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تكرمي إحدى املشاركات في تنظيم املهرجانجانب من املشاركني في إحدى جلسات املؤمتر األول لذوي االحتياجات اخلاصة
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محذراً من وسائل اإلعالم المسعورة

الدويهيس: إيقاف لجنة األسعار في صالح 
المستهلك ومخازن الشركات مألى بالسلع

د.المسباح: مطالب المصريين باإلصالح مشروعة

السنان: انخفاض عدد نزالء األحداث بنسبة %13
وبينّ السنان أنواع االنحراف 
والقضايا التي ارتكبت في العام 
2010، مبين����ا ان جرائم الضرب 
واملشاجرة تصدرت باملرتبة األولى 

ب� 530 حدثا وتليها السرقة ب� 272 
حدثا ومخالفات مرورية واصطدام 
ب� 192 حدثا تليها قيادة السيارات 

دون رخص ب� 55 حدثا.

بشرى شعبان
انخفض عدد نزالء دور رعاية 
األحداث التابعة لوزارة الشؤون 
بنس����بة 13% خالل الع����ام 2010 
مقارن����ة بالعام الس����ابق، هذا ما 
أعلنه مدير ادارة رعاية األحداث 
عبداللطيف الس����نان، مشيرا الى 
ان االنخف����اض امللح����وظ يعود 
الى الدور الكبي����ر الذي تقوم به 
وسائل اإلعالم وأجهزتها املختلفة 
انحراف����ات األحداث  في معاجلة 
املختلف����ة وتوعيتها املس����تمرة 
بي حي وآخر لألس����ر وبالتالي 
توعية األسر وتوجيهها باعتبارها 
احملرك الفعال واملسؤول األول عن 
األبناء واالرتقاء بهم فكريا وثقافيا 

واجتماعيا ونفسيا.
وقال في تصريح صحافي: بلغ 
عدد نزالء دور األحداث عام 2010 
نحو 1527، منهم 1432 من الذكور 
و95 من اإلناث، وبلغ عدد الكويتيي 
981 من الذكور 937 و44 من اإلناث، 
وغير الكويتيي بلغ 546 منهم 495 
م����ن الذكور و51 من اإلناث، وكان 
العدد اإلجمالي لعام 2009 بلغ 1750، 
وفي عام 2008 بلغ نحو 2195، أما 
في عام 2007 فبلغ نحو 2003 نزالء، 
الفتا الى ان النسبة متفاوتة ويعتبر 
مؤشرا جيدا على بلوغ ما تتطلع 
اليه االدارة من خالل اخلطط التي 
يتبعها اجله����از الفني العامل في 
مؤسسات األحداث ملتابعة احلدث 
من جميع النواحي وإعادة تأهيلهم 
وحتويلهم الى منتجي في بيئتهم 

الطبيعية.

الفريح: السلياك يتسبب في اإلجهاض المتكرر
لدى النساء بنسبة 20% ويصيب الرجال بالعقم

حنان عبدالمعبود
دعت رئيسة فريق التوعية بالسلياك من مركز 
العمل التطوعي املستشارة سعاد الفريح مرضى 
السلياك إلى أخذ احليطة واحلذر من تسبب مرض 
الس���لياك باإلجهاض املتكرر لدى النساء بنسبة 
20%، وعدم اكتمال منو اجلني بنسبة 16% وكذلك 

بالعقم لدى الرجال.
وقالت الفريح في محاضرة توعوية أقيمت في 
كلية البنات بجامعة الكويت: ان نس���بة اإلصابة 
باملرض بدأت باالزدياد 5 أضعاف في السن�وات 
ال� 30 األخيرة، وتزداد النس���بة كلما تقدم عمر 
اإلنسان وازداد تناوله للجلوتي املوجود في القمح 
الدراسة األميركية  والشعير واجلاودر حس���ب 
احلديث���ة، داعية املرضى إل���ى االلتزام باحلمية 
اخلالية من اجللوتي لتفادي تطور أعراض هذا 
املرض، السيما ان الدراسات أثبتت ارتباط املرض 

باألمراض العصبية وأهمها تلف الدماغ.
وأوضح���ت ان 57% م���ن املصابي باألمراض 
العصبية املختلفة ال يستطيعون هضم الطعام 
داعية املرضى الى الفحص والتأكد من اصابتهم 
باملرض، خصوصا مرضى التصلب املتعدد )ام اس(، 
مشيرة الى ان مرض السلياك يتسبب بتحسس 
األمعاء الدقيقة للجلوتي املوجود في بروتي القمح 
والشعير والشوفان واحلنطة، الفتة إلى انه ميكن 
تشخيص املرض بطريقتي، أوال حتليل الدم ويعطي 
تشخيصا دقيقا بنسبة 90% وثانيا عبر املنظار 

الذي يؤكد اإلصابة باملرض من عدمها.
وذكرت ان مرض السلياك يعد مرضا متشعبا 
ومرتبطا بأمراض أخرى، الفتة إلى ان الدراسات 
أثبتت ان األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بهذا 
املرض هم أقارب مرضى السلياك ومرضى متالزمة 

داون ومرضى متالزمة تيرنر أيضا.

»الزراعة« تشجب مزاعم 
بتهرب قيادييها من مقابلة المواطنين

محمد راتب
في بيان صادر عنها، أبدت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية استغرابها من احلمالت 
التي تثار ضدها على فترات متفرقة، واملزاعم بتهرب 
قياديي فيها من مقابلة بعض املواطني، مؤكدة ان هذه 
االدعاءات عارية متاما عن الصحة، وأن الهيئة تسعى 
إلى انتهاج نظم وسياسات إدارية منظمة ومتعارف 
عليها عامليا. وأردف البيان متسائال عن طبيعة الضرر 
املمكن زعمه من االلتزام بالنظام والعمل الهادئ الذي 
ينعكس إيجابيا على سير العمل وانتظامها بالهيئة، 
فماذا يضير املراجع واملواط����ن من التزامه بالنظام 
واللجوء إلى اجله����ة الفنية املناط بها بحث مطالبه 
مباشرة مادامت مشروعة؟ ومن ثم ال يوجد مانع من 
اللجوء إلى قيادة الهيئة إذا فشل في احلصول على 

حقه أو تعرض للمماطلة أو القصور.
وأضاف البيان ان الهيئة جتد أن البعض يلجأ إلى 
قيادة الهيئة مباشرة وألتفه األسباب ليضطر القيادي 
إلى ترك عمله وعدم متكنه من التركيز فيه من أجل 
أن يتفرغ لتقدمي النصيحة له����ذا املراجع بأن عليه 

االجتاه إلى اجلهة الفنية لبحث مطلبه أوال.
كما تساءل البيان عن طبيعة الضرر فيما لو التزمنا 
جميعا بالنظام داخل بلدنا كما نلتزم به عندما نكون 
خارج الديرة؟ وماذا يضير املراجع امللتزم إذا كان لديه 
مطلب جدي ومشروع في أن يتقدم إلى قيادة اجلهة 
احلكومي����ة بطلب حتديد موعد للقاء هذا القيادي أو 
غيره وفقا ملوعد مسبق محدد فيه اليوم والتاريخ وال 
يرجت����ل ويقتحم مكتب القيادي في أي وقت ليلزمه 
بترك عمله وإحداث فوضى وتش����ويش تعوق هذا 
القيادي عن أداء عمله في حي أنه وببس����اطة ميكنه 
اتباع النظام واللجوء إلى اجلهة الفنية بالهيئة لبحث 
مطلبه وإذ وجد صعوبة أو معوقات أن يطلب موعدا 
مع القيادي يحدد فيه الوقت ليبحث مطالبه دون أن 
يكون ذلك سببا في إحداث فوضى أو تعطيل بالعمل 
وهذه النظم هي املعمول بها في جميع دول العالم التي 

توصف بالنجاح والدميوقراطية وااللتزام.
واستطرد البيان لإلشارة إلى أنه وعلى جانب آخر 

ال ميكن إغفاله ف����إن البعض ممن يقتحمون مكاتب 
القياديي يحملون بعضا من املطالبات غير املشروعة 
والواسطات عبر استغالل نفوذ بعض الشخصيات 
العامة أو أعضاء املجالس احلاليي أو السابقي للضغط 
على القيادي لتمرير معامالت مخالفة وغير مشروعة 
ثم منأل الدنيا صراخا وشجبا للفساد الذي نخلقه نحن 
بأيدينا ثم نتهجم على القيادي الذي يحاول التخلص 
من مقابلة هؤالء لتمرير معاملتهم غير املشروعة ولي 

ذراع القانون ليخدم مصاحلهم.
وأض����اف ان القيادي في الهيئ����ة إذا حاول النأي 
بنفسه بعيدا عن ذلك ورفض مترير املعاملة ألحدهم، 
فإن الدنيا تثور ش����جبا وتهديدا له وكيال التهامات 
كبي����رة، واألمثلة على ذلك كثيرة، فمن تهديد صادر 
عن شخصية عامة فقط ألن لديه قسيمة غير مستغلة 
والهيئة تنفذ القانون عليها أسوة باآلخرين، إلى من 
يطالب بكسر قواني احلجر الزراعي إلدخال شحنات 
لنباتات أو نخيل مخالف للمواصفات مرورا مبن يضغط 
لتعيي أقاربه وربعه غير األكفاء ولي عنق القانون 
والتعالي على تنفيذه لصالح هؤالء س����البا الفرصة 
من العديد من الكوادر الوطنية ذات الكفاءات العالية 
إال أنها ال متلك من الواس����طة من يسهل لها األمور، 
انتهاء ببعض الشخصيات العامة التي تستغل نفوذها 
فال تراهم إال وحولهم جموع من املواطني ال تقل عن 
20 ش����خصا جميعهم يحملون مطالب غالبيتها غير 
مشروعة ومخالفة وليس على القيادي إال الرضوخ 
واس����تقبالهم وحتقيق مطالبهم وإال الويل والثبور 
والتهجم والتجريح وتنظيم احلمالت املكثفة ضده.

وأخيرا أش����ار البيان إلى أن أبواب جميع قياديي 
الهيئ����ة مفتوحة على أن نراعي جميعا النظام العام 
ونعمل على فرضه كسمة للتحضر والرقي التي يتحلى 
بها من يحب اخلير لبلده ويسعى إلى انتظام العمل 
بسالسة وهدوء ومصداقية دون أن يتسبب في خلق 
حالة من الفوضى والعش����وائية التي بال شك تعوق 
أداء العمل وس����رعة إجنازه وعلى جانب آخر أهاب 
البيان بأن نتضافر جميعا في عدم تشجيع أساليب 

التمييز ومترير املعامالت غير املشروعة.

محمد راتب
اكد رئيس احت����اد اجلمعيات 
التعاونية د.حسي الدويهيس ان 
القرار الوزاري االخير الذي يقضي 
بحل مجال����س ادارات اجلمعيات 
التعاونية املخالفة لتعاميم احتاد 
اجلمعيات وقرارات جلنة االسعار، 
يستحق الش����كر والتقدير، الفتا 
الى ان جلنة االسعار املشكلة من 
بعض رؤساء اجلمعيات واعضاء 
من وزارتي الشؤون والتجارة تقوم 
بدراسة حيثيات االسواق العاملية 
وارتفاعات االس����عار واحلد منها 
والوقوف في وجه اي مطالب لرفع 
سعر اي سلعة دون ان يكون هناك 

مبرر حقيقي.
واضاف الدويهيس في تصريح 
ادلى به للصحافيي، انه مت ايقاف 
عمل جلنة االسعار في الوقت احلالي 
لعدم التجاوب مع طلبات التجار 
لزيادة االسعار خالل هذه الفترة 
التي تتزامن مع املكرمة االميرية 
الس����امية، ومت ايقاف اي زيادة، 
مؤكدا ان قيام اي جمعية مبخالفة 
تعاميم االحتاد سيفضي الى عمل 
تقرير خاص بهذا الشأن بالتعاون 
مع ادارة الرقاب����ة التعاونية في 
وزارة الشؤون ومفتشي االسعار 
في احت����اد اجلمعيات التعاونية، 
وس����يرفع هذا التقرير الى مكتب 
معال����ي الوزير التخ����اذ التدابير 

علق الداعية االسالمية الداعية 
د.ناظم املسباح على االضطرابات 
التي تش���هدها مصر الش���قيقة، 
موضحا:اننا مع مطالب الش���عب 
املص���ري املش���روعة واخلاصة 
باالصالحات الدينية والسياسية 
واالقتصادي���ة واالجتماعية فهذا 
امر مطلوب وحق مشروع فلكل 
انسان احلق في حتسي اوضاعه، 
مذكرا بقول االمام مالك ÿ: »ال 
يصلح آخر هذه االمة اال مبا صلح 
به أولها« وان هذا هو الشعار الذي 
ينبغي ان يرفعه اجلميع فالكتاب 
والسنة هما االمن واالمان والضمانة 
لكل اشكال االصالح، مؤكدا على 
ضرورة ان يتم التغيير واالصالح 
برفق ولي كما في احلديث احلسن 
»ما كان الرفق في شيء اال زانه وال 
نزع من شيء اال شانه«، مطالبا 
جميع االطراف الوطنية بالتفاهم 
واحلوار فيم���ا بينهم برفق ولي 
ال���ى حتقيق  وه���دوء للوصول 
االهداف املشروعة لعشرات املاليي 
من اشقائنا املصريي، محذرا من 
االجنراف نحو االطروحات الهدامة 
لبعض وسائل االعالم املسعورة 
التي تسعى الى االثارة وزعزعة 
االستقرار عن طريق دغدغة مشاعر 
العام���ة دون توجيه صحيح او 

ضوابط سليمة.
وتاب���ع: ينبغي عل���ى هؤالء 
الش���باب املتحمسي لالصالح ان 
يختاروا م���ن ميثلهم في احلوار 
الوطني اجلاري حاليا فال يعقل اال 

املناسبة في هذا الشأن.
وبي الدويهيس ان االجراءات 
التي س����تتخذ بح����ق اجلمعيات 
املخالفة ستصل الى حل مجلس 
االدارة اذا اقتضى االمر وتبي ان 
هناك عدم التزام بأي من قرارات 
جلنة االسعار خصوصا في ظل 
املكرم����ة االميري����ة، داعيا جميع 
الى االبالغ وتقدمي  املس����تهلكي 
شكوى على اي جتاوز في االسعار 

وعدم االلتزام بتعاميم االحتاد.
وفي رده على س����ؤال بشأن 
جلنة االس����عار الت����ي مت ايقاف 
عملها خالل فترة االشهر الثالثة، 
قال الدويهيس: ان ذلك س����يصب 
ف����ي مصلحة املس����تهلك وحول 
االضرار الت����ي قد تلحق بالتجار 

يكون لهذه املاليي من ميثلها في 
التفاوض لنيل احلقوق املشروعة 
الس���يما اننا س���معنا � اكثر من 
مرة � من هؤالء الش���باب انهم ال 
ينتمون الى اي جماعة او حزب او 
فصيل سياسي ممن يتحدثون او 
يتفاوضون مع احلكومة، لذا كان 
لزاما عليه���م ان يكون لهم ممثل 

يتفاوض باسمهم.
وزاد: من الض���روري اآلن ان 
تتوقف املظاهرات العطاء الفرصة 
للعقالء واحلكماء للس���عي نحو 
حتقيق مطالب اجلماهير، موضحا 
ان ميدان التحرير موجود ومفتوح 
لهؤالء الشباب في حال تبي لهم 
ان هن���اك التفافا عل���ى مطالبهم 
املش���روعة، مؤك���دا ان االصرار 
والتعنت يضيع الوقت وقد يفوت 
الفرص���ة دون الوصول الى حل 
الناس، ويتيح  يلبي طموح���ات 

اجاب الدويهيس: ان هناك كميات 
كبيرة من السلع التي يتم توريدها 
للتعاونيات وه����ي موجودة في 
مخازن الشركات وتكفي ملدة االشهر 
الثالثة بل تتجاوزها، ولكن تزامنا 
مع املكرمة االميرية والتزاما منا 
بالتوجيهات السامية في احليلولة 
دون حدوث اي ارتفاع في االسعار 
خالل هذه الفترة، فإننا لم نترك 
املجال للتجار، ول����و فتحنا لهم 
املجال فس����يكون هن����اك طلبات 

اكثر.
واضاف ان التجار يش����ترون 
كميات تكون كافية لس����تة اشهر 
الكافية  مقدما، ولديهم مخازنهم 
ملثل ه����ذه الكميات، والدليل على 
ذل����ك تلك املهرجان����ات التي يتم 
اطالقها في اجلمعيات التعاونية 
ويتم فيها تخفيض االسعار وذلك 
بدعم من الشركات التي تقوم بذلك 
من اجل تسويق سلعها املخزنة 
في املخازن، وليس عليهم اي ضرر 
اذا قلنا ثالثة ش����هور، وبعد هذه 
الفترة س����يقوم االحتاد بدراسة 
هذه الطلبات وقد ال توافق اللجنة 
نظ����را الن لديها ضوابط صارمة 
واشتراطات شديدة ولديها سقف 
في نس����بة الزيادة، حيث تطلب 
املبررات لهذه الزيادة، ونحن ندرك 
مصلحة التاجر ونعلم ان لديهم 

مخزون بكميات كبيرة.

املج���ال لتدخالت أجنبية ال تريد 
اخلير ملصر.

وحذر املس���باح م���ن االيادي 
اخلارجية التي تسعد باضطراب 
االوضاع في مصر الشقيقة بهدف 
اضعافه���ا في جمي���ع اجلوانب 
واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
والسياسية، مناش���دا اجلماهير 
املصرية اال ينخرطوا � حتت اي 
دع���وى او ضغط � ف���ي تخريب 
ممتلكات وطنهم ومؤسساته بحجة 
الضغط على احلكومة او احلزب 
احلاكم لتحقيق مطالبهم فهذه اموال 

عامة ملك جلميع افراد الشعب.
واثنى املس���باح على املوقف 
املسؤول للجيش املصري العظيم 
ف���ي حماي���ة الش���باب الغاضب 
العام���ة واخلاصة  واملمتل���كات 
السيما بعد انسحاب الشرطة من 
الش���ارع وما تبع ذلك من انعدام 
االمن، مطالبا في الوقت نفس���ه 
بضرورة ان يتصدى اجليش بكل 
قوة وحسم ملن يتعدى اخلطوط 
احلمراء، مبديا اسفه لسقوط عدد 
كبير من الضحايا واجلرحى جراء 
االحداث اجلارية، مؤكدا ان هذا ال 
يرضي اهلل ولكنه نتيجة حتمية 
لله���رج وامل���رج والفتنة. وختم 
املسباح بالتضرع الى اهلل تبارك 
وتعالى ان يحفظ مصر وشعبها 
من كل مكروه وسوء وان يجنبهم 
الف���ن ما ظهر منها وما بطن وان 
تستعيد مصر عافيتها بعد هذه 

االحداث.

مؤتمر الكويت األول لذوي االحتياجات الخاصة يوصي 
بتوحيد مفهوم المعاق وتفعيل قضاياهم إعالمياً

بشرى شعبان
اختت����م مؤمتر الكويت األول ل����ذوي االحتياجات 
اخلاصة والذي نظمته مؤسسة البيرق الكويتي لتنظيم 
املعارض واملؤمترات حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
الفهد بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة انش����طته بعدة 
توصيات خلدم����ة ذوي االعاقة حيث دعا املؤمتر الى 
تعزيز االهتمام بلغة برايل وحقوق املعاقي املكفوفي 
وتطبيق االتفاقية الدولية وتأهيل املعاقي وتشغيلهم 
وتسويق منتجاتهم وتشكيل جلنة خليجية مشتركة 

لتنفيذ التوصيات.
ودعت التوصيات الى توحيد مفهوم املعاق حتت 
مسمى شامل وهو ذوي االعاقة وتفعيل قضايا املعاقي 
اعالميا واالش����راف على اجلهات والقنوات االعالمية 
والتوسع في ش����بكات الدعم االجتماعي املقدم ألسر 
االشخاص ذوي االعاقة ودمجهم في املجتمع رياضيا 
وعلمي����ا واجتماعيا وتفعيل التش����ريعات والقواني 
اخلاصة بذوي االعاقة ومتابعتها وتقييمها الفتة الى 
ان التعري����ف يجب ان يكون وف����ق االتفاقية الدولية 

لذوي االعاقة.
واشارت الى اهمية التوسع اعالميا في طرح قضايا 
املعاقي بعدة طرق ووس����ائل وبرامج واحلرص على 
املشاركة العاملية إلثراء العمل مع ذوي االعاقة، باالضافة 
الى سد ثغرات بعض القواني املتعلقة بذوي االعاقة 
وتش����كيل جلنة لصياغة التش����ريعات على مستوى 

دول اخلليج وتفعيلها حتت مسمى اللجنة اخلليجية 
ملتابع����ة قضايا ذوي االعاقة ولفت����ت التوصيات الى 
اهمية تش����كيل جلنة ملتابعة توظي����ف ذوي االعاقة 
حسب اعاقاتهم في االماكن املناسبة لهم وحث االسر 

على االهتمام بأبنائهم من ذوي االعاقة.
كما شددت على اهمية االهتمام بلغة االشارة احمللية 
ل����كل دولة واالهتمام بلغة االش����ارة العربية وتهيئة 
البيئة الصاحلة لتربية ذوي االعاقة وتعليمهم وتأصيل 
النظرة االيجابية لهم في املجتمع وتوفير برامج ناطقة 
على احلاسوب وكتب بلغة برايل للمكفوفي ومواقع 
الكترونية بطريقة HTMN باإلضافة الى اهمية التعاون 
مع الوزارات لتوفير كافة اخلدمات واالحتياجات الالزمة 

لراحة ذوي االعاقات البصرية.
ودعت التوصيات الى تخصيص الفتات مكتوبة بلغة 
برايل حتى يتس����نى لذوي االعاقة سهولة التنقل مع 
منع استغالل االطفال من ذوي االعاقة اعالميا وتوعية 
املجتمع بأنواع االعاقة وس����بل الوقاية منها والسعي 
إلزالة الفجوة بي ذوي االعاقة واملجتمع وحث االفراد 
على العمل التطوعي خلدمتهم واش����راك ذوي االعاقة 
في طرح قضاياهم والتركيز على االعالم االلكتروني 
واتاحة تكافؤ الف����رص بي ذوي االعاقة وغيرهم من 

افراد املجتمع.
واشارت الى اهمية ضمان متتع ذوي االعاقة بحقوقهم 
وتصحي���ح الفهم اخلاطئ جتاههم ومش���اركة جميع 
املؤسسات التي تعنى بشؤونهم في صنع القرار، باإلضافة 
الى توفير الكوادر املتخصصة للعمل مع ذوي االعاقة 

وس���ن التش���ريعات والقواني اخلاصة بهم ومتابعة 
تطويرها، واحلرص على دمج ذوي االعاقة في العملية 
التعليمية بالطرق املناسبة واملدروسة وتطبيق املدرسة 
الش���املة وتدريب ذوي االعاقة ليكون���وا فاعلي في 
املجتمع، باإلضافة الى احلرص على توظيفهم في القطاع 
اخلاص بنسب معقولة واستغالل وسائل االعالم وشبكة 
االنترنت في التواصل بي ذوي االعاقة وكافة شرائح 

املجتمع، مع االهتمام بإنشاء مراكز تدريب لهم.
وحثت التوصيات على تفعيل املادة 24 من قانون 
املعاقي، وتفعيل جلن����ة اصدقاء املعاقي في القانون 
وذكر االعاقات القليلة والنفسية باالضافة الى وضع 
صعوبات التعلم حتت التس����مية الصحيحة، مع عدم 
اطالق تس����مية معاق على االطفال اصحاب صعوبات 

التعلم.
ودعت التوصيات الى تأسيس جلنة لتحرير تسميات 
املعاقي واعتمادها علميا، وتوفير وزارة التربية االمكانات 
جميعها ليحصل طالب صعوبات التعلم على التعليم 
املناسب، باالضافة الى استثمار قناة العطاء الفضائية 
لتطوير املعاقي، مع االعتراف بوجود طلبة صعوبات 
التعلم، وتوفير غرف مصادر في املدارس، ومختصي 
في صعوبات التعلم، وتوجيه دور االعالم في تفعيل 

قواني املعاقي حيث مازال هناك تقصير.
واختتمت التوصيات بالتشديد على اهمية التعديل 
املناسب لقانون املعاقي والتريث في التعديل والتدقيق 
في التسميات والتعريفات اخلاصة باملعاقي، باإلضافة 

الى اهمية ايجاد اعالم خاص بقانون املعاقي.

اختتم أعماله وأصدر توصياته وطالب بتعزيز االهتمام بلغة »برايل«

»الطبية« تمدد فتح باب 
الترشيح حتى 20 الجاري

م���ددت اجلمعي���ة الطبية 
الكويتي���ة فت��ح باب الترشيح 
النتخاب���ات مجل���س ادارتها 
للدورة النقابي���ة املقبلة 2011 � 
2013 حتى تاري��خ 20 اجلاري 
بناء على قرار مجل��س ادارة 
اجلمعية الطبية وبعد موافق���ة 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 

والعم��ل.

محبوها ناشدوا مسؤولي »الصحة« إنقاذها

اإلعالمية مي العيدان في حالة
خطرة بمستشفى مبارك الكبير

حنان عبدالمعبود
ناشدت مجموعة من محبي 
االعالمية مي العيدان املسؤولي 
في وزارة الصحة االس���راع في 
انقاذها حي���ث ترقد في الوقت 
احلالي مبستشفى مبارك الكبير 
نتيجة اصابتها بعدوى بكتيرية 
في الدم ونتيجة تعاطيها العالج 
داخل املستشفى بعد ان دخلته 
في حالة اقل بكثير مما وصلت 

اليه اآلن.
جاء هذا خالل بيان للمجموعة 
مت تعميم���ه امس وجاء فيه: ان 
االعالمية القديرة مي العيدان ترقد 
بي احلي���اة واملوت في العناية 
املرك���زة في مستش���فى مبارك 
الكبير منذ تاريخ 2011/1/30 بعد 
ان دخلت العيدان املستشفى وهي 
ال تشكو اال من بعض اوجاع الكلى 
وكحة بسيطة ومت ادخالها جناح 
الكلى ملدة 4 ايام ومت نشر خبر 
هذه الوعكة الصحية في جريدة 
»األنباء« الصفحة االخيرة بتاريخ 
2011/1/29 وبع���د ذلك وحتديدا 
في يوم 2011/1/30 مت نقلها الى 
العناية املركزة مصابة حس���ب 
ادعاء اطباء مستش���فى مبارك 
بعدوى تارة يقال بكتيريا الدم 
انفلونزا والتهاب رئوي  وتارة 
حاد، مع العلم ان اطباء »مبارك 
الكبير« كانوا السبب الرئيسي 
في وف���اة والدة مي العيدان في 
2009 ايضا بسبب عدوى بكتيرية 
حادة في الدم، وجاء دور االبنة 
هذه املرة، ولالس���ف الش���ديد 
االطباء غي���ر متعاوني مع اي 
فرد يسأل عن احلالة الصحية 

ملي العيدان.
وحس���ب مصدر خاص قال 
ان مي العيدان شعرت باختناق 
شديد في 2011/1/30 اثناء مكوثها 

في جناح الكلى، وعندما قرعت 
جرس الط���وارئ لم يرد عليها 
احد من املمرضات اال بعد فترة 
طويلة مما ادى ملوت الدماغ او 
تلف بعض اجزائه لذلك مت نقلها 
الى االنعاش ومن وقتها واالطباء 
متسترون عن هذا اخلطأ الذي 
مت في اجلناح ألنهم ال يريدون 
الدخول مع ذويها في اي مشكلة 
قضائية جديدة بعد املش���كلة 
املتعلقة بوفاة والدتها ويحاولون 
الطرق اعطاء معلومات  بشتى 
مضللة وغير صحيحة ودقيقة 
عن احلالة، وامام تضارب االقوال 
عن احلالة الصحية الصحيحة 
ملي العيدان وعدم مصداقية اطباء 
مستشفى مبارك لذلك نناشدكم 
باعتبار ان االعالمية مي العيدان 
زميلة لك���م في املجال االعالمي 
ومواطنة كويتية شابة ال حول 
لها وال قوة ترقد بي يدي الرحمن 
محاول���ة انقاذها م���ن الوضع 
البائس ال���ذي متر به منذ اكثر 
من 12 يوما وهي في غيبوبة تامة 
في االنعاش، ومحاولة الوصول 
حلقيقة مرضها وفضح املتسترين 

على احلالة الصحية لها.

مي العيدان

يحتل فندق سويس بل بالزا هوتيل- 
الكويت موقعًا اس���تراتيجيًا في قلب 
مدينة الكويت بش���ارع فهد الس���الم 
والكائن بجانب مجمع املثنى التجاري. 
ومن ضمن اخلدمات املميزة واملتنوعة 
الت���ي يقدمها الفن���دق لنزالئه الكرام 
ابت���داًء من الشيش���ة وحتى أش���هى 
األطباق احمللية والعاملية. كما ويضم 
فندق س���ويس ب���ل ب���الزا هوتيل- 
الكويت صالة متعددة اإلس���تخدامات 
تتس���ع لعدد 250 شخص في املجمل 
م���ع اختيار من ثالث���ة مطاعم لرغبة 
جمي���ع األذواق، أواًل )مطع���م الدّلة( 
حيث جتدون أش���هى وأل���ذ املأكوالت 
العاملية، ثاني���ًا )مطعم بيت الكويت( 
الكويتي���ة  املتخص���ص باملأك���والت 
واألطب���اق البحرية الطازج���ة، ثالثًا 
الس���ريعة  املأكوالت  )املقهى( حي���ث 
أنواع املشروبات  واخلفيفة ومختلف 
الس���اخنة والباردة. بإضافة إلى اثنني 
من اإلحتف���االت الوطنية الكبرى عيد 
الوطني اخلمس���ني وعيد اإلس���تقالل 
العش���رين، يحتف���ل فندق س���ويس 
ب���ل ب���الزا هوتي���ل- الكوي���ت بعيد 
احلب ويدع���و األزواج ومجموعة من 
األصدقاء والعائالت لتجربة رومانسية 

فريدة واإلس���تمتاع بالعرض الشيق 
واألجواء املدهش���ة. كما صرح السيد 
علي ح���داد مدير عام فندق س���ويس 
ب���ل بالزا هوتيل- الكوي���ت أن من 12 
فبراير حتى 19 فبراير س���وف يتمتع 
الزوج���ني بإقام���ة ليلتان م���ع بوفيه 
غداء ووجبة اإلفطار فقط ب� 50 دينار 
لليلة الواحدة. باإلضافة إلى اللحظات 
الرومانس���ية في يوم 14 فبراير يقدم 
الفندق عش���اء بوفيه فاخر باملأكوالت 
البحري���ة وعزف الساكس���وفون فقط 
ب���� 24 دين���ار كويتي ل���كل زوجني.

خصومات إضافية رائعة للذين مت على 
زواجهم عشر سنوات )٪20( - خمس 
عشرة سنة )٪30( - خمس وعشرون 
سنة )٪50( كما يجدر بالذكر أن فندق 
س���ويس بل بالزا هوتي���ل- الكويت 
حتت رعاية وإدارة فندق س���ويس بل 
هوتي���ل- انترناش���يونال التي تتخذ 
م���ن هونغ كون���غ مقرًا رئيس���ًا تقوم 
برعاية وإدارة جميع أفرعها في آسيا... 
اندونيس���يا،  الفلبني،  الصني، فيتنام، 
العربية  ماليزيا، أس���تراليا، اإلمارات 
الس���عودية،  العربية  املمكلة  املتحدة، 
األردن، ُعمان، قطر، اليمن، إلى جانب 

دولة الكويت..

فندق سويس بل بالزا هوتيل - الكويت
احتفل بعيد احلب والرومانسية


