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باالمس فقدنا خالي محمد 
حبيب الب����در والذي كانت 
ف����ي قلوبنا،  روحه غالية 
فكان الفقيد من الرجال الذين 
الوطن واعطى  خدموا هذا 
م����ن روحه وبذل جهده من 
اجل حتقيق مصالح الشعب 
والوطن عشت قريبا من هذا 
الرجل الكبير فكم كان قلبه 
كبيرا وي����ده بيضاء خيرة 
سخية، ويستقبل اسبوعيا 
كل الناس في ديوانه، وبيته 
كان مفتوح����ا له����م في كل 

املناسبات وخاصة في رمضان، ولم ينس هؤالء الناس صاحب 
القلب الكبير حيث توافدوا بجموع كبيرة للصالة عليه في يوم 
جنازته وتدافعوا لتق����دمي العزاء على روحه الطاهرة. فاخلال 
محمد البدر رحمة اهلل عليه شارك في عدة مجاالت التي كان لها 
اثر كبير في بناء هذا الوطن فكان نائبا في مجلس االمة مرتني 
عن منطقة القادسية، وخدم الزراعة في شتى مجاالتها، وداعما 
كبيرا للمنتج الوطني، وتقلد مناصب كبيرة في مستش����فيات 
الكويت، وشارك في الكثير من املجاالت االخرى، فاملرحوم قضى 

عمره لتحقيق مصالح الشعب ولم يقصر في شيء.
فوداعا يا فارس اخلير.. لقد خدمت هذا الوطن بكل اخالص 
وامانة وأس����أل اهلل العلي العظي����م ان يدخلك جناته العال مع 

الصاحلني ويتغمدك في رحمته.
حمد فيصل الكندري
أكادميية االبداع االميركية ـ الصف العاشر

اك����د رئي����س اللجن����ة 
املنظمة ملهرج����ان »قافية 
وطن« مشاري الدويش ان 
غدا س����يكون اليوم االخير 
الستقبال القصائد الوطنية 
في حب الوطن من الشعراء 
وذلك عبر البريد االلكتروني 
واملواقع االلكترونية الكويتية 
والتي مت حتديدها، موضحا 
ان جلنة التحكيم انضم اليها 
مؤخرا االعالمي والش����اعر 
العجم����ي. وقال ان  مهدي 
اللجن����ة املنظمة س����تقوم 
بتسليم جميع القصائد الى 

جلنة التحكيم نهاية االسبوع اجلاري وستكون القصائد فقط 
كويتية في حب الوط����ن، كون مهرجان »قافية وطن« مختص 

بالقصائد الوطنية الكويتية فقط.
واش����ار الدويش الى اآللية االلكترونية والرقمية في تقييم 
القصائد واختيار الفائزين، حيث سيكون الفيصل جودة القصيدة 
وااللتزام بالقافية في بيت الش����عر واملسابقة لن تنظر لهوية 
الشاعر، سواء كان شهيرا أو محترفا او شاعرا هاويا، فاجلميع 
سيكون لدى جلنة التحكيم سواسية. وذكر ان اعضاء اللجان 
املختلفة واصلت الليل بالنهار من خالل التنس����يق والتنظيم 
لظهور حفل ختام املهرجان بش����كل مناسب ومرض للجميع، 
اذ بل����غ عدد املتطوعني اكثر من 100 مواطن من جيل الش����باب 
جاءوا من جميع املناطق في الكويت واضعني نصب اعينهم حب 
الوطن والوقوف وقفة رجل واحد امام جميع االحداث االخيرة 
التي عصفت بالكويت وبوحدتها الوطنية والتي كانت مضربا 
لالجيال والشعوب سابقا. ومتنى الدويش اال يكون في العالم 
املقبل دورة ثاني����ة للمهرجان، اذ حتدث بصراحة قائال: لعبت 
املتغيرات الفئوية ومحاوالت شق الوحدة الوطنية دورها الكبير 
في ظهور املهرجان بعد ان اجمع مجموعة كبيرة من شباب الكويت 
حاضرها وباديتها على ان تكون هناك فزعة وطنية بعيدة كل 
البعد عن اي توجه سياسي او قبلي وتهدف الى ترميم الصف 
الكويتي في مواجهة كل من تسول له نفسه شق الوحدة الوطنية 
من خالل مهرجان قافية وطن يتنافس فيه جميع ابناء الكويت 
دون معرفة هوياتهم بكلماته����م وقصائدهم على حب الكويت 

والتشديد على الوالء والتضحية والعطاء للوطن.
وثمن الدويش جهود كل من حاول ان يقدم دعما للمهرجان 
ولوسائل االعالم املختلفة على تعاونها ورغبتها في املشاركة ب� 
»قافية وطن«، مؤكدا ان اللجنة املنظمة اعتذرت لها حتى ال يكون 

املهرجان محسوبا على اي جهة اخرى مع احترامنا للجميع.

الساير حدد  مسؤولية المستشفيات األهلية تجاه المرضى
واعتمد الئحة لجان اختبارات الممرضين من الخارج

حذر من أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية

10 – 15% من مرضى السكري يصابون بتقرحات في القدم
حنان عبدالمعبود

اكدت اخصائية امراض السكري وعضو جلنة برنامج 
رعاية مرضى الس��كري د.ياسمني خريبط ان مرض قدم 
السكري يعتبر من مضاعفات مرض السكري، وهو يشكل 
عبئا اقتصاديا على خدم��ات الرعاية الصحية واجتماعيا 

بالنسبة للمريض مما يؤدي الى اعاقته او موته.
واضافت ف��ي تصريح لها مع انطالق انش��طة اليوم 
التوعوي الصحي ملنطقة حولي ملرض القدم السكري مبركز 
الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي التخصصي بالساملية 
وكيفية العناية بالقدم، ضمن االس��بوع التوعوي للقدمني 
باشراف جلنة برنامج رعاية مرضى السكري حتت شعار 
»خطواتك غالية حافظ عليها« التابعة لالدارة املركزية للرعاية 
الصحية االولية بوزارة الصحة، ان مرض قدم الس��كري 
ه��و املصطلح او املظلة التي تش��مل جميع امراض القدم 
املصاحبة ملرض السكري، واوضحت ان من 10 الى 15% من 
مرضى السكري يصابون بتقرحات القدم في احدى مراحل 
حياتهم، وان 50% من املرضى بأمراض القدم يحتاجون الى 

دخول املستشفى نتيجة اصاباتهم.

واشارت الى خطورة بتر االطراف السفلية للمصابني 
مبينة ان نس��بتهم تتراوح بني 15 و46% بالنس��بة ملرضى 
السكري مقارنة مبن ليس لديهم مرض السكري، واضافت 
ان من اهداف البرنامج زي��ادة الوعي الصحي عن مرض 
السكري ومخاطر مضاعفاته، ووضع استراتيجيات واضحة 

على اسس علمية.

)كرم دياب(د.ياسمني خريبط خالل اليوم التوعوي

مشاري الدويش

فواز احلصبان

م.مزيد املطيري مع رئيس الهيئة

د.محمد العفاسي والسفير ضرار رزوقي خالل االفتتاح

دون وجه ح����ق بأي من احلقوق 
او املزايا ا ملق����ررة لذوي االعاقة 

بهذا القانون.
3 � من ساعد شخصا من غير 
ذوي االعاق����ة ف����ي انتحال صفة 

املعاق.
كما تطرقت املادة 63 الى: يعاقب 
باحلب����س مدة ال تتجاوز ش����هرا 
وبغرامة 100 دينار او باحدى هاتني 
العقوبتني كل ش����خص استخدم 
املواقف اخلاص����ة باملعاقني دون 
وجه حق. وقد اشار احلصبان الى 
ان االعداد للتحول للهيئة العامة 
لالعاقة جار وسيكش����ف عنه في 

القريب العاجل.
وذك����ر احلصب����ان توجيهات 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
ورئيس املجلس االعلى لش����ؤون 
املعاق����ني باعادة تقييم كل حاالت 

االعاقة.

أشادت هيئة املعماريني العرب مبواقف الكويت حكومة وشعبا 
في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها دعم التضامن بني املهندسني 
واملنظمات الهندسية العربية، جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات 
الهيئة أمس والتي عقدت في جمعية املهندس���ني وشاركت فيها 

الدول االعضاء في الهيئة.
وفي ختام أعمال الهيئة، قال رئيس رابطة املعماريني الكويتية 
م.مزيد املطيري: ان الهيئ���ة اعتمدت اغلب البنود الواردة على 
جدول أعمالها بعد مناقش���تها، حيث وجهت الشكر الى صاحب 
الس���مو األمير والى سمو رئيس مجلس الوزراء والى احلكومة 
والشعب والى جمعية املهندسني على دعمهم اجلهود التي تقوم 
بها الهيئة لتحقيق التضامن الهندس���ي العربي وعلى حس���ن 
ضيافتهم واستقبالهم للوفود العرب املشاركة، مضيفا ان اللجنة 
اعتمدت في ختام أعمالها إقرار إقامة مؤمتر السياحة املعمارية 
والذي سيقام مبدينة مراكش باململكة املغربية في الفترة من 7 

الى 10 يوليو املقبل.
وأضاف املطيري: ان الهيئة أقرت كذلك اقامة مؤمتر في جمهورية 
مص���ر العربية بعنوان »املدن العربي���ة املنكوبة نحو اإلعمار« 
بالتنسيق والتعاون مع أمني عام احتاد املهندسني العرب د.عادل 
احلديثي ونقابة املهندسني املصرية، حيث سيتابع د.مجدي بركات 
تفاصيل اقامة هذا املؤمتر وحتديد موعده ومحاور عمله وتكليف 

رئيس الهيئة مبتابعة املوضوع واتخاذ القرار املناسب.

بشرى شعبان
أعلن رئي����س العالقات العامة 
ف����ي املجلس االعلى  واخلارجية 
لش����ؤون املعاقني فواز احلصبان 
ان قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن 
الرعاية االجتماعية لالش����خاص 
املعاقني س����يدخل حي����ز التنفيذ 
ويعتبر ساري املفعول 28 اجلاري. 
وقال ان القان����ون يتكون من 72 
م����ادة موزعة على 9 فصول، وان 
القان����ون يعتبر االكثر تطورا في 
العالم اجمع وقد استفادت الدولة 
من اخلب����رات االقليمية والدولية 
النهوض باملعاقني ومتكينهم  في 
باملجتمع، وقد استقى القانون مواده 
الدولية لالشخاص  من االتفاقية 
املعاق����ني م����ن خ����الل التعاريف 
واحلقوق املمنوح����ة في القانون 
ومجموعة م����ن القوانني العربية 
والعاملية اخلاصة باالش����خاص 
املعاقني. وق����د اكد باب العقوبات 
في الفصل التاسع )املادة 59( على 
كل شخص يدعي االعاقة مع عدم 
االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها 
قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال 
تتجاوز الفي دينار كل من ارتكب 

فعال من االفعال اآلتية:
1 � من ارتكب تزويرا في بطاقة 
االعاق����ة او اس����تعملها مع علمه 

بتزويرها.
2 � من ابدى او قدم بيانات غير 
صحيحة ام����ام اجلهات املختصة 
االفادة  او اخفى معلومات بقصد 

حنان عبدالمعبود
شدد وزير الصحة 
الساير على أن  د.هالل 
تتحمل املستش���فيات 
األهلية مسؤولية الوضع 
الصحي للمريض عند 
الع���الج فيها  تلقي���ه 
م���ن وق���ت حض���وره 
للمستشفى، كما يتعني 
تق���دمي الرعاية الطبية 
ل���ه من جانب  الكاملة 
الطاقم املناوب املختص، 
حسب احلالة سواء كان 
حضوره للمستشفى من 

تلقاء نفسه أو كان محوال من احد األطباء 
املرخص لهم بالعمل في القطاع األهلي.

كما طالب وزير الصحة في قرار أصدره 
أمس بضرورة استمرار املستشفى األهلي 
في متابعة حالة املريض، وتطورها، وإجراء 
الالزم له خصوصا في احلاالت العاجلة أو 
الطارئة التي تستدعي التدخل إلنقاذ حياته. 
وجاء في القرار انه إذا كان الطبيب الذي 
حول املريض للمستشفى األهلي غير موجود 
في املستشفى وقت احلاجة للتدخل العاجل، 
وجب تدخل الطاقم املختص في املستشفى 
دون انتظار حضور الطبيب، محمال املدير 
الطبي للمستشفى أو رئيس القسم املختص 

أو الطبيب االستشاري 
أو االختصاصي فضال 
ع���ن الطبي���ب املعالج 
املسؤولية أمام الوزارة 
ع���ن أي قص���ور ف���ي 
تقدمي الرعاية الصحية 
الواجب���ة للمرضى في 

املستشفى.
م���ن جه���ة أخرى، 
اعتمدت وزارة الصحة 
الئحة تنظيمية لتشكيل 
جلان إج���راء مقابالت 
الهيئة  أفراد  اختبارات 
التمريضية من اخلارج 
للعمل بالقطاع األهلي، وجاء ضمن بنودها 
أن على اجله���ة املعنية في القطاع األهلي 
في حالة احتياجها للممرضني، أن تتقدم 
بكتاب موجه إلى وكي���ل وزارة الصحة، 
تطلب فيه تشكيل جلنة مبدة ال تقل عن 
3 أس���ابيع من توقيت موعد سفر اللجنة 
وحتديد العدد املطلوب اختياره، وان حتدد 
الش���ركة مكان البلد مع حتديد املدن التي 
سيتم فيها االختيار، وعلى اجلهة الطالبة 
يجب أن تعمل على اصدار التأشيرات الالزمة 
ألعضاء اللجنة حسب البلد املطلوب وكذلك 
تتحمل تكاليف الس���فر لألعضاء وتأمني 

أي عالج لهم.

العفاسي: التركيز على إنجازات الكويت في حقوق اإلنسان

جنيڤ � كونا: نظم املن����دوب الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيڤ الس����فير ضرار رزوقي أمس اجتماعا ترأسه وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ضم ممثلني عن اجلهات 
احلكومي����ة املعنية بالرد على التقييم الدوري الش����امل للكويت أمام 

الدورة الثامنة ملجلس حقوق االنسان.
وتناول االجتماع املواضيع التي س����يتم طرحها خالل استعراض 
التقرير الوطني للكويت أمام مجلس حقوق االنسان واالجابات التي 
توضح موقف الكويت الس����ليم من القضاي����ا املعروضة في التقرير 
واهتمامها بحقوق اإلنسان وما قدمته خالل السنوات املاضية في هذا 
املجال. وأبدى الوزير العفاسي أثناء االجتماع تصورا يرمي من خالله 
الى ترتيب محاور رد الكويت مبا يضمن ايصال الردود بوضوح، مشيرا 
الى أهمية توزيع األدوار وفقا لالختصاصات على أن يتولى القائمون 
على امللفات املختلفة بالتوسع كل حسب اختصاصه مبا يضمن شرحا 
كافيا إلجنازات الكويت الدس����تورية وما أعقب ذلك من تطورات في 

القوانني التي ساهمت في تطور مسيرة حقوق االنسان بالكويت.

كما اس����تعرض االجتماع عدة قوانني مت اجنازها تتعلق بشؤون 
العمل في القطاع األهلي ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ومكافحة 
االجتار بالبشر وأوضاع احلضانات األهلية واخلاصة وأوضاع املرأة 

العاملة.
في الوقت ذاته أوضح املشاركون في االجتماع ألعضاء الوفد الدائم 
للكويت لدى األمم املتحدة والوفد املرافق للوزير العفاس����ي ضرورة 
التركي����ز على حجم احلريات العامة في الكويت مثل حرية الصحافة 
واالعالم وإبداء الرأي ووضوح القوانني املتعلقة بحقوق االنسان في 

املجتمع وحماية الدولة للحقوق العامة.
وس����تتواصل اجتماعات الوفد حتى إجراء املراجعة أمام مجلس 
حقوق االنسان في ال� 12 من الشهر اجلاري، حيث شدد الوزير العفاسي 
على ضرورة تدعيم رد الكويت بكل املستندات والوثائق التي توضح 
موقفها من كل القضايا التي ستثار. وشدد السفير رزوقي على ضرورة 
تقدمي الوفد الكويتي زخم����ا قويا من احلجج والبراهني واألدلة التي 

تؤيد موقف الكويت في التقييم الدولي لتقريرها الوطني.

خالل اجتماع ضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالرد على التقييم الدوري الشامل للكويتيين الحصبان: قانون المعاقين الجديد
يدخل حيز التنفيذ 28 الجاري

هيئة المعماريين العرب تشيد بجهود 
الكويت في تحقيق التضامن العربي

في ختام اجتماعاتها بجمعية المهندسين

وترجل فارس الخير
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احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

�إعـــالن

دعوة جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات املوردة للجمعيات التعاونية

 مبراجعـة جلنـة متابعـة ومراقبـة االأ�سعـار باالحتـاد

االأ�سعار باالحتاد بعملها وتلقيها  مبنا�سبة قيام جلنة متابعة ومراقبة 

�سلعها  اأ�سعار  تثبيت  ب�ساأن  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  طلبات  من  للعديد 

ومنتجاتها التي ت�ردها للجمعيات التعاونية.

جميع  اإىل  دع�ته  اال�ستهالكية  التعاونية  اجلمعيات  احت��اد  ي�جه 

ب�سرورة  اال�ستهالكية،  التعاونية  للجمعيات  امل�ردة  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات 

�سلعها  اأ�سعار  لتثبيت  باالحتاد  االأ�سعار  ومراقبة  متابعة  جلنة  مراجعة 

ومنتجاتها التي ت�ردها لتلك اجلمعيات وذلك للعمل على حتقيق اأهداف 

تلك اللجنة يف ت�حيد االأ�سعار وعدم اختالفها ما بني جمعية واأخرى.

للجمعيات  امل���ردة  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  عناية  االحت��اد  ي�جه  كما 

التعاونية باإعطاء مزيد من اهتمامها وتعاونها مع جلنة متابعة ومراقبة 

اأهدافها  وحتقيق  املطل�ب  ال�جه  على  مهامها  اأداء  من  لتمكينها  االأ�سعار 

الرامية اإىل تخفيف االأعباء عن كاهل امل�ستهلك، ومبا تتحقق معه م�سلحة 

تلك ال�سركات وامل�ؤ�س�سات وكذلك م�سلحة اجلمعيات التعاونية وم�سلحة 

عم�م امل�ستهلكني من م�اطنني ووافدين.
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