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د.أسمهان الشبيلي خالل ورشة العمل              )أسامة البطراوي(

 د.هالل الساير

شّكل مجلس ادارة اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنسان جلانه العامة بعد انتخاب اعضائه اجلدد في 
20 ابريل املاضي، كما اقر املجلس تعيني اربعة اعضاء 
مبوجب النظام االساس���ي الذي يضيف هذا العدد 
من ذوي اخلبرة والنشاط الى االعضاء املنتخبني 

وعددهم 11 عضوا.
وقد وافق مجلس االدارة على تعيني كل من د.محمد 
الفيلي ومظفر عبداهلل راش���د ود.ابتهال اخلطيب 

وراكان النصف في مجلس االدارة اجلديد.
كما تشكلت سبعة جلان عاملة لتفعيل اهداف 
وسياسات اجلمعية، حيث ترأس د.محمد الفيلي 
اللجنة القانونية واحملامية فوزية الشطي جلنة 
الشكاوى ومظفر عبداهلل راشد اللجنة االعالمية 

وصالح املضف جلنة احلريات ومها البرجس جلنة 
الفعاليات واالنش���طة ود.ابته���ال اخلطيب جلنة 
امل���رأة والطفل وعبداملجيد خريبط جلنة مكافحة 

االجتار بالبشر.
م���ن جانب آخر، يغادر هذا االس���بوع وفد من 
اجلمعي���ة مكون من كل من مه���ا البرجس وعامر 
التميمي وعبداحملس���ن تقي مظفر حلضور دورة 
آلية االستعراض الدوري الشامل مبجلس حقوق 
االنسان التابع لالمم املتحدة ومقره جنيڤ والتي 
ستعقد في الفترة من 10 الى 14 اجلاري، كما سيحضر 
هذه الدورة اعضاء من اجلمعية الكويتية للمقومات 
االساسية حلقوق االنسان وناشطني وكتاب كويتيني 

في هذا املجال.

 محمد راتب
صرحت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم 
)ام الهيمان( ازاء بع���ض التصريحات والقرارات التي قيل انها 
اتخذت من قبل احلكومة جتاه بعض املصانع التي تسبب التلوث 
البيئي في أم الهيمان او تلك القرارات السريعة واملتعجلة هدفها 
االول تضليل الرأي العام جتاه قضية املوت البطيء الهالي واطفال 
الضاحية، وهذه التصريحات جتد � لألس���ف � من يطبل لها من 
الن���واب والذين ال يفقه���ون اال التصريحات االعالمية محاولني 
خداع الشعب باجراءات هزيلة يصل اقصاها الى اغالق املصانع 
اسبوعا من الزمن ووصفها البيان احلكومي بأنها حتتوي على 
مخالفات جسيمة كما جاء في تصريح للنائب االول ووزير الدفاع 
ورئيس املجلس االعلى للبيئة نش���رته وكالة االنباء الكويتية 

»كونا« باالمس.
وان الغلق العشوائي املؤقت )ملدة اسبوع( لبعض املصانع ال 
يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة من مجموعة 156 مصنعا، لن 
يفيد فبعد هذا االسبوع ستعود مداخن املوت والدمار الى العمل 
م���ن جديد بعد ان حازت صك البراءة وفق قانون الهيئة العامة 
للبيئة اخلجول، هذا القانون الذي ال يستطيع ان يضع حدا لنفوذ 
املعتدين على بيئة الكويت وصحة ش���عبها، في حني ان غالبية 
املصانع ال يلتزم أصحابها بأي شروط بيئية بل جنزم بأن هذه 

املصانع ال تعرف اصال هذه الشروط والقوانني البيئية.
وكما صرحنا سابقا بأنه لو كانت احلكومة جادة في انقاذ 45 
ال���ف روح في ام الهيمان لطبقت قانون الهيئة العامة للصناعة 
والتي هي مخترقة من قبل املتنفذين الذين سحبوا التراخيص 
مباشرة ومما يؤلم النفس ويدفعها للغضب هذا السكوت املريب 
على هدر كرامة مواطنني رفعوا اصواتهم مطالبني بأبسط حقوقهم 

من الدولة وهو هواء صالح لالستنشاق.
لذا كان وس���يظل رد فعلنا جتاه تلك القرارات � التي سئمنا 

منها � طوال تسع سنوات ماضية هو الرفض التام.

اصدر منسق عام املسرحني الكويتيني من القطاع اخلاص خالد 
الدويسان بيانا تطرق فيه إلى معاناة هؤالء املسرحني وابعادها، 
وجاء في البيان: إن مش����كلة املسرحني لم تنته فصولها بعد، 
فاملسرح يعيش في حالة من عدم االستقرار النفسي واالسري 
ملا تخبئه األيام القادمة من مفاجآت مجهولة وذلك بسبب الزمن 
املتبق����ي من قرار مجلس الوزراء 2009/675 هو 112 يوما فقط 

اي ينتهي في اغسطس 2010 السؤال ماذا بعد ذلك؟
والى هذا اليوم لم يتوظف اال اعداد قليلة جدا من املسرحني، 
ص����در القرار 2009/675 في رمضان الفائت واآلن مقبلني على 
رمضان القادم اعاده اهلل عليكم باليمن والبركات فنتمنى ان 

تنتهي مشكلة املسرحني قبل رمضان إن شاء اهلل.
كم����ا ظهرت مجموع����ة جديدة من إخواننا املس����رحني من 
مختلف القطاعات والنشاطات االقتصادية في الكويت )البنوك 
والشركات(، وهؤالء املسرحون مت تسريحهم بعد 2010/1/1، وكان 
القرار الوزاري يعالج املسرحني فقط الى 2009/12/31 فأصبح 
املسرحون اجلدد يواجهون مشاكل مالية واسرية كثيرة، فنتمنى 
ان يتم متديد القرار ليشملهم.لقد عمل املسرحون في قطاعات 
ونشاطات اقتصادية مختلفة )بنوك وشركات( وفي مسميات 
وظيفية مختلفة فأصبحت لديهم من اخلبرات الكثيرة واملميزة 
الى أن حصلت ازمة التسريح، وبعد هذه السنوات من اخلبرة 
في القطاع اخلاص التي اكتس����بها املسرح نسأل: ملاذا الى اآلن 
لم يحصل املسرح على وظيفة في القطاع اخلاص مرة اخرى 

مع محاوالته الكثيرة لذلك؟

حثت احملامية ليلى الراش���د رئيسة وعضوات جلنة شؤون 
املرأة البرملانية على س���رعة طي ملف مشروع قانون احلقوق 
املدني���ة واالجتماعية للمواطنة الكويتية وإبراء ذمتهن من تلك 
األمانة التي قبلن بحملها طواعية.وقالت احملامية الراش���د في 
تصريح صحافي ان تعامل جلنة ش���ؤون امل���رأة البرملانية مع 
قضية حقوق املرأة طوال األش���هر ال� 6 املاضية كان غير موفق 
البتة، حيث حفظت مسودة مشروع القانون واالقتراحات التي 
تقدم بها بعض النواب ف���ي أدراج اللجنة الى ان طلب نحو 30 
نائب���ا مؤخرا من اللجنة تخليص قضي���ة املرأة من أيدي املرأة 
وإحالتها للمجلس كي يتخذ فيها قرارا مناسبا ينصف عشرات 
اآلالف من النساء املنتظرات لقانون اإلنصاف املزعوم!وانتقدت 
احملامية الراشد ردة فعل النائبات في ردودهن على من انتقدهن 
بسبب التأخير الطويل وغير املبرر، باالضافة الى تعمدهن جتزئة 
قانون حقوق املرأة الى عدة قوانني دون االستئناس برأي قانوني 

ودستوري يضع النقاط على احلروف.

 حنان عبدالمعبود
أكدت رئيس قسم األعصاب مبستشفى ابن سينا 
د.أسمهان الشبيلي ان مرض باركنسون من األمراض 
الت����ي حتتاج إلى تكاتف اجلهود، داعية اجلمهور الى 
التعاون في عالج مرضى الباركنسون من خالل االندماج 

واالنخراط معهم.
جاء هذا ضمن الكلمة التي ألقتها خالل افتتاح ورشة 
العمل أقامها قسم أمراض اجلهاز العصبي مبستشفى 
ابن سينا صباح أمس حتت رعاية وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم عبد الهادي ودارت حول مرض الباركنسون 
واحلركة الالإرادية »الشلل الرعاش« برئاسة د.الشبيلي 
ومشاركة عدد كبير من األطباء املتخصصني في األمراض 
العصبية واملهتمني من مجاالت أخرى.وأوضحت ان 
الهدف من اللقاء هو معرفة اجلمهور باملرض، وكذلك 
التوصل الى احدث طرق العالج من خالل فهم املرض 
الذي يسبب الرعشة والهزات وتصلب اجلسم وعدم 
استقرار وضعه. وقالت: هذه الدعوة تأتي مع ورشة 
العمل اخلاصة باملرض واضطرابات احلركة األخرى، 
مش����يرة إلى أن املتوقع ان تستقطب الورشةأكثر من 
150 طبيبا، باإلضافة إلى عدد من اجلمهور لالستماع 
الى محاضرات حول تشخيص وإدارة وإعادة التأهيل 
والتوعية العامة لهذا امل����رض. وأضافت: ان احلاجة 
لقبول املرضى بأمراض مثل الشلل الرعاش مهمة جدا 
وملحة، حيث ال يوجد عالج معجزة، ولذلك يجب علينا 
أن نبدأ في فهم مرض باركنسون وغيره من اضطرابات 
األعصاب ليصبح هذا جزءا من احلل، لكي نتمكن معا 
من حتسني نوعية احلياة جلميع أولئك الذين يعانون 

من هذه الظروف املنهكة.
وبينت أن مرضى الباركنسون في حاجة إلى احلصول 
على األدوية في الوقت املناسب وبالشكل املوصوف 

حتى ال يعانون من تدهور في املرض والوصول ملراحل 
متأخرة منه، كما أن املرضى في حاجة أيضا إلى ممارسة 
الرياضة بانتظام، حيث ثبت علميا أن هذا يبطئ من 

تطور املرض.
وأوضحت د.الشبيلي أن تسمية املرض تعود الى 
الطبيب جيمس باركنسون أول من قام بوصف إكلينيكي 
للمرض عام 1817 حتى سمي فيما بعد باسمه، مشيرة 
إلى أن املرض يطلق عليه في بعض األحيان »الشلل 
الرعاش«، ويأتي نتيجة فقدان اجلسم ملادة الدوبامني 
داخل الدماغ نتيجة تلف منظومة إنتاج الدوبامني التي 
هي عبارة عن مرس����ل كيميائي بني اخلاليا العصبية 
يساهم في نقل السياالت العصبية لتحقيق التوافق 

اجلسمي احلركي.

دعت جمعية الطيور الكويتية 
الى تضاف���ر اجلهود احلكومية 
والش���عبية حلماية الطيور في 
موسم تفريخها الذي بلغ ذروته 
هذه االيام وينتهي بنهاية شهر 
يوليو املقبل. وقال رئيس اجلمعية 
البيئي م.عبدالرحمن  والباحث 
السرحان ل� »كونا« ان »الطيور 
في الكويت بدأت موسم تفريخها 

مبكرا وذلك مع بداية دفء اجلو 
في نهاية فبراير املاضي بعالمات 
لالستعداد ملوسم التفريخ متثلت 
في التغريد ثم بناء االعش���اش 
والت���زاوج، حيث وصلت ذروة 
التفري���خ ف���ي الش���هر املاضي 
والتي غالبا ما تنتهي مع نهاية 
يوليو وقد تستمر بعض الطيور 

بالتفريخ اكثر من مرة«.

واكد السرحان اهمية تعاون كل 
اجلهات املسؤولة واملعنية بحماية 
البيئة الكويتي���ة وكذلك االفراد 
حلماية هذه الطيور في موس���م 
تفريخها، مستش���هدا باحلديث 
النبوي الشريف الذي يدعو الى 
ذلك بقول الرسول االكرم ژ »اقروا 
الطير على مكناتها«، ومعناه ال 

تزجروا الطير وهي في عشها.

»حقوق اإلنسان«: تعيين الفيلي وراشد
والخطيب والنصف في المجلس الجديد

»بيئية أم الهيمان«: القرارات 
الحكومية تفتقر إلى المصداقية

112 يومًا على نهاية بدل المسّرحين

الراشد لطي النائبات ملف 
الحقوق  المدنية للمواطنة الكويتية 

أوضحت أن ممارسة الرياضة تبطئ من تطور المرض

الشبيلي: اندماج مرضى الباركنسون جزء من العالج

دعوة لحماية الطيور في موسم تفريخها

أصدر قرارًا بتحويل ترقيات األطباء من رؤساء مجالس األقسام إلى معهد االختصاصات الطبية

الساير يعقد ورشة عمل مع نظيره البريطاني لتطوير اإلدارة الصحية 

الحنيف إلنشاء عيادة تخصصية بـ »الرازي« لعالج آالم الكتف
 حنان عبدالمعبود

أعلن مدير إدارة خدمات العالج 
الطبيعي د.نبيل احلنيف اختتام 
امللتقى العلمي العاش���ر للعالج 
الطبيع���ي، وق���ال ان احلضور 
بامللتقى بلغ م���ا يقارب 350 من 
املتخصصني في العالج الطبيعي، 

كما شهد حضور خبراء زائرين 
من اململكة املتحدة واسكوتلندا، 
وعقدت ورشتا عمل، األولى حول 
أمراض الكت���ف وكيفية عالجها 
والثانية ع���ن أهمية احلركة في 
الذين يعانون من  عالج األطفال 

إعاقات جسدية.

وأثنى د.احلنيف على جهود 
وزارة الصح���ة في دعم العاملني 
في مهنة العالج الطبيعي وجهود 
العاملني في جلنة البروتوكوالت 
إصداره���م  عل���ى  العالجي���ة 
البروتوكول السابع حتت عنوان 
»العالج الطبيعي وآالم الكتف«.

العلمي  البرنامج  وقد اشتمل 
للملتق���ى في الي���وم األول على 
ثالثة أقسام ضمت في مجموعها 
9 محاضرات علمية وحلقة نقاشية 

علمية.
وقدم مدير ادارة خدمات العالج 
الطبيعي د.نبيل احلنيف اقتراحا 

بإنش���اء عي���ادة تخصصية في 
الرازي تقوم مبتابعة  مستشفى 
احلاالت املرضية ملن يعاني من آالم 
الكتف، واختتم النقاش في اليوم 
االول بالتأكيد على اهمية وضرورة 
التواصل بني أعضاء الفريق الطبي 

الواحد ملا فيه مصلحة املريض.

صرحت مصادر مطلعة بأن وزير الصحة د.هالل 
الساير سيعقد ورشة عمل مشتركة مع وزير الصحة 
البريطاني غدا في قصر السيف، والهدف منها تطوير 
اإلدارة الصحية، وبينت املصادر أن الورشة ستضم 
كذلك وكيل الوزارة د.إبراهيم العبد الهادي، والوكالء 

املساعدين.
ومن جانب آخر كش���فت مصادر عن قرار لوزير 
الصحة يقضي فيه بتحويل اختصاص ترقيات األطباء 
من رؤساء مجالس األقسام الطبية، إلى معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية، وأشارت املصادر الى أن هذا 
القرار يرفع مسؤولية ترقية االطباء من ايدي رؤساء 
مجالس االقس���ام الى معهد االختصاصات الطبية، 
والذي من املتوقع ان يضع اختبارات تتوقف الترقية 

على اجتيازها

وزراء الصحة بالخليج يجتمعون في جنيڤ 
الرياضـ  كونا: يعقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اجتماعهم الـ 69 على هامش اجتماعات اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية في 
جنيڤ األسبوع املقبل وذلك إلقرار عدد من املوضوعات التي ناقشتها الهيئة التنفيذية 

للمجلس في اجتماعهم الـ 72 والذي عقد بالرياض أواخر ابريل املاضي.
وقال املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون 
د.توفيق خوجة ان الهيئة التنفيذية قد ناقشت عددا من املوضوعات التي سيعرض 
ــال الرعاية الصحية  ــتثمار في مج ــب منها على اجتماع الوزراء ومنها االس جان
ومكافحة داء السكري ومجلس االختصاصات التمريضية لدول مجلس التعاون 

ومركز مكافحة األمراض اخلليجي.

أكد أن المشاركة متاحة للجميع

الكفيف: مهرجان »قافية وطن« تجسيد لحب الكويت
صرح املنسق العام وعضو 
اللجنة املنظمة ملهرجان قافية 
ــف بان  الكفي ــد  ــن فهي وط
القصائد املشاركة  ــتقبال  اس
في املهرجان مستمر حتى 12 
اجلاري على البريد االلكتروني 
 ashamry76@hotmail.com
التالية:  واملواقع االلكترونية 
ــان  ــس اجلمع ــع مجال موق
ــع  www.alajman.ws وموق
قبيلة الرشايدة )عبس( وهو: 
3bstv.com@B وموقع قبيلة 
ــمر الكويت، وموقع قبيلة  ش
عتيبة الكويت ومنتديات الظفير 

الرسمية ومنتدى وملتقى مطير، ومنتديات سناء 
األدبية وموقع الصمان، وموقع مجالس آل مرة.

ــف ان فكرة املهرجان تنبع من  واوضح الكفي
إميان القائمني عليه بأهمية القصيدة الوطنية من 
حيث جتسيدها للوالء للكويت وحلكامها، ولتشجيع 
الشعراء وأصحاب املواهب من مختلف املستويات 
على إبراز مواهبهم وقدراتهم الشعرية واألدبية.

واكد أن الفكرة جاءت بعد ظهور بعض االمور 
الغريبة على مجتمعنا الكويتي الواحد وما برز من 
ــات فئوية وقبلية وطائفية، وبالتالي فنحن  جتاذب
ــد وحدتنا جميعا  ــيء يؤك أحوج ما نكون إلى ش
ــة الوطنية،  ــهم في توطيد اللحم ككويتيني ويس

مبينا ان املشاركة بهذا املهرجان 
مفتوحة أمام جميع املواطنني 
ــن الراغبني في دخول هذه  م

املسابقة.
وعن سبب اختيار الشعر 
ــان أوضح  ــاس للمهرج كأس
الكفيف أن الشعر لسان العرب 
والقصيدة اجليدة البد أن تكون 
نابعة من قلب صادق، وبالتالي 
ــب الكويت  ــيد ح فإن جتس
بالشعر قد يكون األكثر تعبيرا 
ورسوخا، وألن القصائد تعتبر 
من املكونات الثقافية ألي بلد، 
والكويت جديرة بأن يقال فيها 
الشعر اجلامع للكلمات الطيبة واملعاني السامية التي 
تؤكد حبنا لها وارتباطنا بترابها في مختلف الظروف 
ــاء جلنة التحكيم  ــول اختيار اعض واألحوال.وح
للقصائد املشاركة قال الكفيف: ان ذلك سيتم وفق 
آلية اختيار االرقام التي ستنالها كل قصيدة والتي 
سيعطيها اعضاء جلنة التحكيم الدرجات املناسبة 
ــكل منفرد ثم يصار إلى جمع هذه الدرجات  وبش
دون معرفة اسم الشاعر املشارك، وذلك للحفاظ على 
السرية واحليادية من قبل أعضاء اللجنة، متمنيا من 
اجلميع املشاركة مبهرجان »قافية وطن« باعتباره 
فرصة للتعبير عن حب الكويت كما رصدت جوائز 

مادية الصحاب املراكز العشرة األولى.

فهيد الكفيف

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلة الزيد والعبدالهادي الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

عبدالرزاق حممد الزيد

)اأبو �سعد(

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


