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العازمي ردًا على الصانع: إضراب »أم الهيمان«
أظهر معاناة القاطنين من ظاهرة التلوث

رد احملامي فهد سالم العازمي على التصريح 
الذي أدلى به احملامي رياض الصانع واخلاص 
بثقافة االعتصامات، والذي ذكر فيه ان ثقافة 
االعتصامات من الثقافات اخلطيرة جدا وأنها 
عش����وائية ومدمرة للمجتمعات في توصيف 
لالعتصامات االخيرة التي ش����هدتها الساحة 
وضرب مثاال على ذل����ك باضراب ام الهيمان 
بقوله يعلم اجلميع ان هذه االوصاف ال تنطبق 
البت����ة على اضراب ام الهيمان الذي كان ابلغ 
تعبير الهالي املنطقة في اظهار معاناتهم من 
التل����وث، واثبت فيه اهالي املنطقة انهم على 
مستوى عال من املسؤولية وادراك كامل لألمانة 
املناط����ة بهم في احملافظة على صحة ابنائهم 

على املديني القصير والبعيد.
وتابع العازمي ان االض����راب راعى ارقى 
املثل والضوابط الواجب توافرها في مثل هذه 
االضرابات بل وتفوق على الكثير من االضرابات 
في العالم الغربي املتحضر، ولكن نقطة اخلالف 
حول الرسالة املوجهة من االضراب، حيث ان 
الرس����ائل  الغربية تعرف وتفهم  احلكومات 
املوجهة من االضراب ولكن حكومتنا الرشيدة 
لالس����ف ال تعي ذلك. واستطرد العازمي بأن 
الصانع صرح كذلك بان اهالي ام الهيمان كانوا 

يعلمون بوجود تلك املصانع وذكر مثاال على 
ذلك مصافي النفط ومصانع تكريره وتعبئته 
الواقعة في اجلهة الشرقية من منطقة الشعيبة 
الصناعية، ونريد ان نوضح ان الشكوى التي 
تقدم بها اهالي ام الهيمان هي بسبب التلوث 
القائم من املصانع املوجودة في منطقة الشعيبة 
الصناعية الغربية التي تقع في مجرى الرياح 
الس����ائدة في الكويت وهي الشمالية الغربية 
مما يجعل جميع انبعاثات تلك املصانع على 
تلك املنطقة السكنية، علما بوجود تصاريح 
جديدة لعمل مصانع بعد تخصيص املنطقة 
ومصانع غير مرخصة اضافة الى التجاوزات 
البيئية الفاحشة واملستمرة لبعض املصانع 
واال فبماذا نفسر تقرير الهيئة العامة للبيئة في 
هذا الشأن الذي أوصى باغالق بعض املصانع 
ومنعها من مزاولة العمل ليال، واختتم العازمي 
ان تصريح الصانع تضمن ان االعتصام يكون 
عند الطلبة مفاهيم سيئة وخاطئة مع انه امتدح 
االعتصامات في الفقرة الثانية من تصريحه، 
ولذا نرجو من احلكومة ان تعي الرسالة التي 
وجهه����ا اهالي منطقة ام الهيمان وان تأخذها 
مبسؤولية وبعيدا عن التجاذبات السياسية 

التي ال صالح الهالي ام الهيمان بها.

أكد أنه فاق الكثير من اإلضرابات في العالم المتحضر

الصقعبي: المعاقون حركيًا حققوا ما عجز 
عنه األسوياء في مجال الكشافة

بشرى شعبان
أكدت املوجهة الفنية االولى 
للتربية الكش����فية في مدارس 
ابتس����ام  التربي����ة اخلاص����ة 
الصقعب����ي ان الطلبة املعاقني 
حركيا استطاعوا أن يحققوا ما 
عجز عنه أقرانهم االسوياء في 
كثير من املجاالت حتى دخلوا 
مجال الكشافة، فلم تقل مواهبهم 
وكفاءتهم عن اآلخرين، فطالب 
مدرسة الرجاء بنني )متوسط 
وثان����وي( قدم����وا العديد من 
االجنازات في املجال الرياضي 
والثقافي واالجتماعي وشكلوا 
فريقا للكش����افة في السنوات 
اخلمس االخي����رة، قدموا من 
العديد م����ن املواهب  خالل����ه 
املختلف����ة وكس����بوا احترام 
اجلميع ولم نتوان عن تقدمي 

كل ما يحتاجونه.
وقالت الصقعبي في تصريح 
للصحافيني خالل حفل اقامته 
مدرسة الرجاء بنني )متوسط 
وثانوي( لتكرمي طالب املدرسة 
من املعاقني حركيا املشاركني في 
فريق الكش����افة وتكرمي طالب 
املدرسة املتفوقني في املرحلتني 
املتوسطة والثانوية بحضور 
مدير املدرسة يعقوب العصفور، 
الرجاء على  ان طالب مدرسة 
الرغم من اعاقتهم احلركية، لكنها 

لم تقف عائقا في مشاركتهم في 
املخيمات الكشفية التي أقامتها 
ادارة مدارس التربية اخلاصة 
واملخيمات التي نظمتها وزارة 
التربية فتحدى هؤالء الشباب 
كل الصعاب التي قد تواجههم 
خاصة املقعدين على الكراسي 
املتحركة لصعوبة تنقلهم في 
بعض االماكن التي مع االسف 
غير مهيأة الس����تقبالهم، لكن 
طالبنا حتدوا املس����تحيل من 
اجل ان يستمروا ويقاوموا كل 

الصعاب التي تواجههم.

بدوره، أشاد مدير املدرسة 
يعقوب العصف����ور مبا يقوم 
الفني للكش����افة  التوجيه  به 
في م����دارس التربية اخلاصة 
وتهيئة اجلو املناسب للطالب 
املعاقني حركيا للمشاركة في 
جمي����ع االنش����طة واملخيمات 
التي تنظمها وزارة  الربيعية 
التربية،  وكذلك قطاع التعليم 
النوعي، مؤكدا استمرار ادارة 
املدرسة في نهجها الذي انتهجته 
في تذليل كل الصعوبات التي 

تواجه لطالب املدرسة.

مدرسة الرجاء كرمت المشاركين في األنشطة الكشفية والمتفوقين علمياً 

»الجنايات« تؤجل قضية الجاسم  إلى 7 يونيو 
وتحظر نشر  ما يرتبط بها 

»المناقصات« تعتمد 3 مشاريع لـ »الكهرباء«
دارين العلي

وافقت جلنة املناقصات املركزية أول من أمس 
على طرح 3 مش���اريع تابعة ل���وزارة الكهرباء 
واملاء، األول يتعلق بصيانة وتش���غيل مكائن 
إدارة اإلنتاج باملش���اغل الرئيسية في صبحان 
والثاني مشروع تزويد ومتديد كيبالت أرضية 

جهد 132 كيلو ڤولت وكيبالت قيادة مع ملحقاتها 
في مدينة الكويت والثالث مشروع أعمال زراعة 

محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية.
كما وافقت اللجنة على تأهيل شركتني ملناقصة 
مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة 

الزور الشمالية.

الجمعان: الغبار حجب 50% من أشعة الشمس
كونا: اجتاحت الكويت موجة 
من الغبار حجبت اكثر من 50% من 
اشعة الشمس، هذا ما اشار اليه 
رئيس قس���م الطقس في مرصد 
املرزم الفلكي خالد اجلمعان، مشيرا 
الى ان كثافة الغبار ادت الى انعدام 
الرؤية في بعض املناطق. وقال ان 
حتول اجتاه الرياح صباح امس 
من اجلنوبية الشرقية الى شمالية 
غربية هو الس���بب الرئيسي ملا 

حدث.
الش���هر  ان  وذك���ر اجلمعان 
اجلاري شهد 13 يوما من الغبار 
حت���ى اآلن والتزال فرص الغبار 
فيه قائمة حتى نهايته، واضاف 
انه من املتوقع ان تزيد نسبة عدد 
ايام الغبار في الشهر اجلاري %50 
من ايامه، مشيرا الى انه بسبب 
الغبار الذي ش���هدته البالد امس 
تراجعت درجة احلرارة الى اكثر 
من 5 درجات تقريبا، حيث بلغت 
في مدينة الكويت العظمى امس 

37 درجة مئوية.
واكد اجلمعان ان موجة الغبار 
احلالية من املتوقع ان تقل حدتها 
وتتراجع تدريجي���ا اليوم، على 
ان تس���تمر فرص الغبار العالق 
والغبار املثار في بعض املناطق، 
خاصة املكشوفة منها بسبب نشاط 
الرياح الشمالية الغربية املتوقع 

السائقني  واحلرص على توعية 
اخلصوصيني في حال اصطحاب 
االطفال والعودة بهم الى املنازل 
والتقيد بحدود السرعة. واشارت 
الى اهمية استخدام حزام االمان في 
جميع األحوال والظروف لتجنب 
آثار التصادم وعدم عرقلة حركة 
السير والتجمهر بالقرب من اماكن 
احلوادث واالتصال بهاتف الطوارئ 

اليوم والذي يستمر ملدة 3 ايام.
من جهتها دعت ادارة االعالم 
االمني بوزارة الداخلية املواطنني 
واملقيمني اللتزام احلذر بس���بب 
س���وء االح���وال اجلوي���ة التي 
تشهدها البالد. وطالبت االدارة � 
في بيان صحافي امس � املواطنني 
بضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة 
افراد اسرهم  حلمايتهم وحماية 

112 عند االحتياج ألي مس���اعدة 
امنية او مرورية.

من جهة اخ���رى، قالت ادارة 
العمليات في االدارة العامة للطيران 
ام���س ان حركة املالحة في مطار 
الدولي تس���ير بصورة  الكويت 
طبيعية حاليا رغم موجة الغبار 
التي جتتاح البالد. واوضح مدير 
االدارة عص���ام الزامل ان الرؤية 

احلالية في مط���ار الكويت تقدر 
ب� 400 متر، مشير الى انها قدرت 
عند الساعة السابعة والنصف من 

صباح امس ب� 100 متر فقط.
وافاد الزامل بأن حركة هبوط 
الطائرات القادمة س���ارت صباح 
ام���س بصورة طبيعي���ة، اال انه 
حصل تأخي���ر في اقالع رحلتني 
تابعتني لشركة اخلطوط اجلوية 
الوطنية االولى كانت متجهة الى 
البحرين عند الساعة 7.50 صباحا 
وتأخرت عن موعدها فأقلعت عند 

الساعة 9.20 صباحا.
واش���ار الى ان الثانية كانت 
متجهة الى دمش���ق عند الساعة 
8.10 فتأخر موعدها فأقلعت عند 

الساعة 9.10 صباحا.
عل���ى الصعيد نفس���ه، قالت 
مؤسسة املوانئ الكويتية ان حركة 
املالحة توقفت في املوانئ التابعة 
لها نتيجة لسوء االحوال. وقال 
مدير ادارة العمليات البحرية في 
اليحيى  ميناء الشويخ سليمان 
في بيان صحافي انه حرصا على 
املغادرة والقادمة  سالمة السفن 
الى امليناء مت ايقاف حركة املالحة 
بسبب تدني مستوى الرؤية دون 
نصف كيلومتر موضحا ان جميع 
التابعة للمؤسسة في  القاطرات 

حالة تأهب حتسبا ألي طارئ.

»االستئناف« ألغت حكم أول درجة بتغريمه والدعاس 3 آالف دينار لكل منهما

»الداخلية« ُتهيب بالمواطنين والمقيمين إلى التزام الحذر بسبب سوء األحوال الجوية

)فريال حماد( انعدام الرؤية على شارع اخلليج وفي اإلطار خالد اجلمعان 

يعقوب العصفور يلقي كلمة للمتفوقني

)سعود سالم( مواقف السيارات  د.إبراهيم العبدالهادي متحدثا

الكندري: 200 ألف في الكويت يعانون السمنة
40% منهم يحتاجون إلى تدخل جراحي

ق����ال رئي����س قس����م 
اجلراحة في مستش����فى 
الصباح د.مبارك الكندري 
ان 200 ألف مريض يعانون 
السمنة في الكويت منهم 
40% يحتاجون الى تدخل 

جراحي.
وأضاف د.الكندري ان 
مجلس اقس����ام اجلراحة 
في وزارة الصحة وضع 
بروتوكوال عالجيا ملرضى 
الس����منة من عمر 20 إلى 
60 عاما يس����تغرق نحو 
العمليات  الشهر الجراء 

اجلراحية لهم بواسطة املناظير.
وأوضح ان البروتوكول يقضي بالتأكد 
من فحوصات الدم وفحص ڤيتامينات )أ و 
د( واجراء منظار للمعدة للتأكد من سالمتها 
وفحص جرثوم����ة املعدة اضافة الى عرض 
املرضى على اطباء التخدير والتغذية للتأكد 

من لياقتهم للعملية.
وأش����ار الى ان اقس����ام اجلراحة نظمت 
برنامجا لزيارة األطباء من اخلارج الجراء 
جراحات السمنة املفرطة، مبينا ان بروفيسور 
من مستشفى القصر العيني في جامعة القاهرة 
أجرى ثماني عمليات لتكميم املعدة وعملية 
فتق في احلجاب احلاجز باملنظار خالل زيارته 

التي استمرت يومني.
وأكد ان البروفيسور املصري الزائر فهيم 
بس����يوني اجرى خالل زيارته ورشة عمل 
تدريب لألطباء واجلراحني في املستشفى على 
اجراء العملية اضافة الى تطوير مهاراتهم 
وخبراتهم في اجراء هذا النوع من العمليات 

التي باتت ضرورية للمرضى.
وأشار الى ان تطور املناظير اجلراحية 
اح����دث طفرة كبي����رة في مج����ال اجلراحة 
خاصة في جراحات الس����منة، موضحا ان 
عمليات الس����منة أصبحت جترى بسهولة 
عن طريق فتحات صغي����رة بجدار البطن، 

مبينا ان هناك عدة أنواع 
من عمليات السمنة وتعد 
عمليات حتويل املس����ار 
والتكميم االكثر شيوعا 
بسبب س����هولتها وقلة 

مضاعفاتها.
وق����ال ان م����ن مزايا 
العمليتني األولى والثانية 
ان وظائ����ف املعدة تعمل 
بطريقة عادية ما يسمح 
بتن����اول اغل����ب أن����واع 
األطعم����ة لك����ن بكميات 
صغيرة وتعتب����ر أكثر 
أمانا اضافة الى ان اقامة 
املرضى في املستشفى مدة بسيطة وال يتم 
استخدام أي جسم غريب في املعدة كما في 

بعض العمليات.
وأفاد بان الوزن ينزل بنسبة تصل الى 
اكثر من 85% م����ن املرضى اضافة الى انهم 
يتشافون من اغلب األمراض املصاحبة للسمنة 
بنسبة تفوق ال� 90% وعملية تكميم املعدة 

هي اخليار األفضل لكثير من املرضى.
وأوضح ان زيارة اخلبراء للكويت تهدف 
إلى تقليل النفقات املادية التي تتكبدها الدولة 
في عالج املواطن����ني في اخلارج اضافة إلى 
التخفيف من عناء السفر ومشقة التنقالت 

في الدول التي يتم العالج فيها.
وعب����ر د.الكندري عن أمل����ه بان حتقق 
الزيارات اكبر استفادة ممكنة لتكون املعيار 
احلقيقي لقياس مدى جودة اخلدمات املقدمة 
في مستشفيات الكويت، مشيدا بحرص وزارة 
الصحة على تطوير اخلدمات الصحية من 

خالل االستفادة من اخلبرات العاملية.
وكانت الوزارة استضافت خالل الفترة 
األخيرة أطباء واستشاريني عامليني لتحسني 
جودة اخلدمات املتاحة وتبادل اخلبرات مع 
األطباء العامليني م����ا حقق جناحات كبيرة 
من خالل توفير عناء السفر على املواطنني 

للعالج باخلارج.

مجلس أقسام الجراحة وضع بروتوكواًل عالجيًا للمرضى

د.مبارك الكندري

مواقف السيارات متعددة الطوابق بمستشفى الجهراء 
تتسع لـ 1015 سيارة بمساحة 36 ألف متر مربع

حنان عبدالمعبود
اك���د وكي���ل وزارة الصح���ة 
د.ابراهيم العبدالهادي حرص وزارة 
الصحة على توفير الراحة للمرضى 

داخل املستشفيات وخارجها.
وقال ان »الصحة« رصدت خالل 
السنوات اخلمس السابقة وجود 
ظاهرة االزدحام واالختناق باملواقف 
في قطاع املستشفيات، وعلى اثرها 
مت عمل دراسة بالتعاون مع وزارة 
االشغال كان الهدف منها القضاء 
على هذه املش���اكل، ومت التوصل 

حلل وهو بناء 9 مواقف سيارات 
متعددة االدوار للمستش���فيات، 
حي���ث قام���ت وزارة االش���غال 
بتصميم واجناز تلك املش���اريع، 
وكانت باكورة مش���روع مواقف 
السيارات هي الف موقف سيارة 

في مستشفى اجلهراء.
واضاف عقب افتتاح مشروع 
مواقف السيارات اخلاص مبستشفى 
اجلهراء، ان هذه املواقف هي باكورة 
املشاريع التي سيتم االنتهاء منها 
تباعا خالل الفترة املقبلة، مشيرا 

الى انه س���يتم افتتاح مش���روع 
مواقف الس���يارات في مستشفى 
الفروانية والعدان ومبارك الكبير 
والصباح ومستشفى الرازي، مبينا 
ان وزارة االشغال ستنجز مشروع 
املباني  الربط بني بعض  جسور 
اخلاصة في مستشفى الصباح. 
وقدم وكيل وزارة الصحة شكره 
إلى وزارة األش���غال على سرعة 
إجناز مشروع مواقف مستشفى 
اجلهراء قبل موع���ده، مبينا أن 
املشروع حسب املدة الزمنية كان 

سيستغرق سنتني، لكن العاملني 
في األشغال استطاعوا العمل على 

سرعة إجنازه.
من جانبه، ق���ال مدير منطقة 
اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة: 
يسعدنا االحتفال بتقدمي مشروع 
املواقف املتع���ددة األدوار ألهالي 
محافظ���ة اجلهراء، مش���يرا إلى 
اإلجناز الكبير، كون عملية تسليم 
املشروع متت بشكل سريع وملدة 

سنة واحدة.
وأشاد بالدور الكبير للمسؤولني 

في الوزارة، مبينا أنهم قاموا بتقدمي 
الدعم واملساهمة في سرعة االنتهاء 
من املشروع، ليتم إجنازه خالل 
سنة بدال من سنتني، مشيرا إلى أن 
سعة املواقف املخصصة للسيارات 
تبلغ 1015 سيارة وتقدر املساحة 
الكلية للمشروع ب� 36 ألف متربع، 
املادية بلغت  القيمة  أن  موضحا 
ثالثة ماليني دينار واجلهة املنفذة 
ه���ي وزارة األش���غال. وأفاد بأن 
املش���روع القى االستحسان لدى 

أهالي منطقة اجلهراء.

العبدالهادي: »األشغال« أنجزت المشروع خالل عام واحد

محمد عبدالقادر اجلاسم

اجلت محكمة اجلنايات امس 
دعوى امن الدولة املتهم فيها الكاتب  
محمد عبدالقادر اجلاسم بالطعن 
في مسند االمارة جللسة السابع 
من يونيو املقبل للمرافعة، وأمرت 
احملكمة باستمرار حبسه على ذمة 
القضية في السجن املركزي بعد 
ان رفض����ت طلب الدف����اع باخالء 
سبيله. إلى ذلك أصدر املستشار 
عادل الهويدي قرارا بحظر النشر 

في القضية.
هذا والغ����ت الدائرة اجلزائية 
االولى مبحكمة االستئناف امس 
برئاسة املستشار صالح املريشد 
الزير حكم  وامانة س����ر عبداهلل 

اول درجة القاضي بتغرمي محمد 
عبدالقادر اجلاسم ورئيس حترير 
صحيف����ة »عالم الي����وم« الزميل 
الدع����اس ثالثة آالف  عبداحلميد 
دينار لكل منهما وقضت ببراءتهما 
من تهمة سب وقذف سمو رئيس 
مجلس الوزراء في الدعوى املرفوعة 
منه على خلفية مقال نشر بجريدة 
»عالم اليوم« حتت عنوان »تاجر 

الفتنة وممولها«.
وكانت محكم����ة اجلنايات قد 
قض����ت بتغرمي كل من اجلاس����م 
والدعاس مبلغ ثالثة آالف دينار لكل 
منهما وامرت باحالة الدعوى املدنية 

الى احملكمة املدنية املختصة.

بروفيسور سعودي يجري  25 عملية تكميم
 معدة  لمرضى السمنة بـ »الفروانية«

قال رئيس قسم اجلراحة في 
الفروانية د.صالح  مستش����فى 
النصف مبناسبة بدء البروفيسور 
الس����عودي فهد بامح����رز اجراء 
العمليات الول مرة في املستشفى، 
ان مرضى الس����منة يتخلصون 
من اكث����ر 80% تقريبا من الوزن 
الزائد بعد اج����راء هذه العملية 

اجلراحية.
البروفيس����ور  ان  واوض����ح 
سيجري نحو 25 عملية لتكميم 
املعدة ملرضى الس����منة املفرطة 
التي تستمر  خالل فترة زيارته 

خمسة ايام.
الطبيب  ان  النصف  واوضح 
الزائ����ر يقوم بتدري����ب الطواقم 
الطبية على احدث الطرق العالجية 
املس����تخدمة في السمنة واعطاء 
الطبي����ة لبعض  االستش����ارات 
احل����االت املرضية املعقدة خالل 
فترة الزيارة بهدف اكتساب خبرات 
الكويت تتميز  ان  جديدة مؤكدا 
في منطقة اخلليج بوجود نخبة 
من االطباء من ذوي اخلبرة في 

مجال اجلراحة.
وافاد بان 70% من الكويتيني 
يعانون الس����منة في حني تصل 
نس����بة الذي����ن يعانون س����منة 
مفرط����ة وبحاج����ة ال����ى تدخل 
جراحي الى نحو 40% مؤكدا ان 

التدخل اجلراحي يعد من افضل 
عالجات السمنة املفرطة بحسب 
الدراسات وتأكيدات منظمة الصحة 

العاملية.
واشار الى ان تطور املناظير 
اجلراحية احدث طف����رة كبيرة 
في مج����ال اجلراحه وخاصة في 
جراح����ات الس����منة موضحا ان 
عمليات السمنة اصبحت جترى 
بسهولة عن طريق فتحات صغيرة 
بجدار البطن. وتعتبر الس����منة 
احد االسباب الرئيسية ألمراض 
مزمنة كثيرة مثل مرض السكري 
والضغط والكولسترول وهشاشة 
العظام وخشونة املفاصل وغيرها 
من االمراض التي تنتشر بالكويت 
بشكل كبير جدا. وتعد عمليات 
انقاص الوزن كتكميم املعدة من 
اجن����ح العمليات اجلراحية، كما 
اثبتت الدراس����ات، اذ ان مرضى 
السمنة يتخلصون من اكثر من 
80% تقريبا من الوزن الزائد بعد 

اجراء العملية اجلراحية.
يذك����ر ان احصائيات وزارة 
الى  الكويتية تش����ير  الصح����ة 
ان اكثر م����ن 70% من الكويتيني 
يعانون زيادة في الوزن، في حني 
ان 45% من املراهقني الذين تتراوح 
اعمارهم بني 14 و20 عاما يعانون 

زيادة في الوزن.


