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حنان عبدالمعبود
أعلنت وزارة الصحة استئناف 
التصلب  إجراء عمليات مرض����ى 
العصبي خالل األيام القليلة املقبلة 
بعد إقرار بروتوكول عالجي بحثي 
واضح لهذا املرض املعروف باسم 
)ام. اس(. وقال وزير الصحة د.هالل 
الس����اير في تصريح ل� »كونا« ان 
البرتوك����ول الذي س����يتم إقراره 
العالجي للمرضى  يشمل اإلجراء 
الى  املهنة اضافة  وفقا ألخالقيات 
اعتماد املوافقات اخلطية من املرضى 
للتوقيع عليها يتم من خاللها تقدمي 
شرح دقيق وكامل عن احتمال ظهور 

مضاعفات بعد إجراء العملية.
وأوضح الساير ان هذه العملية 
تعتبر عملية بحثية وليست عالجية 
ولم يتم اعتمادها بش����كل رسمي 
من قبل الهيئ����ات الطبية العاملية 
املتخصصة ألنها تعد في املراحل 
االولى من االكتشاف وحتتاج الى 
إجراء املزيد من البحوث للتأكد منها 
للحفاظ على سالمة املرضى وعدم 

ظهور مضاعفات عليهم.
وكان وكيل الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي أعلن ان موافقة الوزارة 
مشروطة بضرورة موافقة املريض 
ودرايته باألدوي����ة والعالج الذي 
الى تعريفه  سيتناوله، باالضافة 
بخطورة استخدام الدعامات وكذلك 
تقدمي بروتوكول واضح عالوة على 
ضرورة انضمام أخصائي تخدير 
وطبيب أعصاب الى الفريق الطبي 

الذي سيجري القسطرة.
وقال العبدالهادي: »لقد أرسلنا 
كتابا الى مدير الفريق الطبي الذي 
يقوم بإجراء القس����طرة احلديثة، 
وأكدنا ضرورة اس����تكمال بعض 
األشياء الستكمال الدراسة وهي إعداد 

هذا امل����رض حيث اكد عميد كلية 
الط����ب د.فؤاد العل����ي ان الفريق 
الطبي الذي اجرى عملية القسطرة 
اجلديدة متخصص في االش����عة 
وليس ف����ي عالج مرض التصلب 
العصبي مطالبا بضرورة التأني 
والدراسة قبل استئناف عمليات 
القسطرة داعيا الى استخدام املنهج 
العلمي سواء في طريقة الفحص 
او االس����لوب العالجي والوصول 
الى نتائج علمية تؤكد تفوق هذا 
العالج على الطرق التقليدية املتبعة 
وذلك لن يحدث اال من خالل البحث 

العلمي.
وقال د.العلي: ان الصحة ليس 
لديها مانع من املوافقة على اجراء 
هذه الدراس����ة ولكن وفقا السس 
علمي����ة وقانونية مش����يرا الى ان 
العملي����ة اجلديدة لم متض عليها 
الفترة املتعارف عليها في الهيئات 
العلمية، ونفى ما يتردد عن وجود 
عالقة بني شركات االدوية ووقف 
العمليات، واتفق معه  اجراء هذه 
في الرأي رئيس قسم االعصاب في 
مستشفى مبارك د.سهيل الشمري 
الذي شدد على ضرورة التأني قبل 
اج����راء العملية اجلديدة مؤكدا ان 
الطرق العالجية التقليدية نتائجها 
ممتازة في عالج مرضى ال� »ام اس« 
الفتا الى ان طريقة العالج احلديثة 
التي اجراه����ا الطبيب االيطالي د. 
زامبوني اجريت على 65 مريضا نتج 
عنها مضاعفات ل� 35 مريضا حيث 
عاد انسداد االوردة اليهم مرة اخرى 
واستدعى االمر لتركيب دعامات لهم 
مؤكدا ان املراك����ز الطبية العاملية 
مازال����ت جتري دراس����ات عديدة 
الثبات مدى جناح ه����ذه العملية 

من عدمه.

مشددا على ضرورة حتديد املواد 
املس����تخدمة في اج����راء الفحص 
باملنظار بحيث يتم استبعاد الدعامة 

واالكتفاء بالبالون فقط.
ومن جان����ب آخر، عقد كل من 
العلي  الط����ب د.فواد  عميد كلية 
ورئي����س قس����م االعص����اب في 
مستش����فى ابن س����ينا د.اسمهان 
الشبيلي ورئيس قسم االعصاب 
في مستشفى مبارك الكبير د.سهيل 
الش����مري مؤمترا صحافيا قدموا 
خالله عرضا علميا تناول معلومات 
عن مرض ال� »ام. اس« وكذلك عن 
عملية القس����طرة اجلديدة لعالج 

والفوائد واملخاط����ر واملضاعفات 
احملتمل حدوثها، باالضافة الى إعطاء 
احلرية الكامل����ة للمريض باتخاذ 
القرار املناسب سواء باملشاركة او 
عدمها في إجراء الدراس����ة، مشددا 
على انه من حق املريض االنسحاب 
من الدراس����ة في اي وقت. وطالب 
د.العبدالهادي الفريق الطبي بتحديد 
خصائص عينة الدراسة ومعايير 
االنخراط بالدراسة وكذلك معايير 
االس����تبعاد من الدراسة من حيث 
النوع والعمر واجلنسية واحلالة 
املرضية وتوضيح اذا كان املريض 
طف����ال  او من غير مكتملي االهلية 

كتاب باسم رئيس جلنة األبحاث 
في وزارة الصحة الوكيل املساعد 
العامة د.يوسف  لشؤون الصحة 
البحث  النصف يتضمن عن����وان 
وأس����ماء جميع الباحثني، نحيطه 
من خالله بعدد من املالحظات التي 
تبني وجودها بدراسة األوراق املقدمة 
للفريق على حق����وق املرضى في 
اخلصوصية وس����رية املعلومات 
وعدم تداولها خارج إطار البحث.

وأشار العبدالهادي الى ضرورة 
تعديل اإلقرار املستنير ليتضمن 
ش����رحا كامال ع����ن كل فحص من 
الفحوصات التي ستجرى للمريض 

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة اجلهراء الن�شيم -  قطعة 1 - �شارع 11 - منزل 2 -  ق�شيمة 526 وم�شاحته 400م2 واملو�شوف بالوثيقة 

رقم 1995/1776. العقار عبارة عن منزل نظام حكومي يقع على �شارعني ومكون من دورين ار�شي واأول ومك�شي باجلريي 

والتكييف عادي .

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 130000 د.ك »مائة وثالثون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 

مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع 

كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على اأ�سا�س الثمن 

الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س 

من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة 

واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

اأية  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تتحمل  اأن  دون  م�سئوليتهم  وعلى  البيع  لإجــراءات  املبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإعالن  هذا  ين�سر  ثـامـنًا: 

م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة 

اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن اخلا�س عماًل باأحكام 

املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

املوافق  االثنني  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

2010/5/3م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر 

يف الدعوى رقم 2008/260 بيوع/1.

املرفوعة من:    ن�شمية �شحوي علي الظفريي

�شـــــــــــــــــد:  1- اأحمد عطية �شعود ال�شفريي . 2 - عطية �شعود جمعان ال�شفريي 

الخباز: »الطبية«
أيدت إشهار

»نقابة األطباء«
كشف رئيس نقابة األطباء 
املنحلة د.حس���ني اخلباز عن 
كتاب رسمي خاص باجلمعية 
الطبي���ة الكويتي���ة وم���ؤرخ 
بتاريخ 2009/6/14 تطلب فيه 
حتويل اجلمعي���ة الطبية الى 
نقابة األطباء البش���ريني وهو 
الطلب الذي ي��ؤكد »ش�����بهة 
التزوير« ف���ي الطلب املزعوم 
الذي ظهر مؤخرا وحمل تاريخ 

.2009/6/8
وقال د.حس���ني اخلباز في 
تصريح صحافي ان »املفاجأة 
احلقيقية« ف���ي هذا املوضوع 
ان الكت���اب املؤرخ في 6/14 قد 
حمل »توقيع« وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاسي آنذاك، وقد مت رفضه 
من قبل وكيل القانونية جمال 
الدوسري لعدم قانونية طلب 
اجلمعية الطبي���ة احملول من 
وزير الشؤون وهو األمر الذي 
حدا بالوزير الى »املوافقة« على 
طلبنا بإش���هار نقابة األطباء 
الكويتي���ة و»رف���ض« طلب 
اجلمعية الطبية حسب القوانني 

املتبعة بوزارة الشؤون.
وأضاف د.حسني اخلباز ان 
هذا الكتاب الذي حصلنا عليه 
حديثا ه���و »أكبر دليل« يدين 
املؤامرة  الش���ؤون في  وزارة 
التي »دبرت بالليل« ضد نقابة 
األطباء، وذل���ك ألنه وكما هو 
واضح ان ه���ذا الكتاب املؤرخ 
في 2009/6/14 قد حمل »توقيع« 
وزير الشؤون ومت »رفضه« من 
وزارة الشؤون آنذاك، والصدمة 
الوزير  التي »أبهرتنا« هي ان 
� وبعد اشهاره لنقابة األطباء 
الكويتية � قام »بإلغاء« نقابة 
األطباء استنادا الى نفس هذا 
الذي قام���ت وزارته  الطل���ب 

برفضه آنذاك.

د.إبراهيم العبدالهادي د.هالل الساير

م.محمود كرم

)أحمد باكير( د.سهيل الشمري ود.فؤاد العلي ود.أسمهان الشبيلي خالل املؤمتر الصحافي

كرم: »األشغال« تنّفذ مشاريع لقطاع 
الهندسة الصحية بقيمة 200 مليون دينار

تعمل على جتم���ع مياه الصرف 
الصحي ومن ثم تنقيتها مبستوى 
عالي اجلودة الستخدامها في ري 

املزروعات.
وبني بومجداد أن اإلدارة تعمل 
حاليا عل���ى تنفيذ محطة تنقية 
في منطقة كب���د لتخدم محافظة 
اجلهراء بش���كل كامل من خالل 
جتميع مياه الصرف الصحي فيها 
والعمل على تنقيتها، الفتا إلى أن 
اإلدارة قامت كذلك بإنشاء شبكة 
متكاملة الستغالل تلك املياه في 
الطرق وصوال لالستفادة منها في 

املناطق احلدودية.
م���ن جهتها اعتب���رت مديرة 
إدارة التصمي���م في القطاع والء 
بورسلي أن إدارة التصميم تعتبر 
من أهم اإلدارات في القطاع واملركز 
الرئيسي لتصميم مشاريع القطاع 
بش���كل كامل، مبين���ة أن اإلدارة 
حتتوي على 3 أقسام )الدراسات 
والتصمي���م � العقود � اخلدمات 

املساندة(.
وأشارت بورسلي إلى أن قسم 
التصمي���م يعمل عل���ى تصميم 
منظوم���ة الصرف ف���ي املناطق 
بالتنس���يق مع قطاع هندس���ة 
الط���رق فيما يتعل���ق باملناطق 
إلى متابعة  اجلديدة باإلضاف���ة 
طرح االتفاقيات ومتابعة أعمال 
القس���م  أن  إلى  التصميم، الفته 
يش���تمل حاليا على 4 اتفاقيات 
تتضمن االتفاقية D ملعاجلة املياه 
واتفاقية املخطط الهيكلي الثالث 
مبش���اركة مكتب عاملي لدراسة 
املنظومة الصحية وكل ما يتعلق 

بهذا اجلانب.
كذل����ك اتفاقية تصميم محطة 
ام الهيمان للصرف الصحي التي 
س����تعمل بدال عن محط����ة الرقة 
احلالية مع األخذ باالعتبار استيعاب 
احملطة جلميع مخرجات املناطق 
اجلديدة من مياه الصرف الصحي 
باإلضافة إلى اتفاقية أعمال املرحلة 
13 من أعمال جتديد شبكة الصرف 
الصحي في الدول����ة والتي تضم 
تطوير منطقة شبكة جليب الشيوخ 
وإنشاء خط رئيسي جديد يربط 

املناطق على الدائري السادس.
وقالت إن قسم العقود يختص 
بط���رح التصامي���م اجلديدة في 
االتفاقي���ات باإلضافة إلى عقود 
التشغيل اخلاصة بأعمال الصيانة 
وتشغيل محطات الضخ والرفع 
ومحطات التنقية، مشيرة إلى أن 
قسم اخلدمات املساندة يعمل على 
التنس���يق املباشر بني املواطنني 
والشركات واملكاتب االستشارية 
فيما يخص بيان خدمات الصرف 
الصحي واملياه املعاجلة وتوصيل 
قس���ائم الف���رز وكل م���ا يتعلق 

بذلك.

دانيا شومان
أعلن رئيس مهندس����ي قطاع 
الهندس����ة الصحي����ة ف����ي وزارة 
األشغال العامة م.محمود كرم عن 
قيام الوزارة حاليا بتنفيذ عدد من 
املش����اريع بقيمة اجمالية تقارب 
200 مليون دينار، معتبرا قطاع 
الهندسة الصحية من أهم القطاعات 
في الوزارة ملا يتضمنه من خدمات 
لها عالق����ة مباش����رة باملواطنني 
من خالل س����ت إدارات، مبينا أن 
القطاع يعمل على جتديد وتنفيذ 
شبكات الصرف الصحي بشكل عام 
باإلضافة إلنشاء وإجناز محطات 
التنقي����ة ومحطات الضخ والرفع 

التي ترتبط بالشبكة.
 وأش����ار ك����رم خ����الل اللقاء 
املفتوح األس����بوعي الذي أقامته 
إدارة العالق����ات العامة بديوانية 
الوزارة صباح أمس، إلى أن القطاع 
يعمل وفق هدفني رئيسني لتحقيق 
الغاية من املشاريع الذي يعمل على 
تنفيذها، موضحا أن الهدف األول 
يتمثل ف����ي معاجلة مياه الصرف 
الصحي وما يتطلبه من مشاريع 
وأعمال متعددة ومختلفة ومن ثم 
االستفادة من املياه املعاجلة الناجتة 
عن معاجلة مياه الصرف الصحي. 
وقال كرم ان وزارة األشغال قامت 
منذ بداي����ة الثمانينيات بتطبيق 
عملية االستفادة من املياه املعاجلة 
بدال من هدر تلك املياه في البحر، 
مضيف����ا أن ال����وزارة وبالتعاون 
مع العديد من اجلهات احلكومية 
كالصحة والزراعة والهيئة العامة 
للبيئة قامت بقطع شوط كبير في 
االستفادة من املياه املعاجلة إلى أن 
أصحبت الكويت من الدول الرائدة 

في هذا الشأن.
واشار كرم إلى أن الوزارة تعمل 
اجراء امر تغييري في محطة الرقعي 
اجلديدة لتركي����ب بوابة جديدة 
باإلضافة إلى االحتياطات االخرى 
خاصة في أعمال االمان باحملطة، 
مبينا أن األعمال قد تستغرق سنة 
تقريبا إلنهاء تلك األعمال باإلضافة 
إلى تأخير بعض املشاريع األخرى 
التي يعمل القطاع على تنفيذها، 
ولفت الى انه وبعد حادثة محطة 
مشرف ارتأت الوزارة االستعانة 
مبستشارين عامليني من اجل زيادة 
األمان للمحطات الس����ابقة الذكر 
بحيث نتالفى حدوث أية مشاكل كما 
حصل في محطة مشرف وبالنسبة 
للتطورات االخيرة حملطة مشرف 
افاد كرم بأن العمل جار على قدم 
وساق متاشيا مع تصريح وزير 
األشغال بأنه خالل األشهر األربعة 
القادمة سيتم تشغيل احملطة جزئيا 
مؤكدا أن ال����وزارة حتتاج إلى ما 
يقارب العام لالنتهاء بشكل تام من 
التعديالت واإلصالحات املطلوبة 

للمحطة.
وأشار إلى أن االستفادة من املياه 
املعاجلة لها مردود استراتيجي جيد 
للدولة، مؤك����دا أن املياه املعاجلة 
ليست هي املياه األساسية للزراعة 
وامنا هي بديل للتوفير من املياه 
العذبة، الفتا إلى أن الوزارة قامت 
بإيصال املي����اه املعاجلة الرباعية 
للوفرة وهي حتت التجربة للتأكد 
من سالمة اخلطوط وتسلمها من 
املقاول وضخها بالشكل املطلوب 
مضيفا انه متت الس����يطرة على 
بعض املش����اكل الت����ي حدثت في 
خطوط املياه املمتدة إلى العبدلي 
ومت مؤخ����را ايص����ال املي����اه إلى 

مزارعها.
واعل���ن كرم عن ع���دم رغبة 
الوزير د.فاضل صفر في االجتاه 
نحو القضاء ملقاضاة بعض وسائل 
االعالم التي كانت تقوم بنشر اخبار 
ومعلومات مخالفة للحقيقة فيما 
يتعلق بحادثة مشرف وتضخيم 
حجم االضرار التي ترتبت عليها 
بشكل غير معقول مبينا ان الوزير 
طلب من قياديي الوزارة عوضا 
عن ذل���ك التعاون مع وس���ائل 
االعالم بشكل اكبر وتزويدهم بأية 
معلومات او اخبار تتعلق مبشاريع 
الوزارة كافة وبكل شفافية لنقلها 
الى الش���ارع العام ولفت إلى أن 
الوزارة تقدمت باقتراح بقانون 
ضبطية قضائية خاصة ملهندسي 
وزارة األشغال مبينا أن االقتراح 
م���ازال ف���ي ادراج ادارة الفتوى 
والتش���ريع للبت فيها وفي حال 
اعتمادها سيتم رفعها إلى مجلس 
الوزراء. من جانبه أكد مدير إدارة 
التنفيذ باإلنابة منصور بومجداد 
أن مشاريع اإلدارة تنقسم إلى عدة 
أقسام تشتمل على أعمال استبدال 
شبكات الصرف الصحي في الدولة 
وذلك من خالل تقس���يمها إلى 16 
مرحل���ة مت االنتهاء من مجموعة 
كبي���رة منها، الفتا إلى أن اإلدارة 
تعمل كذلك على إنشاء محطات 
الضخ، وقد قطعت اإلدارة شوطا 
إنش���اء  بهذا اجلانب عن طريق 
وإجناز عدد م���ن احملطات التي 

العبدالهادي: شرط موافقة المريض ودرايته باألدوية والعالج الذي سيتناوله

الساير: استئناف إجراء عمليات التصلب العصبي خالل أيام

النصف يدعو لمكافحة السمنة والتدخين والوقاية من السكري
دعا وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوسف النصف املواطنني واملقيمني لالستفادة من برامج 
وزارة الصحة لتطبيق السلوكيات وأمناط احلياة الصحية، 
وهي برامج مكافحة زيادة الوزن والسمنة ومكافحة التدخني 
والوقاية من الس����كري والتي تتضمن العديد من احملاور 
واالنش����طه لتش����جيع التغذية الصحية وتناول األطعمة 

الغنية باخلضراوات والفواكه واإلقالع عن التدخني وممارسة 
النشاط البدني بانتظام.

وقال د.النصف ان االحتفال بيوم الصحة العاملي املوافق 
7 ابري����ل 2010 هذا العام والذي يلقي الضوء على موضوع 
»التحض����ر والصحة« ويعقد هذا العام حتت ش����عار 1000 
مدينة 1000 س����يرة حياة، يعد فرصة هامة لالستفادة من 

برامج وزارة الصحة للتصدي لألمراض املزمنة غير املعدية 
مثل السكري وامراض القلب والشرايني والسرطان، وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها وفي مقدمتها التدخني واخلمول 
اجلسماني والتغذية غير الصحية وزيادة الوزن والسمنة، 
حيث قامت الوزارة بإجراء دراس����ة لترصد تلك األمراض 

.» WHO «بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

أبو البنات: محطة تنقية الصليبية تنتج مياه بنقاوة عالية

سجال بين د.فؤاد العلي وولية أمر مريض

اوضح مدير ادارة التنقية واملوارد املائية 
علي ابوالبنات إن ادارته تعني بأعمال الصيانة 
واإلش����راف وادارة محطات التنقية في الدولة 
والتي يبلغ عددها 7 محطات موزعة على عدد 
من مناطق الدولة املختلفة، مبينا أن احملطات 
جميعها تعمل على اس����تيعاب مياه الصرف 
الصحي في مختلف املناطق التي تبلغ كميتها 
ما يعادل 170 ملي����ون غالون امبراطوري يتم 
معاجلتها وتنقيتها إلنتاج ما يقارب 70 مليون 
غالون امبراطوري من املياه املعاجلة بالطريقة 

الرباعية في حني يتم معاجلة الكمية املتبقية 
بالطريقة الثالثية ومن ثم نقلها عبر ش����بكة 

كمركز توزيع املياه في منطقة الصليبية.
واعتبر ابو البنات أن مشروع محطة تنقية 
املياه ف����ي الصليبية من املش����اريع املتميزة 
بالتعاون مع القطاع اخلاص إلنتاج مياه معاجلة 
نقية جدا وعالية املستوى، الفتا إلى أن عملية 
التش����غيل والصيانة تتم من خالل عقود مع 
بعض املقاولني احملليني يتم متابعتها من خالل 

جهاز فني كبير متخصص.

قالت س����عاد الفارس وهي متثل ولي االمر 
ألحد املرضى »انني امثل اولياء االمر ملرض��ى 
ال� »ام. اس« حيث اتصلوا وطالبوني باحلضور 
نيابة عنهم اعاني من وجود حالة عندي ولهذا 
فإنني اتابع احلاالت منذ سنوات طويلة ونرى 
جميعا ان العملية هي مبنزلة بارقة امل احيت 
االمل داخل املرضى، ولكن لالسف جند ان االطباء 
الفارس احد  يصيبونهم باالحباط، وخاطبت 
االطباء احلضور وقال����ت ان املرضى يقولون 
انهم حني يدخلون عيادتك فإن ما تخبرهم به 
هو انعدام لالمل في احلياة، حيث تخبرهم انه 
عقب 5 سنوات سوف يصاب بالعمى، بل وقد 
تخبرهم ان اجلهم قري����ب وهذا ال يعد رحمة 

باملرضى.
قاطعها د.فؤاد العلي ان الطبيب مشهود له 

بالكفاءة وهذا الكالم ليس مجاله باملؤمتر.
قاطعت����ه بدورها ان هذا ه����و مجال الكالم 

فأنا ولية امر مريض وولدي »تعبان من االبر 
والكورتيزون، وحياته متضي وهو مقعد على 
كرسي متحرك ونظره في تناقص الى ان يفقده 
والطبيب يقول ايضا انه يؤثر على اداء عقله، 
فماذا تبقى له؟ وماذا ميكن ان يفقد اكثر من ذلك 
ان اجريت له جراحة القسطرة؟ هل سيصاب 

بضعف في املخ؟
واعربت عن تأييدها الجراء اجلراحة ان كان 
هذا العارض من املتوقع حدوثه بنسب معينة 
نظرا الى ان االطباء يقولون ان املرض في حد 

ذاته قد يصيبه ايضا بهذا العارض.
واختتم املؤمتر بتساؤل يطرح نفسه.. ان 
كان انعق����اده لتوعية الرأي العام حول مرض 
ال� »أم. اس« وملعرف����ة الناس بكل ما يختص 
به ودور اجلراحة املجدي من عدمه، فلماذا لم 
يحضر املؤمتر احد من فري����ق االطباء الذين 

يجرون اجلراحة؟


