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النصف: البعض يستخدم وسائل اإلعالم لتحقيق أهدافه على حساب الوطن
التنفي���ذي في تطبيقه���ا القانون على بع���ض املخالفني له ممن 
يطعنون في مكونات املجتمع الكويتي من أجل مصاحلهم اخلاصة 
غير عابئني مبا ينتج عن تصرفاتهم من متزيق متعمد لش���عب 
صغير لطامل���ا وجد في تنوعه الطائفي والعرقي قوة بينما رأى 

فيه البعض مجاال للتفرقة والتمزيق.
وقالت: »لذا نطالب نواب األمة بأن يقوموا بواجبهم التشريعي 
بتوس���يع قاعدة احلري���ات العامة التي كفلها الدس���تور وإلغاء 
جميع التشريعات التي تتعارض معها وممارسة دورهم الرقابي 
بإلزام الس���لطة التنفيذية بتطبيق القوانني القائمة فيما يتعلق 
ببث الكراهية والتمييز العرقي والعنصري والطائفي بني فئات 

املجتمع.
وختمت البيان قائلة: »ومن أجل االستمرار في قيام مؤسسات 
املجتمع املدني لضمان استقرار املجتمع الكويتي واحترام حقوق 
املواطنة الدس���تورية، فقد اتفقت اجلمعيات املش���اركة على أن 
يكون بيانها هذا بداية تدش���ني حلملتها الوطنية حتت ش���عار 
»املواطنة الدستورية اساس الوحدة الوطنية«، حيث ستستمر 
هذه املؤسسات في مسعاها لتعزيز هذا اجلانب الدستوري األكثر 

أهمية في متاسك مجتمعنا وصيانة وحدتنا الوطنية.

وحم���ل البيان توقيع اجلمعيات املش���اركة في احلملة وهي: 
جمعية أعضاء هيئة التدريس )جامعة الكويت(، اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النس���ائية، جمعية اخلريج���ني، اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان، اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام، اجلمعية 
الكويتية للتنمية الدميوقراطية، جمعية املعلمني، جمعية احملامني، 
ورابطة أعضاء هيئة التدريس )الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب(.

حلقوق اإلنسان، وبني خطابات الكراهية واحلقد والعنصرية التي 
ترفضها جميع الش���عوب احملترمة وليس لها مكان في املواثيق 

الدولية واحمللية«.
واوضحت النصف في كلمتها:« ان احلكومة تخلت عن دورها 

اجلميع، كما نحملها مس���ؤولية وقف املتجاوزين ممن ينتهكون 
حقوق الناس وكرامتهم مس���تخدمني حرية الرأي التي نتشرف 
بالدفاع عنها واملطالبة بتعزيزها، لكننا في الوقت نفسه منيز بني 
احلرية الفردية التي يكفلها دستورنا وتضمنتها املواثيق الدولية 

دانيا شومان
أطلقت 9 جمعيات للنفع العام حملة مشتركة بعنوان »املواطنة 
الدستورية أساس الوحدة الوطنية«، وأعلن نائب رئيس جمعية 
احملامني وسمي الوسمي أن احلملة بدأت ب� 9 جمعيات وأنه ينتظر 
انضمام مزيد من اجلمعيات األهلية لتلك احلملة موضحا خالل 
مؤمتر عقده ممثلو اجلمعيات املشاركة في مقر جمعية احملامني 
الكويتية أمس، وكشف الوسمي خالل املؤمتر أن جمعيات النفع 

العام املشاركة ستبني جدول عمل حملتها خال األيام املقبلة.
وبدورها تلت ممثلة اجلمعية الثقافية النسائية شيخة النصف 
بيانا مشتركا للجمعيات املشاركة في حملة »املواطنة الدستورية 
أس���اس الوحدة الوطنية جاء فيه: »ان مؤسسات املجتمع املدني 
املوقعة على هذا البيان تتابع بقلق ش���ديد م���ا آلت إليه األمور 
مؤخرا من متزيق مقصور وتقس���يم ممجوج ملجتمعنا الصغير 
على أس���س تتناقض مع املواطنة الدستورية مبا لها من حقوق 

وما عليها من واجبات جتاه الوطن«.
واكملت: انه من املؤسف ان يحدث كل ذلك من دون ان حترك 
السلطة التنفيذية ساكنا إليقافه، بل لقد ساهمت سلبا من خالل 
تعاملها مع ممارسة املواطنني ألبسط حقوقهم التي كفلها الدستور 
في حكمه���ا التاريخي في مايو 2006 عندما ألغت عددا من املواد 
األساس���ية لقانون التجمعات وانتص���رت في حكمها ذلك لروح 

ونص الدستور.
وأضافت النصف ف���ي كلمتها: »اننا في مؤسس���ات املجتمع 
املدني إذ ندرك حق اإلدراك خطورة ما يقوم به البعض باستخدام 
وس���ائل اإلعالم لتحقيق أهدافه على حساب الوطن، فاننا نحمل 
السلطة التنفيذية املسؤولية كاملة حلماية جميع فئات املجتمع 
وأفراده وصون حقوقهم الدس���تورية والكيل مبكيال واحد مع 

9 جمعيات نفع عام تطلق حملة )المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية( في بيان مشترك

)كرم ذياب( د.موسى خورشيد متحدثا للحضور  

بدر األيوبي

د.فاتن قنديل البروفيسور وولف جاجن برجلر

من منتجات »متنى اخلير«

خورشيد: المؤتمر األول للجراحين فرصة لالطالع
 على أحدث المبتكرات العلمية في تشخيص وعالج األمراض

والتقنيات اجلديدة وآخر املستجدات بشأن املواضيع املقررة 
وكذل����ك االورام العصبية الصماوية واخليارات اجلراحية 
في البدانة املفرطة واملرضية واخليارات املتاحة في عالج 
اضطرابات وامراض الغدة الدرقية واجلار درقية وسرطان 

البريتونيوم.
واض����اف ان املؤمتر يخضع لبرنام����ج التعليم الطبي 
املستمر ب� 13 نقطة، وان اليوم االول منه يلقي الضوء على 
جراحة املناظير وتشمل جراحة مناظير القولون املتعلقة 
باالورام احلميدة واخلبيثة وايضا جراحة السمنة سواء كان 
ذلك من خالل تدبيس املعدة او تغيير مس����ارها او جراحة 
فك احلجاب احلاجز، في حني يغطي اليوم الثاني كثيرا من 
االورام احلميدة واخلبيثة وايضا اورام الغشاء البريتوني، 
ويحاضر فريق من االمم املتحدة للتعرف على احدث الطرق 
العالجية في هذا املرض والتعرف على التقنيات اجلديدة 
ف����ي العالج الكيماوي، اما الي����وم الثالث واالخير فيناقش 
جراحة الغدد الدرقية وكيفية اجرائها عن طريق اجلراحة 
التجميلية وجراحة املناظير. واشاد د.خورشيد باملجموعة 
الكويتية لس����رطان البريتونيوم ومس����اهمتها القيمة في 
تنظيم اول جلسة علمية في هذا اجلزء من العالم مخصصة 
بالكامل لسرطان البريتونيوم والتي لم تكن لتتم لوال دعم 

وتوجيهات املجموعة.

وأحدث التطورات واملبتكرات العلمية في مجال تشخيص 
وع����الج االمراض التي يركز عليها املؤمتر، اضافة الى آخر 
ما مت التوافق بشأنه من آراء حول بعض القضايا اخلالفية 
في املجاالت اجلراحية التي يناقش����ها املؤمتر، كما س����يتم 
التطرق لعدد من املواضيع الطبية منها جراحة الشق املصغر 

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير وتنظيم كلية 
اجلراحة في معه����د الكويت لالختصاصات الطبية، افتتح 
اول من امس املؤمتر السنوي التاسع للجراحني الكويتيني 
بفندق الشيراتون بحضور كوكبة من اجلراحني الكويتيني 

واالستشاريني العامليني في مجال اجلراحة العامة.
بدأ االفتتاح بكلمة لرئيس املؤمتر واستشاري جراحة 
االورام واملناظير واس����تاذ اجلراحة العامة في كلية الطب 
ومستشفى مبارك د.موس����ى خورشيد قدم خاللها الشكر 
لراعي املؤمتر وزير الصحة د.هالل الساير واللجنة املنظمة 
له، كما اش����ار د.خورش����يد الى احملاور العلمية التي تتم 
مناقشتها خالل املؤمتر من جراحة املناظير وعلم االوراق 
وجراحة الغدد الصماء واالمراض العصبية الصماوية وذلك 
بحضور اطباء زائرين متخصصني في اجلراحة العامة من 
اميركا الشمالية واململكة املتحدة واوروبا والشرق االوسط 
وفرنسا واسبانيا، مؤكدا الفائدة العلمية التي ستعود على 
املش����اركني في املؤمتر من خالل اكسابهم معلومات علمية 

متخصصة في مجال اجلراحة العامة واملناظير.
وأش����ار د.خورش����يد في تصريح صحافي على هامش 
املؤمتر الى ان الهدف الرئيسي لهذا املؤمتر يتمثل في اتاحة 
الفرصة امام مجتمع اجلراحني في الكويت لالطالع على آخر 

افتتح في الشيراتون برعاية وزير الصحة وبحضور كوكبة من الجراحين الكويتيين والعالميين

»تمنى الخير« مشروع تجاري بطابع إنساني 
لبيع األطعمة الصحية

االحتفال بـ »زينة البحار« اليوم

مبزرعة العائلة في الوفرة والتي 
لم يستخدم فيها اي نوع من انواع 
الرش للحش���رات والذي يسبب 
الكثير م���ن االمراض على املدى 

الطويل.
التجفيف  واضاف ان عملية 
التي يقومون بها للفواكه وبعض 
اخلض���راوات تتم ع���ن طريق 
الشمس او باالفران دون اضافة 
اي مواد اخ���رى حتى يضمنوا 
جودتها. واوضح انهم يستوردون 
زيت الزيتون »قطفة اولى« من 
فلسطني واالردن والذي يعتبر 

من اجود انواع الزيوت.
واش���ار الى انهم ب���دأوا في 
الفترة احلالي���ة بالتوزيع على 
بعض املطاعم واحملالت التجارية 
التي تسعى لتقدمي االكل الصحي 
واالطيب بالطعم بسبب سعيها 

وراء اجلودة.
وب���ني االيوبي ان املش���روع 
يه���دف بالدرجة االولى لنش���ر 
ثقافة االكل الصحي الس���يما ان 
اغلب امراض العصر هي بسبب 
االكل غي���ر الصحي وامللوث لذا 
تعتبر بضاعتهم اغلى نسبيا في 
السوق النهم يس���عون لتوفير 

املناخ الصحي لها.

وصلت الس���فينة السلطانية العمانية »زينة 
البحار« الى ميناء الشويخ امس في اطار جولتها 
الى عدد من الدول الش���قيقة والصديقة احتفاء 

بالذكرى االربعني للنهضة العمانية املباركة.
وبهذه املناسبة صرح السفير العماني سالم 

املعش���ني بأنه سيقام احتفال اس���تقبال احتفاء 
بوصول »زينة البحار« في ميناء الش���ويخ من 
الساعة الرابعة وحتى اخلامسة والنصف عصر 
اليوم، نظرا ملا متثله املناسبة الوطنية من اهمية 

خاصة.

الفخ���ار والتي تعتب���ر افضل 
الصحون للطبخ الصحي باالضافة 
الى املربى بسكر الفواكه الطبيعي 
بدون السكر الصناعي وهذا املنتج 
مازال جديدا عل���ى اجلمهور لم 
يتقبله بعد ولكنه صحي لعدم 
دخ���ول اي س���كر صناعي في 

تصنيعه.
وق���ال االيوبي انهم يبيعون 
الفواكه املجففة والعسل الطبيعي 
الذي يتم احضاره من سويسرا 
الفلفل  الى  خصيصا، باالضافة 
املجف���ف واملش���روم املجف���ف 
والبقوليات والتي متت زراعتها 

يتشرف مستشفى الراشد الرائد األول لرعاية العائلة بزيارة البروفيسور 
وول����ف جاجن برجلر وه����و طبيب زائر أملاني اجلنس����ية متخصص في 
جراحة األن����ف واألذن واحلنجرة، ومتخصص ف����ي اجلراحات املتقدمة 
ف����ي األنف واألذن واحلنجرة وأيضا مش����اكل توقف التنفس اثناء النوم 
فهو عضو في اجلمعي����ة األملانية لألنف واألذن والرأس والرقبة وعضو 
في األكادميي����ة األميركية جلراحة األنف واألذن والرأس والرقبة وعضو 
في اجلمعية اإلسبانية لألنف واألذن واجلمعية األملانية جلراحة األورام 
واجلمعية األملانية لقاع اجلمجمة وعضو مؤسس في جمعية األنف واألذن 

واحلنجرة باستونيا.
وهو متخصص في اجلراحات امليكروسكوبية مبهارة عالية للحنجرة 
واألحبال الصوتية باستخدام الليزر وجراحات األنف واجليوب األنفية 
باملناظير واملوجات الصوتية وجراحات الغدد اللعابية والغدد اللمفاوية 
وأورام الرأس والرقبة وكذلك في جراحات األذن الوسطى وعظيمات األذن 
الوسطى وتغيير عظمة الركاب واس����تئصال النتوء احللمي وجراحات 
توقف التنفس االنسدادي أثناء النوم بالليزر واملوجات الصوتية وعمليات 
التجميل لألنف واألذن واجلفون وكذلك عالج حساسية األنف وفقد السمع 
والدوار وطنني األذن. ولقد تكللت زيارات البروفيسور السابقة بالنجاح 
وخاصة في آخر زيارة حيث اجرى فيها عمليات الستبدال عظمة الركاب 
ف����ي األذن ومنها عملية كانت غاية في الدقة ألن عصب الوجه كان قريب 
جدا من عظمة الركاب ولقد اس����تبدل العظمة من دون أن ميس العصب 
واستعاد املريض سمعه في احلال، كما أجرى في الزيارة السابقة عملية 
ملقيم سوري يبلغ من العمر 52 عاما كان يعاني من ورم حميد في اجلهة 
اليسري من الوجهة والرقبة وبعد الفحوصات واألشعة املقطعية تبني أن 
احلنجرة مضغوطة ومدفوعة بالورم للناحية اليمنى وميأل منطقة خلف 
البلعوم ومنطقة حتت الفك اليسرى ويصل أيضا ملنطقة اخلد، فاستطاع 
د.برجلر تشريحه واستئصاله كتله واحدة من دون أن يصيب أي عضو أو 
عصب ألن هذه املنطقة حتتوي على األعصاب املغذية للحنجرة والبلعوم 
واللس����ان والرقبة وأيضا الفرع الس����فلي لعصب الوجهة املغذي للشفة 
الس����فلية وغادر املريض املستش����فى بعد 3 أيام من دون أي مضاعفات، 

وكان سعيدا بعودة مظهره العام بعد العملية.
علما ان الزيارة ستكون حتت إشراف د.فاتن قنديل � استشاري ورئيس 
قس����م األنف واألذن واحلنجرة مبستشفى الراشد وذلك في الفترة من 8 

والى 13 يناير املقبل.

»متنى اخلير« اس���م يش���د 
االنتباه جتده في سوق اخلضار 
وهو عبارة عن محل انيق يتسم 
ديكوره بطابع اوروبي وبضائعه 
صحية متت زراعتها في احدى 
الوفرة حيث يسعى هذا  مزارع 
الطع���ام الصحي  احملل لبي���ع 
لتف���ادي ام���راض العصر ومن 
اهمها السرطان فضال عن طابعه 
االنساني اذ يذهب جزء من ريع 
الى مرضى السرطان.  املشروع 
وفي هذا الصدد قال بدر االيوبي 
احد مالك احملل في لقاء مع »كونا« 
امس ان فكرة انشاء محل لبيع 
االغذية الصحية جاء بسبب اصابة 
احد اقربائه مبرض السرطان، لذا 
اصر على فت���ح هذا احملل الذي 
يكافح هذا املرض والذي ترجع 
الى تناول  اس���باب االصابة به 
االطعم���ة الت���ي تعرضت لرش 
املبيدات احلش���رية وتعرضت 

لالصباغ الصناعية.
واضاف االيوبي ان جزءا من 
الربح يذهب ملرضى الس���رطان 
وتتسم البضاعة في احملل بانها 
متنوعة بدءا م���ن البيض الذي 
يعتبر »فريدا من نوعه« من ناحية 
طعمه وحجمه الصغير الذي يدل 
على ان الدجاج مت علفه بطريقة 
سليمة ولم يتم اجباره على اكل 
اي طع���ام مما يجعل منه بيضا 
صحيا ال يحتوي على اي رائحة 
كريهة او طعم غريب، كما يحدث 

مع البيض العادي احيانا.
وذكر ان احملل يبيع الطراشي 
وانواع )املعبوج( وهو فلفل محلي 
يتم خلطه مع االرز لدى الكويتيني 
ومت عمله بأيد كويتية، مش���يرا 
الى ان جدته تقوم بعمل خلطتها 
اخلاصة والتي نالت استحسان 
املس���تهلكني واله���دف من بيع 
الدافع  منتجاتها ه���و اعطاؤها 
بالفراغ  للعمل حتى ال تش���عر 

وتشعر بأنها انسانة منتجة.
وبني انه���م يبيعون صحون 

مستشفى الراشد يستقبل الطبيب الزائر
البروفيسور وولف جانج برجلر

)قاسم باشا(ممثلو عدد من جمعيات النفع العام املشاركون بإطالق احلملة

السفير سالم املعشني مرحبا بطاقم السفينة بعد وصولها إلى ميناء الشويخ

السفينة السلطانية »زينة البحار«

د.عمر السيد عمر

عمر: دراسة لتخفيض وتوحيد أسعار األدوية 
في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء »التعاون«

ان ذلك مسؤولية على اجلميع 
يتحمله���ا كال الطرفني س���واء 
الصيدليات أو قطاع ش���ؤون 
األدوية، مش���ددا على متابعة 
الصيدليات لتاريخ صالحيات 
األدوية وعليه���م اعادتها قبل 
انته���اء صالحياتها، مبينا انه 
يجب محاس���بة املقصرين في 
ذلك، الفتا الى ان موضوع وجود 
بعض احلليب الفاسد من عمل 
وزارة اخرى مثل البلدية وليست 

الصحة.
وأشار د.عمر الى ان وزارة 
الفترة  الصحة خفضت خالل 
الس���ابقة ما نس���بته 5% على 
الربحية اخلاصة في املكمالت 
الغذائية واألدوية، مشيرا الى 
الدراسة  انه سيتم اس���تكمال 
اخلاصة بتخفي���ض وتوحيد 
أسعار األدوية خالل االجتماع 
املقبل للمكتب التنفيذي ملجلس 
ل���دول مجلس  وزراء الصحة 

التعاون اخلليجي.

وحول كيفية وصف مضاد 
»التامفل���و« لبع���ض احلاالت 
املرضي���ة، أك���د ان التامفل���و 
مضاد للڤيروسات، وغالبا ما 
يتم وصف���ه للمريض املصاب 

بڤيروس انفلونزا اخلنازير.
وحول وجود بعض األدوية 
املنتهية الصالحية أفاد بأنه يجب 
على املركز عدم تسلمها معتبرا 

حنان عبدالمعبود
أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
الطبية  األدوية والتجهي���زات 
الس���يد عمر ان وزارة  د.عمر 
الصحة قامت مؤخرا باستحداث 
مص���ل جديد ومط���ور خاص 
باإلنفلونزا، مشيرا الى ان هذا 
التحديث ضروري لعمل تغيير 
بحيث يكون فعاال وجيدا وان ذلك 
األمر يتم بشكل سنوي مبينا ان 
عم املوسمي  هناك فروقا بني الطُّ

وطعم إنفلونزا اخلنازير.
وب���ني د.عمر ف���ي تصريح 
ل���ه ان األدوية لها  صحاف���ي 
اس���تخدامات عدة على حسب 
املرض، حيث يتم اس���تخدام 
مضاد األس���برين في عدد من 
األمراض ليكون مس���يال للدم، 
وأحيانا يستخدم لبعض أمراض 
الروماتيزم، مش���يرا الى دور 
املعالج في تشخيص  الطبيب 
املرض وإعطاء املريض العقار 

املناسب.

أعلن عن استحداث مصل جديد لإلنفلونزا الموسمية


