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مستشفى السيف الراعي الرسمي 
لمعرض إيد بإيد الشبابي

يشارك مستشفى 
السيف في معرض ايد 
بايد الش��بابي االول، 
وتأتي هذه املش��اركة 
الهمية ه��ذا املعرض 
الذي يخ��ص اخواننا 
واخواتن��ا م��ن ذوي 
االحتياج��ات اخلاصة 
مستش��فى  وحلرص 
الس��يف عل��ى خدمة 
هذه الفئة من املجتمع 
وبهذه  خ��اص  بوجه 
اش��ارت  املناس��بة 

نائب الرئيس للتس��ويق والعالقات العامة بالشركة املتحدة 
للخدمات الطبية هند الغربللي: الى ان مستشفى السيف هو 
الراعي الرس��مي ملعرض ايد بايد الشبابي والذي سيقام في 
الفترة ما بني 21 � 23 اجلاري في فندق ساس بلو ريجنسي 
باشراف مجموعة من الش��باب الكويتي املخلص لهذا البلد 
املعطاء حيث يشمل املعرض على مجموعة من االنشطة التي 
تدمج ما ب��ني االصحاء واخوانهم ذوي االحتياجات اخلاصة 
لعرض وتقدمي ما لديهم من ابتكارات ومش��اريع خاصة بهم 

يدا بيد.
واضافت الغربللي ان مستش��فى السيف لم يدخر جهدا 
لدع��م هذا املعرض وهذه الش��ريحة م��ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة لتش��جيعهم بعدم الشعور باخلجل او الدونية امام 
اخوانهم االصحاء وليقول��وا للمجتمع نحن هنا ولنا دورنا 

وأهميتنا باملجتمع وبهذه احلياة.
واختتمت الغربللي ان كل انسان لديه اعاقة سواء نفسية 
او جس��دية ولكن بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر فلماذا 

ننظر الخواننا ذوي االحتياجات اخلاصة بنظرة متعالية.

هند الغربللي

»تماهي« يدعو الحكومة لمعالجة قضية الدوسري في السجون اللبنانية
الدوسري: تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن المواطن السجين

املبررات  ورفض الص����وان 
اليها  التي اس����تند  واحلج����ج 
القرار اللبناني، مشيرا الى انه 
وان كان لبنان ملتزما باتفاقية 
ثنائية مع العراق لتبادل تسليم 
املطلوب����ن، فإن عمق العالقات 
الكويتي����ة � اللبنانية وارتباط 
البلدين بالكثير من االتفاقيات 
التفاه����م واملصالح  ومذكرات 
املشتركة كفيل بأن يشكل قاعدة 
صلبة حلل اي اشكالية تتعلق 
به����ذه القضية. وختم الصوان 
بالتأكيد على اهمية  تصريحه 
القضية والتحرك  متابعة هذه 
بشكل سريع وفاعل اليجاد حل 
لها وعدم اهمالها، مشيرا الى ان 
الشعب الكويتي الذي ذاق مرارة 
فقد األحبة ومأساة غياب األسرى 
التجربة  ليس مستعدا لتكرار 
في وقت ميك����ن ايجاد احللول 
لها، مناشدا رئيس اجلمهورية 
ورئيس الوزراء ورئيس البرملان 
في لبنان باسم التيار التعاون 
بايج����اد نهاية س����عيدة لهذه 

القضية.

كل ما نسب اليه.
وأوض����ح د.الدوس����ري ان 
االتصاالت جارية الشراك محامن 
متخصصن في قضايا حقوق 
االنسان من بعض الدول العربية 
واألوروبية في اللجنة اخلاصة 
املش����كلة للدفاع والترافع في 

قضية املواطن الدوسري.
وناشد د.الدوسري في ختام 
حديثه لوسائل اإلعالم احلكومة 
التخاذ خطوات تنفيذية سريعة 
في ه����ذا االجتاه قبل ان يتعقد 
موقف القضية وإلنقاذ املواطن 
من حالة املساومات التي متارس 
علي����ه وعلى أهل����ه من بعض 
العصابات التي تستغل الظروف 
واملوقف لفرض هيمنتها، الفتا 
الى ان املواطن الدوسري يظل 
احد ابناء ه����ذا الوطن وعلينا 
جميعا الوقوف معه حتى يعود 

ألرض الوطن.
وفي اإلط����ار ذاته، أكد تيار 
املسار األهلي )متاهي( رفضه 
املطلق لقرار السلطات اللبنانية 
تسليم املواطن الكويتي محمد 

الدوس����ري املوجود لديها الى 
العراق.

التي����ار  رئي����س  وش����دد 
م.عبداملان����ع الصوان على انه 
من غير املقبول السماح بحدوث 
هذا األم����ر مهما كانت املبررات 
واالعتب����ارات، داعيا احلكومة 
الى حترك سريع ملعاجلة هذه 

القضية.
وقال الص����وان ان العالقات 
الكويتي����ة � اللبنانية العميقة 
واملمتازة يجب اال يعكر صفوها 

قرار بهذا احلجم، مش����يرا الى 
ان الكويتي����ن الذين يعتبرون 
لبنان بلدهم الثاني حريصون 
على ان تكون العالقات الثنائية 
بن البلدين عميقة وأخوية وال 
يرضون بتسليم مواطن الى بلد 

آخر غير الكويت.
وأضاف ان املواطن الدوسري 
الذي يقضي محكومية بالسجن 
في لبنان يجب ان يعود الى بلده، 
مشددا على ان القضاء الكويتي 
النزيه كفي����ل مبتابعة قضية 

كهذه وليس مقبوال تس����ليمه 
الى العراق، مشككا في ان يلقى 
محاكمة عادلة هناك العتبارات 
عديدة ال تخفى على احد أولها 
انه كويتي وليس آخرها اتهامه 
القاعدة  ال����ى تنظيم  باالنتماء 

اإلرهابي.
وفيما أشاد الصوان باملواقف 
النيابي����ة الرافضة للمرس����وم 
الذي وقع����ه الرئيس اللبناني 
العراق  الى  الدوسري  بتسليم 
وخصوصا حترك النائبن محمد 
هايف وخالد العدوة، دعا الصوان 
احلكومة الى التحرك بشكل فاعل 
ملعاجل����ة ه����ذه القضية وعدم 
االكتف����اء بالتعبير عن الرفض 

للقرار اللبناني.
وأكد ان هذه القضية تعني 
جمي����ع املواطن����ن الكويتين، 
ومطالبا احلكومة باتخاذ خطوات 
فاعل����ة جتاهها وع����دم انتظار 
الضغ����ط النياب����ي والتصعيد 
م����ن اجل التحرك، الس����يما ان 
التنفيذية هي املعنية  السلطة 

بهذا اجلانب.

أعلن النائب السابق د.بادي 
الدوسري عن تشكيل جلنة من 
احملامن للدفاع عن احملتجز في 
السجون اللبنانية املواطن محمد 
الدوس����ري في احملاكم احمللية 
والدولية، وتض����م اللجنة في 
عضويتها كال من احملامي جاسر 
اجلدعي واحملامي محمد اخلالدي 
واحملامي عبدالرحمن احلوطي 
واحملام����ي مبارك الدوس����ري، 
التنسيق جار  ان  الى  وأش����ار 
مع محامن في القانون الدولي 
أمام احملاكم  استعدادا للترافع 

احمللية منها والدولية.
وأك����د د.الدوس����ري انه لن 
يأل����و جهدا ولن يهدأ له بال اال 
بعودة املواطن الدوسري لوطنه 
وإلى أهله، الفتا الى ان الكويت 
تتميز بقضاء عادل ونزيه قادر 
على اصدار حكم����ه بأمانة في 
هذه القضية وغيرها وإذا كان 
املواطن الدوسري مدانا فالقضاء 
الكويتي أحق مبقاضاته وإذا كان 
عكس ذلك فإننا نطالب بعودته 
فورا ألهله وأوالده وبراءته من 

أكد أن عمق العالقات الكويتية ـ اللبنانية كفيل بحلها

م.عبداملانع الصواند.بادي الدوسري

مال حسين إلقرار قانون الهيئة 
العامة لمكافحة االتجار بالبشر

الخميس: الشفافية والوضوح ركيزتان 
أساسيتان لملتقى قادة اإلعالم العربي

يقام 1 و2 يوليو المقبل

أكدت رئيسة اللجنة االجتماعية 
في املركز الكويتي حلقوق اجلاليات 
حنان مال حسن ان تقرير اخلارجية 
األميركية الصادر في يونيو 2010 
تطرق للكثي����ر من األمور التي ال 
يرغب البعض في احلديث عنها فيما 
يتعلق باالجتار بالبشر وحقوق 
االنسان، وان تصنيف الكويت في 
مرتبة متأخرة � حسب التقرير � 
لم يأت جزافا بل بناء على حقائق 
دامغة ال يصح ان ننكر وجودها.

الكويتي  املرك����ز  ان  وأضافت 
حلقوق اجلالي����ات كجمعية نفع 

عام مختصة مبتابعة هذا امللف هو املركز الوحيد في الشرق األوسط 
والعالم الثالث الذي يعنى بهذا اجلانب حتديدا، ويعمل على املساهمة 
في حتس����ن صورة الكويت محليا ودوليا في مجال حقوق االنسان 
من خالل ابراز املظهر احلضاري والصورة املشرفة للكويت، وانه ملن 
الواجب علينا جميعا سواء في اجلانب احلكومي او مؤسسات املجتمع 
املدني ان نقر بوجود تلك االنته����اكات كخطوة أولى في اجتاه عالج 
تلك الظاهرة. وأشارت الى ان أولى خطوات االصالح هي اقرار قانون 
جترمي االجتار بالبش����ر وكذلك قانون انش����اء الهيئة العامة ملكافحة 
االجتار بالبشر، فليس من املعقول ان يبقى قانون مهم يتعلق بسمعة 
الكويت في احملافل الدولية حبيس أدرج اللجان في مجلس األمة سنوات 
عديدة وقد رأينا احلكومة وهي تقوم بتمرير العديد من القوانن في 

جلسات خاصة وبشكل عاجل بحجة أهمية تلك القوانن.
وأوضحت انه مبناسبة ذكرى مرور 49 عاما على استقالل الكويت 
جند ان أغل����ب املقيمن في الكويت من أصحاب املهن احلرة كاألطباء 
واملهندسن والقانونين واملعلمن والصحافين، أصبحوا في حالة من 
التوجس احلذر إلحساسهم بان أوضاع احلريات وحقوق اإلنسان في 
الكويت الى تراجع مستمر وخاصة ما يتعلق بالتضييق على حرية 
التعبير والرأي الذي شهدته الكويت في الفترة املاضية مبا يؤثر سلبا 

على عطائهم وتفانيهم في خدمة هذا البلد احلبيب.

وس���ائل االعالم، اما اجللس���ة 
الثالثة فستكون حول العالقة بن 
االعالم والسلطة وما تتضمنه من 
حوارات وتفاصيل عديدة، علما 
بان ملتقى قادة االعالم العربي 
التجم���ع االكبر تأثيرا  يعتبر 
الس���احة االعالمية على  على 
مستوى القيادات، حيث ان القادة 
االعالمين ومس���ؤولي االعالم 
العربي���ة باالضافة  الدول  في 
الى مالك املؤسسات االعالمية 
الكبرى يشاركون بفاعلية في 
هذا امللتقى. وكشف االمن العام 
للملتقى االعالم���ي العربي ان 
ملتقى القادة يتمتع بخصوصية 
وطبيعة متفردة بن كل انشطة 
امللتقى االعالمي العربي، حيث 
ينعقد ه���ذا التجمع في اجواء 
اعالمي���ة ايجابي���ة ومفتوحة 
يتدارس خاللها االعالميون القادة 
ازماتهم ومشكالتهم ويضعون 
محددات اساسية لتطلعاتهم في 

املستقبل.

صرح األم����ن العام للملتقى 
اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
بأن ملتق����ى قادة االعالم العربي 
املزمع عقده في مكتبة االسكندرية 
في الفترة بن 1 و2 يوليو املقبل 
يه����دف الى ايجاد ح����وار نوعي 
مؤثر وفعال من خ����الل اعتماد 
الش����فافية والوضوح بن قادة 
االعالم العربي في حوارهم، وذلك 
بهدف الوصول الى حلول عملية 
وواقعية للمشكالت والعوائق التي 
تواجه مسيرة االعالم العربي او 
تعطلها. واملح اخلميس الى اننا 
كاعالمين عرب في امس احلاجة 
الى التصارح والتقارب والشفافية 
الكاملة، الن هذا هو السبب االسرع 
واالقرب للوق����وف على حقيقة 
حالتنا االعالمية، مشيرا الى ان 
الواقع االعالمي من عام آلخر يشهد 
العديد من املستجدات والتطورات 
ومن هنا يأتي حرص هيئة امللتقى 
االعالمي العربي على عقد ملتقى 
قادة االعالم العرب بشكل سنوي 
ملالحقة املستجدات والتمعن فيها 
بهدف االستفادة منها وبحث كيفية 
توظيفها لصالح االعالم العربي 

بشكل عام.
واشار الى ان جدول اعمال 
امللتقى سيتضمن ثالث جلسات 
اساسية األولى منها تتناول دور 
االعالم في دعم العالقات العربية، 
واجللسة الثانية ستدور حول 
اقتصاديات االع���الم وجدوى 
االستثمار في مجال االعالم وابرز 
العوائق التي تواجه املستثمرين 
واثر االزم���ة االقتصادية على 

حنان مال حسني

ماضي اخلميس


