافعه في الواقع فإنه قد يحقق إشباعا 
جزئيا عن طريق التخيل وأحالم اليقظة بذلك 
تخفف القلق والتوتر املرتبط مبستقبلنا 
املنشود، وعن طريق أحالم اليقظة واإلصرار 
على حتقيقها ميكن للشخص الوصول ملا 

أراد أو ميكن االكتفاء بالتخيل فقط.
ان أحالم اليقظة أحد أهم ما يتميز به الشباب 
من ظواهر نفســية وأضيف ليس فقط 
الشباب بل نحن كمختصني في التنمية لنا 
أحالم يقظة وهي احد ظواهرنا النفسية 

وممارساتنا اليومية.
لنحلم معا عزيزي القارئ بان يكون في 
الكويت هيئة مركزية للتدريب احلكومي 
ترفع مستوى مهارات ومعارف وخبرات 
املوظف احلكومي بعد عجز املؤسســات 
التعليمية عن ســد فجوات احتياج سوق 

العمل.
ولنحلم بهيئة حكومية مركزية ملواصفات 

ومقاييــس اجلودة في جميــع املجاالت 
اخلدميــة والتعليمية وأداء املؤسســات 
التجارية واخلاصــة واحلكومية لتتوحد 
لدينا انســاق العمل وتتوكد مســتويات 

اجلودة العاملية.
ولنحلــم بهيئة حكومية تعنى بشــؤون 
املرأة ورعاية الطفل لتحسني أوضاع املرأة 
اقتصاديا واجتماعيا وفكريا وتطور أساليب 
رعاية وحماية األطفال وبيئة معيشــتهم 
وتربيتهم وتعليمهم، لنحلم بهيئة حكومية 
التطوعيــة واألعمال  مركزية لألعمــال 
اخليرية ودعم املبادرات تضم في كنفها 
هذا الشتات للمؤسسات واملراكز واللجان 
اخليرية والتطوعية ونسج خيوط التعاون 
والتكامل بينها ارتقاء مبجتمع اإلنسانية 

مجتمع الكويت املعطاء.
لنحلم بهيئة حكومية مركزية الستطالع 
الــرأي العام وقياس الرضــا االجتماعي 
وحرية التعبير في شتى القضايا واملواضيع 
االجتماعية والسياســية والدولية لرفع 
التشــريعات والقوانني  مستوى واقعية 

وقبولها من املواطنني واملقيمني.
هذه بعض أحالم اليقظة التي نعيشها، فهل 
لها ان تتحول الى واقع يعمل على تنمية 
املعيشة اجلماعية  بالدنا ورفعة مستوى 

فيها؟
واهلل ولي التوفيق

تستمر الشركة »األولى 
خطتهــا  فــي  للوقــود« 
التطويريــة، حيث تبدأ في 
تطوير البنية التحتية فقط 
حملطة الشويخ الواقعة على 
شارع جمال عبدالناصر لرفع 
الكفاءة ومســتوى السالمة 
البيئيــة وســيتم إغــالق 
احملطة وذلك لتركيب نظام 
VSR II نظــام اســترجاع 
الثانــي  اجليــل  األبخــرة 
مــن أنظمة تقليــل انبعاث 
األبخرة، باإلضافة الى عمل 
غرفــة لتجمع الوقود حول 
اخلزانات في حالة احلوادث 

االنسكابية. 
وقد أعلنت األولى للوقود 
بأنه ســيتم إغــالق احملطة 
إغالقــا تامــا مــن ١5  ابريل 
اجلــاري وســتتم موافــاة 

العمالء بآخر املستجدات.

»األولى للوقود« تغلق محطة الشويخ في شارع جمال عبدالناصر

يعتبر منتجع قصر العرين بالبحرين واحدا من 
أهم املنتجعات الســياحية باملنطقة التي تشهد إقباال 
كبيرا من العائالت اخلليجية التي تبحث عن جو من 
اخلصوصية والرفاهية، حيث يقضون عطالتهم في 
منتجع يوفر لهم مزيجا جذابا للعائالت أو الباحثني 
عن الراحة واالستمتاع واالستجمام واخلدمة الراقية 

في أكبر مركز سبا فاخر مبنطقة اخلليج.
ويقع هذا املنتجع على مســاحة تتجاوز 131 ألف 
متر مربع، ويضم 78 فيال فاخرة مبسبح خاص تعبر 
بشكل واضح عن روعة سحر وأناقة التصميم العربي. 
وتوفر كل فيال مزيجــا رائعا من الطراز العربي 
واألثاث الفاخر والذوق العصري، وتنقسم الفيالت 
باملنتجع إلى 56 فيال صحراوية متتد على مســاحة 
تبلغ 400 متر مربع، و22 فيال ملكية تصل مســاحة 
كل منها إلى 740 مترا مربعا. وحتتوي جميع الفيالت 
على ساحة فناء من الرخام ومسبح خاص مع إضاءة 

حتت املاء وحوض اجلاكوزي في الهواء الطلق.

وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة 
العرين االستثمارية د. عيسى فقيه: »العرين هو رمز 
للثقافة والراحة في منطقة اخلليج ونهدف من خالله 
الى رفع مستوى البحرين كمركز سياحي إقليمي«.

ويتمحور عمل منتجع وسبا قصر العرين في الفترة 
احلالية على أن يكون وجهة سياحية داعمة للصحة 
من خالل تدشــني برامج صحية كجزء من خدمات 

السبا والتي تعد األكبر في منطقة اخلليج العربي.
ويشير فقيه إلى أن املسافرين يبحثون باستمرار 
عن جتارب أكثر متعة ال تنســى، حيث تتحول هذه 
الرغبــة في »العرين« إلى واقع يتيح لكل شــخص 
جتديد شبابه ولياقته البدنية، وإعادة تنشيط أفكاره 
وعواطفه، من خالل مزيج حصري من حلول »عش 
حياتك« الشهيرة في املنتجع، والتمتع باملرافق املبتكرة 

واإلقامة امللكية.
ويشهد املنتجع إقباال كبيرا من العائالت الكويتية 
والسعودية، حيث يقول فقيه إن هناك نحو 4 آالف 

سائح كويتي قاموا بزيارة املنتجع خالل العام املاضي 
وأن هذا العدد في منو، مرجعا ذلك إلى اخلصوصية 
التي مينحهــا املنتجع لزائريه وهو ما يجعله وجهة 
مفضلة للعائالت الباحثني عن قضاء وقت ممتع في 
أجواء من اخلصوصية واالستجمام. وأيضا، يشكل 
السعوديون نحو 60% من زوار املنتجع، وذلك نظرا 
لنفس األسباب الســابقة، إضافة إلى أن املنتجع ال 
يبعد ســوى دقائق من جسر امللك فهد الذي يربط 

السعودية بالبحرين.
ويقع املنتجع بالقرب من حلبة البحرين الدولية، 
أول حلبة سباقات كبرى في الشرق األوسط، ومحمية 
العرين للحياة البرية، إضافة إلى نادي الشراع، ومرافق 
»غرافيتي إندور ســكاي ديفينغ« وشاطئ الزالق، 
أحد الشــواطئ القليلة املخصصة للجمهور، ويقع 
على مقربة من مشروع »أڤنيوز البحرين«. ويوفر 
املنتجــع لزائريه برامج متنوعة لزيارة هذه األماكن 

خالل إقامتهم.

لعشاق اخلصوصية والباحثني عن الرفاهية واألجواء العائلية

»قصر العرين«.. 
عالم آخر من املتعة واالستجمام

أكثر من 4 آالف كويتي زاروا املنتجع البحريني خالل 2017

4 رحالت أسبوعياً خالل الفترة من 10 اجلاري وحتى 25 أكتوبر 2018


