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الشيخ احمد العبداهلل

د.نوال احلمد

خالد الفضالة

)محمد ماهر(املشاركون في الندوة في لقطة جماعية

عبدالعزيز البابطني متوسطا أعضاء النقابة

في ندوة تحت عنوان »أرجعوا ألطفال الكويت حقوقهم«

أعضاء المرصد وقوى »11/11« يطالبون بحل قضية
 أبناء الكويتيين المتزوجين من »بدون« ومنحهم حقوقهم

البابطين رئيس فخري لنقابة األطباء الكويتية

حذر الصيدلي في مستش���فى العدان 
ف���ي مجال األعش���اب د.أحمد  والباحث 
البندول،  الرشيدي من سوء اس���تخدام 
مشيرا الى انه عند تناول جرعة زائدة منه 
 Glutathione يؤدي الى هبوط في مستويات
بسبب عدم كفايتها الستقالب كل الكمية 

فيتحول البندول إلى ماده قلوية شديدة 
السمية تدعى NABQI التي تهاجم الكبد من 
خالل االرتباط بعضيات اخللية وانزمياتها 
فتسبب HEPATIC NECROSIS أو ما يسمى 

بتليف الكبد.
واهاب في تصريح صحافي األطباء من 

جتاهل اآلثار اجلانبية للبندول من اجل 
إرضاء املري���ض أو التخلص منه في كل 

وصفة يتم وصفها.
ال���وزن والعمر  وش���دد عليهم بأخذ 
البن���دول خاصة  في اعط���اء جرع���ات 

لألط��فال.

الرشيدي يحّذر من سوء استخدام البندول

حمد العنزي
الكويتي  شدد اعضاء املرصد 
لتأصي����ل الدميوقراطي����ة وقوى 
11/11 عل����ى ض����رورة حل قضية 
الكويتي����ني املتزوجني من  ابناء 
بدون واعطائهم حقوقهم الشرعية 
والقانونية التي كفلها لهم القانون 
والدستور الكويتي، مطالبني بالغاء 
القرارات السابقة التي متنعهم من 
استخراج شهادات والدة البنائهم 
الكويتيني، جاء ذلك خالل الندوة 
التي اقامها املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية بالتنسيق مع جتمع 
الكويت مساء اول  حقوق اطفال 
من امس بعنوان: »ارجعوا الطفال 
الكويت حقوقهم« شارك فيها امني 
عام حتالف قوى 11/11 ناصر الشليمي 
ونائب رئيس جمعية تقييم االداء 
البرملاني مطلق العبيسان ومنسق 
عام جتمع حقوق اطفال الكويت 
جاسم حسن واخلبير االقتصادي 
حجاج بو خضور ورئيس نقابة 
العاملني بدي����وان اخلدمة املدنية 
انور الداهوم ورئيس مكتب حقوق 
االنسان عبد اخلالق جمعة، ورئيس 
املكتب االعالمي بتحالف قوى 11/11 
النشوان وامني سر املرصد  فايز 
الكويتي سعد املطرقة. في البداية 
قال امني عام حتال����ف قوى 11/11 
ناصر الش����ليمي ان قضية ابناء 
الكويتي املتزوج من بدون بدأت 
منذ عام 2005 شهر مارس عندما 
اص����در وزير العدل آن����ذاك قرارا 
اداريا مينع التصديق على عقود 
الزواج اخلاصة بالكويتي املتزوج 
من فئة البدون، وانتقد الشليمي 
هذا القرار الذي ادى الى متزيق اسر 
كويتية، قائال كيف لرجل كويتي 
أال يتم التصديق على عقد زواجه، 

حنان عبدالمعبود
أعلن رئيس نقابة االطباء 
الكويتي����ة د.حس����ني اخلباز 
اختي����ار مجل����س ادارة نقابة 
االطباء الكويتية للعم الشاعر 
البابطني  عبدالعزيز س����عود 
رئيس����ا فخريا لنقابة االطباء 
الكويتية، معربا عن ش����كره 
وس����عادته البالغ����ة مبوافقة 
العم »بوس����عود« على تولي 
مهام ه����ذا املنصب، خصوصا 
ان����ه صاح����ب تاري����خ حافل 
التي قدمها  باالعمال اخليرية 
في مختلف املجاالت االسالمية 
واالنسانية والتعليمية واالدبية 
سواء داخل الكويت أو خارجها، 
اضافة للخدمات اجلليلة التي 
قدمها للوطن في احملافل احمللية 
والدولية، فهو مثال مشرف ألي 
مواطن كويتي يعيش على تراب 

هذا الوطن.
وقال اخلباز ان اشهار نقابة 
االطباء لم يكن له ان يرى النور 
لوال فضل اهلل تعالى أوال ومن 
الزمالء املؤسسني،  ثم عزمية 
واخيرا احل����رص الذي أبدته 
الكويتي����ة ممثلة  احلكوم����ة 
بوزارة الشؤون االجتماعية في 
تفعيل مواد الدستور الكويتي 
وتطبيق قوانني الدولة وااللتزام 
التي  الدولي����ة  باالتفاقي����ات 

ضخم����ا، يصل إل����ى أكثر من 30 
ملي����ارا، فما الفائ����دة من وجود 
خطط حاملة، وف����ي نفس الوقت 
توجد شرائح اجتماعية محبطة 
ومظلومة؟ ش����رائح محرومة من 
أبسط حقوقها االنسانية، من جانبه 
قال أمني سر املؤمتر العام لتحالف 
قوى 11/11 أنور الداهوم ما اجلرم 
الذي ارتكبه الكويتي حتى يصبح 
ابنه من دون اسم او هوية او رعاية 

صحية أو تعليم.
أما رئيس املكاتب السياس����ي 
مطلق العبيسان فقال انه مت توجيه 
بعض الوس����ائل لقوى سياسية 
كانت تتبنى هذه القضايا العادلة 
لكن لم يحض����ر منهم أحد، الفتا 
إل����ى أن البعد في ه����ذه القضية 
انس����اني بالدرجة األولى وليس 

وراءه تكسب.
وتساءل الى أين سينتهي وضع  
البدون في الكويت، هل سينتهي 
الى وضع الهنود احلمر بأمريكا، 
ملاذا هذا العداء الغريب لهم، هذه 
مأس����اة، الفتا إل����ى أن التحالف 
س����وف يطرق أبواب السلطتني، 
وسوف يطرق أبواب الشارع إذا 

لزم األمر.
من جانبه قال رئيس املكتب 
االقتصادي حجاج بوخضور ان 
هناك منطلق����ا اقتصاديا تنمويا 
في هذه القضية، ويجب استثمار 
فئة الب����دون اقتصاديا، حيث ان 
افضل قيمة لرأس املال هي رأس 
املال البشري، فالدول التي بها ظلم 
ومتييز بني أبنائها ال تستمر، مشيرا 
الى أن من يريد أن يجهض مسيرة 
الكويت، ومن يريد أن ينهي الكويت 
ومن يريد أن يعرقل التنمية، هو 
من يقف حائال أمام معاجلة قضية 

أبناء الكويتيني من أم بدون.

وبالتبعية ال يتم استصدار بطاقة 
مدنية او شهادة ميالد البنائه، وكأن 
الكويتي ال����ذي يتزوج من بدون 
تعاقبه احلكومة، لكن اذا كويتي 
تزوج من جزيرة الهنولولو، شيء 
عادي ومثل العس����ل على قلوب 

املسؤولني بالكويت.
واختتم الشليمي كلمته مطالبا 
بارج����اع حقوق اطف����ال الكويت 
املسلوبة، وان يكون هناك حترك 
سريع من احلكومة ومن اعضاء 
مجلس االمة ومن جميع مؤسسات 
املجتم����ع املدني النقاذ الكويتيني 
الذين تتجه مصائرهم الى الهالك، 
قائ����ال ان الدولة وقعت اتفاقيات 
ولديه����ا قوان����ني، ولذلك نحن ال 
نطالب بسراب نحن نطالب بأشياء 
كفلها القانون وكفلها الدس����تور، 
نحن نطالب بتطبيق القانون ومواد 
الدستور التي يجب ان تطغى على 
القرار الوزاري، فالقانون اعلى من 
القرار الوزاري، فهل يعقل ان قرار 

اداري داخل وزارة ميشي الكويت 
كلها، ويتسبب في ضياع اسر.

وفي ذات الصدد قال منسق عام 
جتمع حقوق اطفال الكويت جاسم 
حس����ن ان قضية اطفال الكويت 
عادلة، وهي قضية واقعية حقيقية 
موجودة في املجتمع، تبدأ املشكلة 
عند زواج الكويتي من فئة البدون 
حيث يصطدم برف����ض اجلهات 
املعنية اصدار عقد زواج، وترفض 
اللجن����ة املركزية للبدون توثيق 
عقد الزواج اال اذا وقع الزوج بأن 
اصول زوجته عراقية او سورية 
او اي جنسية اخرى، فيجد نفسه 
طرفا في قضية سياس����ية هو ال 
ش����أن له بها، والس����بب في هذه 
االزمة هو القرار آنذاك، املش����كلة 
بدأت بسيطة لكنها اآلن تفاقمت 
واصبحت معضلة. وبدوره قال امني 
سر املرصد الكويتي سعد املطرقة 
ان القانون سبب املشكلة هو قانون 
جائ����ر وظالم وعنصري، وطالب 

رئيس احلكومة بالغاء هذا القانون، 
كما طالب كل نائب ش����ريف بأن 
ينظر لهذه القضية على انها قضية 
انسانية، من اجل اطفال الكويت، 
فالطفل ينسب البيه وليس المه، 
وشدد على ضرورة عدم تسييس 
القضية من اجل 2000 طفل كويتي. 
وعلى الصعي����د ذاته قال رئيس 
جتمع الوحدة الوطنية ضيف اهلل 
العتيبي ان قضية هؤالء األطفال 
أصبحت قضية الشارع الكويتي، 
الكويتيني  الى قضي����ة  واش����ار 
خارج الكويت، التي أثارها خالد 
عبداجلليل، التي أصبحت حديث 
الشارع، كيف يكون هناك كويتيون 
ضائعون في اخلارج وليس لهم 
هوية، واحلكومة ملاذا لم جتنسهم، 
واآلن يجب أن نتعاطف أكثر مع 

الكويتيني اللي داخل الكويت.
من جهته ق����ال رئيس مكتب 
حقوق اإلنسان عبداخلالق جمعة أن 
احلكومة قدمت مشروعا اقتصاديا 

الكويت حتت  صادقت عليها 
الدولية،  العمل  مظلة منظمة 
حيث جتلت جميع تلك االمور 
وبدت واضحة في موافقة وزارة 
الشؤون على اش����هار نقابة 

االطباء الكويتية.
من جانبه، كشف أمني سر 
نقابة االطباء الكويتية د.عثمان 
العمر عن التش����كيل االداري 
لنقابة االطباء الكويتية، مبينا 
انه جاء عل����ى النحو التالي: 
د.حس����ني اس����ماعيل اخلباز 
الرقم  رئيس����ا، د.ندى عادل 
نائبا للرئيس، د.عثمان صالح 

العمر أمينا للسر، د.حمد عباس 
كندري أمينا للصندوق، د.خالد 
التميمي س����كرتيرا  يعقوب 
للعالقات العامة واخلارجية، 
د.عبير نايف حمادة عضوا، 

د.علي محمد القطان عضوا.
وق����ال العم����ر ان النقابة 
ستس����عى جاهدة للدفاع عن 
حقوق ومكتسبات االطباء بكل 
ما متلك من امكانات بش����رية 
وطاقات نقابي����ة عن طريق 
العم����ل على حتقي����ق اهداف 
النقابة وتفعيل مواد الالئحة 
الداخلية له����ا، كما ان النقابة 

ستس����عى جاه����دة لالرتقاء 
مبستوى اخلدمات الصحية 
في الدولة والتركيز على نشر 
االبحاث العلمية في الكويت، 
داعيا جميع املعنيني في جهات 
الدولة ومؤسساتها الى مد يد 
التعاون مع نقاب����ة االطباء، 
وذلك لتع����م الفائدة على هذا 
الوطن وعل����ى اصحاب هذه 
املهنة االنسانية وعلى جميع 
الذين  الكويتي  افراد الشعب 
ينتظرون الكثير من االصالحات 
في هذا القطاع احليوي واملعني 

بصحة وسالمة الشعب.

س����نغافورة � كونا: غادر وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل جمهورية سنغافورة أمس بعدما مثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في افتتاح معرض »ذخيرة الدنيا« التابع لدار اآلثار 

االسالمية والذي حضره الرئيس السنغافوري سيالبان راماناثان.
والتقى الشيخ أحمد العبداهلل خالل زيارته الرئيس السنغافوري 
سيالبان راماناثان والوزير االول ووزيري اخلارجية والتجارة والصناعة 
لبحث س����بل التعاون الثنائي بني البلدين. واختتم العبداهلل والوفد 
املرافق له اجلولة التي قام بها لكل من س����نغافورة ومملكة البحرين، 
حيث ش����ارك في بداية جولته في حفل افتتاح مهرجان اخلليج ال� 11 
لإلذاعة والتلفزيون بدعوة من وزيرة الثقافة واإلعالم البحرينبة مي 
بنت محمد آل خليفة للمشاركة في املهرجان الذي تشارك فيه جميع 
محطات االذاعة والتلفزيون اخلليجية بجانب هيئة االذاعة والتلفزيون 
اليمنية. وكان في وداع الوزير في مطار س����نغافورة س����فيرنا لدى 
جمهورية سنغافورة عبدالعزيز العدواني الذي رافق الوزير في جولته 

حيث التقى كبار املسؤولني في سنغافورة.

حنان عبدالمعبود
اكدت مديرة ادارة التغذية واالطعام في وزارة الصحة د.نوال 
احلمد ان مؤمتر سالمة الغذاء الذي سيعقد غدا حتت رعاية وزير 
الصحة د.هالل الساير س���يحضره العديد من اخلبراء املتميزين 
عامليا في مجال التغذية، وبينت ان املؤمتر سيطرح جميع القضايا 
املتعلقة بسالمة الغذاء وذلك من خالل التركيز على احداث الطرق 
العاملية املتبعة في هذا املجال. وقالت احلمد في تصريح صحافي 
ان املؤمتر يهدف الى التحقق من تأصيل مفاهيم سالمة الغذاء على 
النطاقني املعرفي والتطبيقي في مختلف قطاعات الدولة باالضافة 
الى إلق���اء الضوء على ابرز القضايا املتعلقة بس���المة الغذاء في 
دستور الغذاء، مشيرة الى مناقشة الكثير من املوضوعات من اهمها 
تقليل الفائض من الغذاء وكذلك تنمية وتعزيز وعي املستهلك فيما 

يتعلق بسالمة الغذاء والصحة العامة.

وزير اإلعالم يغادر سنغافورة بعد افتتاحه 
معرض دار اآلثار اإلسالمية »ذخيرة الدنيا«

الحمد: مؤتمر سالمة الغذاء غدًا

د.وليد الفالح

حنان عبدالمعبود
صرح وكي���ل وزارة الصحة 
املس���اعد للتخطي���ط واجل���ودة 
د.وليد الفالح بأن اعتماد التخطيط 
االستراتيجي عوضا عن التخطيط 
التقليدي يعد من أهم التطورات التي 
تشهدها البالد هذه األيام، مشيرا الى 
ان التخطيط االستراتيجي مفهوم 
جديد وم���ازال يحيطه الكثير من 
اللبس، العتباره عند الغالبية مجرد 
نوع من أنواع التخطيط التقليدي. 
وقال الفالح في تصريح صحافي ان 
اهم ما مييز التخطيط االستراتيجي 
ع���ن التخطيط التقليدي انه يبدأ 
بالرؤية واألهداف قبل االنتقال الى 
البرامج التنفيذية وحتديد الفترات 
الزمنية واالحتياجات املؤسسية 
واملالية والبشرية وآليات التنفيذ 
واملتابعة، وهذه في الواقع اصعب 
مرحلة، وانها تتطلب بذل الكثير 
من اجلهد، والرؤية هي التي حتدد 
الطريق واله���دف هو الذي يحدد 
املسير. وتابع: لو تأملنا الوضع 
القائم للخدمات الصحية في الكويت 

من منظمة الصحة العاملية )مثل 
مع���دل االعمار ووفي���ات املواليد 
واحلوامل( والتي تستخدم من قبل 
املنظمة للمقارنة بني الدول تبني ان 
ارقام الكويت تضاهي ارقام الدول 
الدولة املستويات  املتقدمة. تقدم 
الرعاي���ة الصحية،  الثالثة م���ن 
واملستوصفات واملراكز الصحية 
)املس���توى األول( واملستشفيات 
العامة )املستوى الثاني( منتشرة 
ف���ي أنح���اء الكويت مم���ا يحقق 
س���هولة الوصول لهذه اخلدمات 
من قبل مستخدميها، بينما تتمركز 
املستشفيات التخصصية )املستوى 
الثالث( في منطقة واحدة. نظام 
اخلدمات الصحية القائم في الكويت 
القائم���ة في معظم  مثل االنظمة 
دول العالم اساسه املرض وليس 
الصحة ولذلك جند التركيز دائما 
على التشخيص والعالج واالهتمام 
ينصب عل���ى توفي���ر املزيد من 
املنشآت والقوى العاملة واالجهزة 

واالدوية.

لوجدنا اآلتي: اخلدمات الصحية 
في الدولة تق���دم من قبل القطاع 
العام )وزارة الصحة بالذات ولكن 
يجب أال نغفل مس���اهمة وزارات 
وجهات حكومية أخرى(، والقطاع 
اخلاص، األرقام الرسمية املذكورة 
في اخلطة اخلمسية للدولة تبني أن 
القطاع العام يقدم 92% من اخلدمات 
الصحية والقطاع اخلاص 8% فقط، 
املؤشرات الصحية احليوية املعتمدة 

الفالح: القطاع الصحي العام يقدم %92
 من الخدمات مقابل 8% لـ»الخاص«

أكد امني عام التحالف الوطني الدميوقراطي 
خالد الفضالة ضرورة النأي بغرفة جتارة 
وصناعة الكويت عن الصراعات السياسية، 
مشددا على ضرورة احلفاظ على استقاللية 
»الغرفة« كمؤسسة وطنية رائدة في املجال 
االقتص���ادي، وحمايتها م���ن الضغوطات 

السياسية التي بدأت تتعرض لها مؤخرا.
وقال الفضالة ف���ي تصريح صحافي ان 
ما تتعرض له »الغرفة« ما هو إال استكمال 
ملخطط بدأ تنفيذه منذ س���نوات قليلة من 

قبل قوى متنفذة تس���عى للس���يطرة على 
مراكز مهمة ف���ي الدولة لتجيرها في اجتاه 
دعم الفس���اد واملصال���ح الضيقة وتصفية 
احلسابات السياس���ية، الفتا الى ان القوى 
ذاتها جنحت في اختطاف الرياضة من اهلها 
واستطاعت الس���يطرة على بعض وسائل 
االعالم وبدأت اليوم حتركاتها للسيطرة على 
الغرفة ومؤسسات املجتمع املدني. ووصف 
الفضالة ما تتعرض له الغرفة بحملة ارهاب 
ضد اي صوت وطني حر في املجتمع سواء 

كان على املستوى الفردي او املؤسسي، مؤكدا 
ان التحالف الوطني الدميوقراطي لن يقف 
مكتوف االيدي جتاه هذه املمارس���ات التي 

انكشفت دوافعها.
واذ اش���اد الفضالة برج���االت »الغرفة« 
ودورهم التاريخي في ترسيخ الدميوقراطية 
الكويتي���ة والدفاع عن القضاي���ا الوطنية، 
فإنه عبر عن اس���فه لدخول بعض االطراف 
بحس���ن نية او س���وء نية قافلة احملرضني 

على »الغرفة«.

أكد أنها تتعرض لحملة إرهاب ضد أي صوت وطني حر

الفضالة للحفاظ على استقاللية »الغرفة« كمؤسسة وطنية رائدة اقتصادياً
نأسـف لدخول بعض األطراف بحسن أو سـوء نية للتحريض ضد الغرفة


