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)فريال حماد( د.رأفت غنيم متحدثا

)سعود سالم( د.عبدالكرمي جعفر متوسطا محمود العبدالهادي وحسني الفراج

جعفر: ال شبهة قانونية في معامالت العالج بالخارج

حنان عبد المعبود
أكد وكيل وزارة الصحة املس���اعد للشؤون 
القانونية بوزارة الصحة عبدالكرمي جعفر، أن 
الوزارة ال ميكن أن تتستر على أي خطأ، مبينا 
أن كل مخطئ يج���ب أن يتحمل وزر ما فعله، 
وقال »منذ فترة وجيزة أحال وزير الصحة أحد 
األطباء إلى النيابة«، وهو أمر وجد الوزير أنه 

إجراء طبيعي على قدر اخلطأ.
جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي الذي أقيم 
ظهر أمس بوزارة الصحة وحضره كل من مدير 
الشؤون القانونية محمود العبد الهادي، ومساعد 
مدير إدارة العالج باخلارج حسني على الفراج، 
لإلعالن عن نتائج التحقيقات في التجاوزات التي 
قدمها أحد النواب لوزير الصحة د.هالل الساير 
التي تتضمن مخالفات بإدارة العالج باخلارج. 
وفي بداية املؤمتر بني جعفر أن املوضوع أحيل 
من قبل الوزير إل���ى مكتبه، وقد أحاله بدوره 
إلى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات للنظر 

في األمر.
وقال »قمنا بالتحقيق � والذي استغرق بعض 
الوقت � واستدعينا تقريبا معظم املوجودين 
بإدارة العالج باخلارج، من مدير اإلدارة واألطباء 
املعنيني، واجلهاز اإلداري للوقوف على جميع 

املالبسات املتعلقة باملوضوع«.
وأضاف، توصلنا في النهاية إلى أن التجاوز 
الذي حدث متثل في أن اللجان في املستشفيات 
توصي اللجنة باملوافقة على العالج باخلارج، 
وهذه املوافقات تعود وترد إلى اإلدارة باللجنة 
الطبية العليا وهي برئاسة وكيل وزارة الصحة 
د. إبراهيم العبدالهادي، وعضوية مدير إدارة 
العالج باخلارج وآخرين، فإذا ما وافقت اللجنة 
فال يعني األمر أن هناك موافقة 100% فس���واء 
وافقت اللجنة باملستش���فى أم لم توافق، فإن 
األمر يعود للجنة العلي���ا لتبت فيه باملوافقة 
أو الرفض، وفي احلاالت التي جاءت فيما قدمه 
النائب والتي بلغت حوالي خمس حاالت، جاءت 
التقارير في بعض املعامالت بأن وقع عليها واحد 
فقط أو اثنان م���ن أعضاء اللجنة، ولم تكتمل 

باقي التوقيعات، وبالتحري عن األمر وجدنا أن 
طبيبني ونظرا للحالة اإلنسانية أرسال للمكتب 
الصحي في لن���دن التقرير عن طريق الفاكس 
لتعجيل البت في املوعد، وهي ناحية إنسانية، 
وهذا ليس خطأ، وقاما بإرسال صورة للتقرير 
بتوقيعهما إلى لندن وطلبا االستعجال بتحديد 
املوعد، وهذا يعود لكونهما طبيبني يدركان قيمة 
الوقت بالنسبة حلياة املريض، مما يجعلنا نشد 
على أيديهما بأن ما فعاله ليس فيه أي جتاوز، 
وإمن���ا هو مجرد تعجيل بس���بب انتهاء وقت 
الدوام، وفي اليوم التالي وقع األطباء الذين لم 

يكونوا موجودين وهو إجراء شكلي.
واختتم جعفر مستعرضا أوراق التحقيق من 
داعي الشفافية، موضحا أن العمل الذي أنيط 

بهذه اللجنة هو عمل سليم. 
من جانب���ه، أوضح مدير إدارة الش���ؤون 
القانونية محمود العب���د الهادي أن التحقيق 
ال���ذي جرى كان محوره ق���رار عالج باخلارج 
والذي تس���بقه دائما إج���راءات أهمها اجتماع 
اللجنة واملوافقة على اإلرس���ال للعالج والتي 
توثق مبحضر لالجتماع ويوقع من قبل اجلميع، 
والقرار من قبل كان يصدر بتوقيع مدير إدارة 
العالج باخل���ارج فقط، حيث يذكر بالقرار أنه 
بناء على اجتماع اللجنة تقررت املوافقة على 
معاملة العالج باخلارج ويرسل للمكاتب الصحية 
ملباش���رة اإلجراءات، ومع اللغط الكثير حول 
العالج باخلارج أصدرت الوزارة قرارا بضرورة 
أن يوقع أعضاء اللجنة جميعا على قرار العالج 
باخلارج وهو إجراء شكلي وليس موضوعيا.

وهناك بعض احلاالت املستعجلة التي تستدعي 
أخذ موعد فيتم إرسال التقرير بالفاكس ليتخذ 

املكتب الصحي إجراءاته لكسب الوقت.
وأشار إلى أن التجاوز يكون بإرسال أوراق 
للمكتب الصحي دون موافق���ة اللجنة، وهذه 
مخالفة صريحة، ولكن ان تكون هناك موافقة 
من اللجنة التخصصية واللجنة العليا ويرسل 
القرار ناقصا شكليا فهو نقص في اإلجراء أو 

ثغرة ولكنه ال يعد جتاوزا.

أكد عدم وجود أي تجاوزات وإحالة أي مخطئ إلى لتحقيق

الغنيم: العقد العربي يضمن فرصاً متكافئة للمعاقين
بشرى شعبان

دعا ممثل ادارة السياس���يات 
الفنية في االمانة العامة لوزراء 
الشؤون في جامعة الدول العربية 
د.رأفت غنيم االش���خاص ذوي 
االعاقة ال���ى رفع الرأس والعمل 
على كسب احلقوق وعدم اجللوس 

بالبيت دون عمل أو إنتاج.
وأكد ف���ي الندوة التي نظمها 
النادي الكويت���ي للمعاقني على 
هامش انش���طة مهرجان جنوم 
العط���اء للمكفوفني الذي تنظمه 
قناة العط���اء الفضائية برعاية 
جامعة الدول العربية بالتعاون 
مع جمعي���ة الكفي���ف املصرية 
مس���اء أول من أم���س أن القادة 
العرب عملوا على حفظ حقوق 
األش���خاص ذوي االحتياج���ات 
اخلاصة من خالل اعتماد وثيقة 
العقد العربي لذوي االحتياجات 
التي تنص  اخلاصة 2013/2004 
على إصدار التشريعات وتطويرها 
مبا يضمن حق الشخص املعاق 
الدمج االجتماعي واملساواة  في 
مع باقي فئات املجتمع باإلضافة 
إلى توافر اخلدمات التشخيصية 
والعالجية والتأهيلية الشاملة 
لألش���خاص ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وذكر أن الوثيقة تنص أيضا 
على ضمان فرص متكافئة للتربية 
والتعلي���م جلميع األش���خاص 
املعوق���ني منذ مرحل���ة الطفولة 
املبكرة ضمن جميع املؤسس���ات 
التربوية والتعليمية في صفوفها 
النظامية وفي مؤسسات خاصة في 
حالة عدم قدرتهم على االندماج أو 
التحصيل املناسب، مبينا أن العقد 
العربي يشير إلى تأهيل األشخاص 
املعاقني وإعادة تأهيلهم في ضوء 
املستجدات العلمية والتكنولوجية 
واحتياجات سوق العمل مبا يضمن 
فرص عمل متكافئة لهم والعمل 
على تأمني حق الشخص املعاق في 
تيسير سفره وتنقله والوصول إلى 
البلدان واألماكن واملرافق العامة 
دون عوائق والعمل على حصول 
الطفل املعاق على جميع احلقوق 
واخلدمات بالتساوي مع أقرانه من 
األطفال وإزالة جميع العقبات التي 

حتول دون تنفيذ ذلك.
وب���ني غني���م أن الوثيقة لم 
تهمل املرأة املعاقة بل نصت على 
توعية الرأي العام بوضع املرأة 
املعوقة واحتياجاتها والعمل على 
تصحيح االجتاهات السلبية حول 
قدراتها وإب���راز ما تتمتع به من 

إمكانيات جتعلها مساوية لآلخرين 
وتكثيف اجلهود من أجل تشجيع 
املسنني املعاقني على االستقاللية 
التأهيل وإعادة  وتوفير ف���رص 
التأهيل لتمكينهم من املشاركة في 
املجتمع وتأمني الرعاية املناسبة 
لهم، موضح���ا ان العقد العربي 
لذوي االحتياجات اخلاصة يعمل 
على تغيي���ر رؤية املجتمع نحو 
اإلعاقة واالبتعاد عن كل ما يقلل 
من ش���أن األشخاص املعاقني في 
وسائل اإلعالم املختلفة والتخفيف 
من االنعكاسات السلبية للعوملة 
عل���ى حياة األش���خاص املعاقني 
والتدخل في املناطق الفقيرة للحد 
من اإلعاقات ومتكني األش���خاص 
املعاقني في هذه املناطق من رفع 
مس���تواهم االقتصادي لتحسني 

واقع أسرهم.

ضمن أنشطة مهرجان العطاء للمكفوفين

)قاسم باشا(حضور حاشد في مهرجان »أنوار احلجة«

الشيخ علي حسن يتحدث عن ظهور املهدي املنتظر

حسن: علينا تقديم ظهور المهدي المنتظر بالصورة الصحيحة
عادل الشنان

متيز املهرجان الذي أقامه مسجد 
اإلمام احلسني گ في منطقة ميدان 
حولي حتت عنوان »أنوار احلجة 
ونراه قريبا« باملش����اركة الكثيفة 
حيث خص����ص املس����جد باحته 
األمامية لنصب خيمة احتفال كبيرة 

ملجاراة احلدث.
وقد حتدث س����ماحة الش����يخ 
علي حس����ن مقدما عدة تساؤالت 
جريئة وضعت أجوبتها الشافية 
النقاط على احلروف فيما يتعلق 
بآلية ظهور املهدي املنتظر احلجة 
گ وممارساته في اقامة العدل، 
وفي جملة التساؤالت التي طرحها 
سماحته هل قضية اإلمام صراع 
طائف����ي؟ وهل يحمل عند ظهوره 
مشروعا طائفيا يتضمن محاربة 
بع����ض املذاهب االس����المية؟ وما 

عالقته بسائر األديان؟
ورد عل����ى ذل����ك ب����أن مفتاح 
االجابات يكمن في ان نعي ما هو 
املركز الذي تعتمد عليه استراتيجية 
اإلمام گ في حركته وهذا احملور 
يتضمن عنوانني يتمثالن في اقامة 
القسط والعدل كما جاء في حديث 
رسول اهلل ژ، مؤكدا أن حركته في 
األرض ستدفع الناس للقدوم تلقائيا 
نحو اإلسالم والعقيدة الصحيحة، 
معتبرا ان على عاتقنا تقدمي ظهوره 
بالص����ورة الصحيحة وال نضيق 
دائرة حركة األيام وتأطيرها ضمن 
االطار الديني اخلاص واال فلن يقبل 

اآلخر بالصورة التي يراها البعض 
ويصورها. ورأى الشيخ حسن أنه 
من واجبنا تصحيح هذه املمارسات 
دون إثارة حساسية ما معتبرا ان 
هناك نصوصا حول االمام گ غير 
صحيحة وال أصل لها بالرجوع إلى 
السند وقد وضعت بني أيد عابثة 
قس����م منهم أفرزته����م الصراعات 
الطائفية واآلخر يوظف الدين في 
الصراع السياسي. وبني سماحته 
ان الس����فياني مجرد لقب أسري 
وان صراعه مع اإلمام املهدي گ 
ال يتمث����ل ضمن الصراع الطائفي 
مشبها ذلك الصراع مبعركة كربالء، 
حيث متثل الصراع بني احلس����ني 
گ ويزيد بالثورة ضد الفس����اد 

ولم تكن طائفية.

في مهرجان أقامه مسجد اإلمام الحسين بعنوان »أنوار الحجة«

5000 كيس دم شهريًا يتم التبرع بها و10% منها سالب

العبدالرزاق: الحوادث سحبت مخزون الفصائل السالبة
حنان عبدالمعبود

الطبية  ناش���دت مراقب اخلدمات 
والتوجيه في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق، 
املواطن���ني واملقيمني ضرورة التوجه 
للتبرع بالدم في بنك الدم املركزي أو 
مقر حملة التبرع املقام مبجمع األڤنيوز 

اليوم.
العبدال���رزاق في تصريح  وقالت 

صحافي ان مخزون ال���دم لهذا العام 
جيد، ولكن كان هناك استهالك كبير في 
فصائل الدم السالبة وأكثرها جاء عن 
طريق احلوادث مما تسبب في سحب 

كمية كبيرة من املخزون.
واضافت، اننا ال نريد ان يهل علينا 
شهر رمضان ولدينا نقص في املخزون، 
لذلك نحن تواجدنا باالمس وسنتواجد 

اليوم مبجمع األڤنيوز، وعلى من يريد 
التب���رع التقدم هناك أو إلى بنك الدم، 
وأكدت على استمرارية احلمالت املتنقلة 
للتبرع خالل شهر رمضان موضحة انها 
تتوقع ان يكون معدل التبرع منخفضا، 
مشيرا الى انه بطبيعة احلال فإن التبرع 
خالل فترة الصيف يكون أقل من األيام 
العادية نظرا ألنها فترة سفر للمواطنني 

واملقيمني اضافة الى الطقس احلار.
واشارت العبدالرزاق الى ان نسبة 
اصحاب فصائل الدم السالبة تبلغ %10 
املتبرعني واملرضى  اعداد  من إجمالي 
بشكل عام، واوضحت أن عدد أكياس الدم 
التقريبي التي يتم التبرع بها تبلغ 5000 
كيس شهريا نسبة الفصائل السالبة 

منها 10% أي حوالي 500 كيس.

وزارة التجارة وال�صناعة

اإعـــــــــــــالن

تعلـــــــن وزارة التجارة وال�صـــــــناعة مل�صـــــــاهمي �صـــــــركة اخلليجية 

الدولية لال�صـــــــتثمار )�ش.م.ك( مقفلـــــــة اإىل اجتماع اجلمعية 

العامة العادية املقرر عقدها يف متام ال�صـــــــاعة احلادية ع�صـــــــر 

من يوم الأربعـــــــاء 2010/8/4م مبجمع الوزارات - مقر وزارة 

التجـــــــارة وال�صـــــــناعة بلوك 2 الـــــــدور الأول قاعة الجتماعات 

الكربى ومناق�صة تقرير الوزارة املتعلق مبخالفة ال�صركة بع�ش 

مواد قانون ال�صـــــــركات التجارية رقـــــــم 15 ل�صنة 1960وذلك 

طبقًا لن�ش املادة )178( من القانون امل�صار اإليه اأعاله.

فريجـــــــى مـــــــن ال�صادة امل�صاهمـــــــن الكرام الراغبـــــــن يف ح�صور 

الجتمـــــــاع اأو من ينوب عنهم مراجعـــــــة مقر ال�صركة الكويتية  

للمقا�صـــــــة منطقـــــــة �صـــــــرق - �صـــــــارع اخلليج العربـــــــي - الدور 

اخلام�ش - بجانب امل�صت�صفى الأمريي.

املوؤجل  اجلمعية  اجتماع  يعقد  �صوف  الن�صاب،  توفر  عــدم  حالة  مالحظة: يف 

يوم الأربعاء املوافق 2010/8/11م يف متام ال�صاعة احلادية ع�صر مبقر الوزارة 

املذكور، ويعترب هذا الإعالن �صاريًا على الجتماع املوؤجل.

عائلة ب�شاره
تتقدم بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تقدم مبوا�شاتهم

فـــي وفــــاة فقيـــدهـــم الغـــالـــــي

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

ه�شام حممد �أحمد ب�شاره
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز


