
كشف استشاري 
ال�����غ�����دد ال���ص���م���اء 
وال�����س�����ك�����ري ف��ي 
مستشفى امل��واس��اة 
اجلديد الدكتور طارق 
ع��اش��ور أن اختيار 
امل���رض���ى امل��ص��اب��ن 
باحلماض الكيتوني 
 )DKA( ال��س��ك��ري
وامل���ص���اب���ن ب��ض��رر 
في امل��خ  رمبا تصبح 
نتائجهم العالجية 
جيدة من خالل العالج 

التحفظي«
وأوض��ح الدكتور 
عاشور أن “احلامض 
الكيتوني السكري 
عبارة عن مضاعفات 
خ���ط���ي���رة مل���رض���ى 
ال����س����ك����ري حت���دث 
عندما ينتج اجلسم 
مستويات عالية من 
أحماض ال��دم تسمى 

الكيتونات.«
وأش������������ار إل����ى  
دارس��ة أجريت حول 

التعامل مع حالتن إحداهما خطرة وحرجة تعاني من 
االستسقاء باملخ واحلالة األخرى تعاني من انسدادات 
متعدد باملخ وحتقيق العالج التحفظي لنتائج جيدة 

مع احلالتن
 وب��ن أن األزم���ات املخية الناجتة ع��ن احلماض 

الكيتوني السكري 
ه���ي   )DKA(
م��ض��اع��ف��ات خطيرة  
وإن إس��ت��س��ق��اء امل��خ 
)CE( ال���ن���اجت عن 
ذلك يتسبب في وفاة 
نسبة )80%-50%( 
م��ن ح���االت السكري 

املرتبطة بالوفيات
  وأش����������ار إل����ى 
أن���ه ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
استسقاء امل��خ هناك 
نسبة تقدر ب )10%( 
من املضاعفات املخية 
في احلماض الكيتوني 
السكري رمبا ترتبط 
م��ع ن��زي��ف أو سكتة 

دماغية .
ول����ف����ت إل������ى أن 
الدارسة خلصت الى 
ان ف��ي حالة املرضى 
املصابن باالستسقاء 
ب���امل���خ )CE( ف��ان 
نتائج شفاء املرضى 
رمب��ا جيدة م��ن خالل 
ال��ب��ق��اء ف��ي العناية 
املركزة مع إعطاء مادة املانيتول للمريض خالل دورة 
العالج بعد اإلصابة باملرض وذلك عند الضرورة كما 
ميكن أن يتم عالج مرض احلماض الكيتوني السكري 
)DKA( املرتبط مبرض استسقاء املخ  بجرعة من 

اإلسبرين مع عدم احلاجة لعالج التخثر.

استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى »املواساة اجلديد«

طارق عاشور:  العالج التحفظي يحقق نتائج 
جيدة مع مرضى حامض الكيتوني السكري

محليات alwasat.com.kw 6

د. طارق عاشور

الياقوت افتتح دورة كيفية تطوير أداء املؤسسات اإلنسانية 

الدويسان :  يجب مد اجلسور و التواصل الفعلي واملستمروالتفاعل 
مع اآلخرين في تقليل الثغرات وتنظيم لقاءات موّسعة

بارك رئيس مجلس أمناء مركز 
الكويت لتطوير العمل اإلنساني 
“مسار” د.خالد الياقوت جلميع 
الذين مت إختيارهم جلائزة وشاح 
الكويت للبصمة اإلنسانية والذين 
مت اختيارهم من بن أكثر من 70 
متنافس ما بن شخصيات عامة 
وف���رق تطوعية لتتم بالنهاية 
اخ��ت��ي��ار 20 ش��خ��ص��ة وث��م��ان��ي��ة 
ف��رق تطوعية سيتم تكرميهم في 
امللتقى األول للعمل اإلنساني الذي 
ستنظمه جمعية ملتقى الكويت 
اخليري في الثاني عشر من شهر 
ديسمبر املقبل بالتعاون مع احتاد 
امل���ب���رات واجل��م��ع��ي��ات اخل��ي��ري��ة 
وب��ال��ش��راك��ة م��ع جمعية السالم 

لألعمال اخليرية.
وق��ال الياقوت في كلمة افتتح 
بها ندوة بعنوان “ الكويت واحة 
العمل اإلنساني “ برعاية الشركة 
املتحدة إلدارة امل��راف��ق بحضور 
نائب رئيس مجلس إدارتها أحمد 
الكندري الذي استهل الدورة بكلمه 
شكر للقائمن عل البرنامج وتاله 
موسى اجلمعة رئيس مجلس إداره 
جمعية ملتقى الكويت اخليري ومت 
تنظيم محاضرتن قدمتهما الدكتوة 
فاطمة الدويسان والدكتورة فاطمة 
الثالب وكانت بعنوان كيفية تطوير 
أداء املؤسسات اإلنسانية ومواجهة 
التحديات ودار نقاش مثمر بعد 
ال��دورة وتأتي ه��ذه ال��دورة ضمن 
برنامج اجلمعية التدريبي ملوسم 

. ٢٠١٨
وبدأت فعاليات الدورة برئيس 
مجلس إدارة مركز الكويت لدعم 
العمل اإلنساني “ منار “ د. فاطمة 
ال��دوي��س��ان باملطالبة ب��ض��رورة 
تقييم الوضع احلالي بصورة عامة 
للجمعيات اخليرية و املهنية حيث 

أك��دت ال��دراس��ات السابقة بعض 
املالحظات منها عدم اتباع األساليب 
العلمية و أحيانا عدم الوضوح في 
األداء اإلداري لبعض املؤسسات 
اخل��ي��ري��ة و غ��ي��اب التخطيط عن 
بعض املؤسسات اضافة الى غياب 
التواصل مع املؤسسات االخ��رى 
بشكل فاعل و ضعف املتابعة و 
املراقبة لدى البعض و هو اقل من 
امل��س��ت��وى امل��ط��ل��وب وح��ت��ى نصل 
لغايتنا في تطوير أداء املؤسسات 
االنسانية ال بد من ايجاد احللول 

لتلك املالحظات .
وت��ط��رق��ت ال��دوي��س��ان الن��واع 
امل��ش��ك��الت منها خ��اص��ة واخ��رى 
مشتركة فتوجد املشكالت اإلدارية: 
الناجمة ع��ن تقصير ف��ي تطبيق 
املفاهيم اإلدارية،فقدان لألنشطة 
اإلدارية كلها او بعضها، كالرقابة 
و املتابعة و التنسيق و التخطيط  
و غ��ي��ره��ا و امل��ش��ك��الت امل��ال��ي��ة: 

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن نقص ف��ي امل��وارد 
املادية و مشكالت موارد بشرية :
نقص من حيث العدد أو النوعية 
في امل���وارد البشرية و املشكالت 
التقنية: نقص في معرفة أو تطبيق 

التقنيات احلديثة
ونوهت الدويسان إلى أسباب 
املشكالت واختصرتها ف��ي عدم 
االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب��رات املتاحة 
و ع��دم ات��ب��اع األساليب العلمية 
و ضغوط مختلفة منها بشرية 
او إداري���ة او مالية او غيرها و 
اجلهل و عدم املعرفة باألساليب 
املهمة وع���دم الرغبة ف��ي تغيير 
منط العمل و ترك حل املشكالت و 
عدم حلها الى ان تتفاقم و تتعقد 
و ع���دم ال��رغ��ب��ة ف��ي تغيير منط 
العمل و اخلوف من التغيير القادم 
الذي لرمبا ال يتناسب مع رغبات 
البعض واقترحت الدويسان إلى 
ض��رورة مد اجلسور بن اجلميع 

والتطوير املستمر ملا هو موجود 
االرتقاء )إضافة جديدة( املؤسسة 
الرقمية التفكير و العمل بطرق 

مختلفة و تعزيز الرقابة الذاتية
وش�����ددت ع��ل��ى ض�����رورة مد 
اجلسور بن جميع اجلمعيات و 
امل��ب��رات و املؤسسات والتعرف 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ات األخ����رى وم��د 
اجل��س��ور ف��ي مناسبات مختلفة 
وم��ح��ددة وم��س��ت��م��رة م��ع ت���داول 
االهتمامات بصورة عامة و خاصة 
لكل مؤسسة والتواصل املستمر 
و املنظم م��ع اآلخ��ري��ن االن��دم��اج 
بن املؤسسات وتبادل اخلبرات 
املناسبة وامت��ام ما بدأه اآلخرون 
)التكامل( موقع املؤسسات في 
م��ك��ان واح���د مقترح وال��ت��واص��ل 
مع اجلهات احلكومية مبا يحقق 

املنفعة العامة .
وأوصت الدويسان على ضرورة 
م��د اجل��س��ور و التواصل الفعلي 

احلقيقي و املستمر والتفاعل 
م��ع اآلخ��ري��ن ف��ي تقليل الثغرات 
وتنظيم لقاءات موّسعة وأخرى 
خاصة والتعرف على املشكالت 
املشتركة والتعرف على املشكالت 
اخلاصة والتواصل بن املؤسسات 
واجلهات احلكومية والتعاون على 
مستوى دولة الكويت خارج البالد 
تفعيل أهداف االحتاد سيعود على 

اجلميع مبكتسبات مختلفة.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ع��رف��ت رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
لدعم املخترعن د. فاطمة الثالب 
االبتكار اجلديد على ضوء إنتاجية 
العمل اإلنسانى في إنتاج شيء 
جديد من خالل فترة زمنية معينة 
في نتيجة لتفاعل الفرد مع اخلبرة 
التي ميتلكها وم��ن خ��الل تفكيره 
بطرق جديدة بعيدا عن التفكير 
الروتيني والتقليدي إلنتاج شيء 
جديد بعيدا عن املألوف ومقبوال، 
ويحقق رضا الفرد واملجتمع مع 
اش��ت��راط توفر عناصر إنتاجية 
متعددة مثل الواقعية، واألصالة، 
وقابلية التعميم، وإث��ارة دهشة 

اآلخرين.
وت��س��اءل��ت ال��ث��الب كيف تدير 
االبتكار فى املؤسسات اإلنسانية 
مي��ك��ن ت��ع��ري��ف »ن���ظ���ام إدارة 
االبتكار« بأنه منظومة متكاملة 
من السياسات واالستراتيجيات 
وال��ع��م��ل��ي��ات واألدوات، تسمح 
للقائمن وفريق العمل  في املؤسسة 
بالتعاون والعمل املشترك هذا 
يتم بغرض االستجابة للتحديات 
والفرص في بيئة العمل، وحتى 
يتم إيجاد حلول مبتكرة وليتم 
جن��اح ه��ذا النظام بفعالية يجب 
تدريب فريق العمل والقائمن على 

املؤسسة على أدوات االبتكار

خالد الياقوت يلقي كلمته 

دعت إلى أخذ احليطة واحلذر لعدم استقرار احلالة اجلوية بالبالد

»اإلطفاء« تسيطر على حريق شاليهات في 
مصنع لألسمنت في »الصليبية الصناعية«

أعلنت االدارة العامة لالطفاء 
الكويتية أول أم��س ع��ن متكن 
أرب��ع ف��رق إط��ف��اء م��ن السيطرة 
على حريق اندلع في شاليهات 
مبصنع لالسمنت ف��ي منطقة 

الصليبية الصناعية.
وقالت إدارة العالقات العامة 
واإلع���الم ب���)اإلط��ف��اء( في بيان 
صحفي إن مركز عمليات اإلطفاء 
تلقى بالغ في متام الساعة 09ر8 
م��س��اء يفيد ع��ن وق���وع حريق 
مبساحة 1500 متر مربع تقريبا.
وأضافت أنه على اثر البالغ مت 
توجيه ف��رق اإلط��ف��اء من مراكز 
)الصليبيخات وجليب الشيوخ 
ومشرف واإلسناد( بقيادة مدير 
إطفاء محافظة العاصمة العقيد 
أحمد الرشيدي مشيرة إل��ى أن 

وصول أول فرقة اطفاء للموقع 
كان في غضون خمس دقائق.

وأوضحت أن احلريق نشب 
في أربع شاليهات من )الكيربي( 
حت��ت��وي ع��ل��ى م��ك��ات��ب واث���اث 
لعمال املصنع مبينة أن رجال 
اإلطفاء شرعوا مبكافحة احلريق 
ومحاصرته من جميع اإلجتاهات 
لعدم انتقال النيران الى املصانع 

املجاورة.
وأف����ادت ب���أن ف���رق اإلط��ف��اء 
متكنت م��ن السيطرة الكاملة 
على احلادث ومتت عملية إخماد 
احلريق دون وقوع اي اصابات 
ب��ش��ري��ة فيما ب��اش��رت مراقبة 
التحقيق ف��ي ح���وادث احلريق 
بعملها ملعرفة مسببات احلادث.

وحضر الى موقع احلادث رؤساء 

املراكز املشاركة في احلادث كما 
ت��واج��د ف��ي امل��وق��ع رج��ال األم��ن 

والطوارئ الطبية.
م��ن جهة أخ���رى دع��ت ادارة 
العالقات العامة واإلع���الم في 
اإلدارة العامة لالطفاء الكويتية 
امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن إل���ى أخ��ذ 
احليطة واحل��ذر لعدم استقرار 
احلالة اجلوية بالبالد وتأثرها 

بأمطار متفرقة.  
 وناشدت )اإلطفاء( في بيان 
صحفي أمس باتخاذ تدابير األمن 
والسالمة في مثل تلك احلاالت 
مؤكدة بأن مراكز اإلطفاء البرية 
والبحرية تعمل بكامل جهوزيتها 
على م���دار ال��س��اع��ة لتقدمي اي 
مساعدة ف��ي احل���االت الطارئة 

واالنسانية.

رجال اإلطفاء يخمدون احلريق
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بحث رئيس األرك��ان العامة للجيش 
الكويتي الفريق الركن محمد اخلضر 
مع نظيره الفرنسي في باريس اجلنرال 
فرانسوا لوكوانتر سبل تعزيز التعاون 
العسكري بن البلدين إلى جانب تبادل 

وجهات النظر بشأن األوضاع اإلقليمية.
وذك���رت مديرية التوجيه املعنوي 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب�����وزارة ال��دف��اع 
الكويتية في بيان صحفي أن الفريق 
اخلضر وال��وف��د امل��راف��ق له ق��ام بزيارة 
مركز املشبهات ولعبات احل��رب حيث 
استمع اليجاز عن دور املركز في تعزيز 
ق��درات القوات املسلحة على املستوين 
العملياتي والتدريبي مشيدا مبستواه 

االحترافي.
وأشارت إلى أن االجتماع بحث آليات 

تفعيل التعاون املشترك في هذا املجال 
واالستفادة من تطوير مركز املشبهات 
ولعبات احلرب التابع للجيش الكويتي.

وحضر االجتماع سفير دولة الكويت 
ل���دى اجل��م��ه��وري��ة الفرنسية سامي 

السليمان.
من جهة أخ��رى ق��ام رئيس األرك��ان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر ممثال عن النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد، بحضور افتتاح 
 EURONAVAL(  املعرض البحري
2018( ف���ي ن��س��خ��ت��ه ال��س��ادس��ة و 
ال��ع��ش��رون وال��ت��ي تقام فعالياته في 
العاصمة الفرنسية باريس خالل الفترة 

من 23 ولغاية 26 أكتوبر.

شارك في حضور املعرض البحري في باريس  

رئيس األركان يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون العسكري

الفريق الركن محمد اخلضر يشارك في حضور املعرض البحري في باريس  

جانب من االجتماعالفريق الركن محمد اخلضر يقدم درعاً لنظيره الفرنسي

خالل إحصائية إلدارة السالمة في بلدية مبارك الكبير لشهر سبتمبر

354 معاملة من قبل  بوشهري: إجناز 
مراقبتي أعمال وتراخيص السالمة

ك��ش��ف��ت إدارة ال��ع��الق��ات 
العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجن��ازات 
إلدارة السالمة بفرع بلدية 
م��ح��اف��ظ��ة م���ب���ارك ال��ك��ب��ي��ر 
خ��الل شهر سبتمبر املاضي 
تزامنا مع احلملة االعالمية 
ال��ت��ي أطلقتها االدارة حتت 
شعار#تواصل_معنا والتي 
تهدف إلى إزالة كافة التعديات 
على أمالك الدولة واالعالنات 
بالشوارع وامليادين  ومتابعة 
الباعة اجلائلن وكل ما يشغل 
ال��ط��ري��ق س����واء اس��ت��غ��الل 
م��س��اح��ة دون ت��رخ��ي��ص او 
س���ي���ارات مهملة ف��ض��ال عن 

متابعة شركات النظافة وم��دى التزامها بتطبيق 
العقود بينها وبن البلدية إلى جانب متابعة شكاوى 
اجلمهور ال��واردة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
حيث مت اجن��از 354 معاملة 84 شهادة في السكن 
اخلاص.وفي هذا السياق بينت مدير إدارة السالمة 
م.ميساء بوشهري بأن اإلدارة قامت بإصدار 354 
تراخيص جديدة واستالم كفاالت سكن خاص وافراج 

عن كفاالت وإصدار شهادات سالمة.
وأش��ارت بوشهري الى قيام اإلدارة بإجناز 354 

معاملة اشتملت على اص��دار 
84 ترخيص جديد في السكن 
اخل����اص وجت���دي���د ترخيص 
واح����د ، اص�����دار ترخيصن 
س���الم���ة اس��ت��ث��م��اري ج��دي��د 
، اص���دار 3 تراخيص سالمة 
ح��رف��ي ، اص�����دار ت��رخ��ي��ص 
سالمة صناعي واحد ، اصدار 
24 كفالة افراج سكن خاص ، 
اصدار افراجن كفالة مصرفيه 
استثماري ، اصدار ترخيصن 
ت��ش��وي��ن اس��ت��ث��م��اري ج��دي��د 
، جت��دي��د ت��رخ��ي��ص تشوين 
ح��ك��وم��ي ، اص����دار ترخيص 
تشوين صناعي واحد ، اصدار 
3 ت��راخ��ي��ص تشوين حرفي 
وجت��دي��د 6 ، اص���دار ام��ر عمل ط��رق واح��د وجتديد 
2 ، اص��دار 90 شهادة سالمة سكن خاص ، اصدار 
شهادتن سالمة حكومي ، اصدار 4 شهادات سالمه 
حرفي ، اصدار3 شهادات سالمة استثماري ، اصدار 
39 تقارير فني ، اصدار 3 تنبيهات استثماري ، اصدار 
17 تنبيه سكن خاص ، اص��دار مخالفة ، اص��دار 3  
شكاوي ، اصدار 5 تقارير مساح ، اصدار 42 استالم 
حدود ، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي مت حتصيلها 

1954 د.ك .

م.ميساء بوشهري

تتمات

خادم احلرمني
و أك��د مجلس ال����وزراء ال��س��ع��ودي ال��ذي 
اجتمع برئاسة خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبد العزيز أن األوامر امللكية التي 
اتخذت إثر احلدث املؤسف الذي أودى بحياة 
املواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته اململكة 
من اإلجراءات الستجالء احلقيقة، ومحاسبة 
املقصر كائنا من كان، لتجسد اهتمام القيادة 
الرشيدة وحرصها على أمن وسالمة جميع 
أبناء الوطن، كما تعكس عزمها على أال تقف 
ه��ذه اإلج�����راءات عند محاسبة املقصرين 
واملسؤولن املباشرين لتشمل اإلج���راءات 
التصحيحية في ذلك.وشدد مجلس الوزراء 
ي��ش��دد على أن اململكة تأسست على نهج 
مستمد م��ن الشريعة اإلسالمية السمحة، 
ترتكز أحكامه على إح��ق��اق احل��ق وإرس��اء 
دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ 
أسسها. الى ذلك قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان  امس  الثالثاء متحدثا ألعضاء 
حزبه العدالة والتنمية في البرملان أنه ال يشك 
في صدق امللك سلمان بن عبد العزيز عاهل 
السعودية، مضيفاً إن مكان جثة خاشقجي 
لم يعرف بعد وإنه طالب السعودية بالكشف 
ع��ن هوية ”متعاون محلي“ قيل إن��ه أخذ 

اجلثة.
وذكر  أردوغان في  تصريحات بخصوص 
قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
بدأها بتقدمي العزاء للشعب السعودي في 

وف��اة خاشقجي، مشيراً خلطوات التحقيق 
التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت 
خطيبته ع��ن ع��دم خ��روج��ه م��ن القنصلية 

السعودية.

» العرائض والشكاوى البرملانية«
وقال العازمي في تصريحات للصحافين 
عقب انتهاء اجتماع اللجنة في وقت متأخر 
أم��س : إن ه��ذه القضية يفترض أن حتل 
وخ��ص��وص��ا أن ال��ن��اس اش��ت��روا ال��ع��ق��ارات 
داخ��ل معارض مت ترخيصها من قبل وزارة 
التجارة، وقص أشرطة افتتاح هذه املعارض 

مسؤولن في الوزارة.
وبن  أن القضية مستمرة منذ العام ٢٠٠٨ 
إل��ى اليوم، وأصبحت هناك أساليب أخرى 
للتسوية مقابل مبالغ مالية، مبينا أن اللجنة 
طالبت وزارة ال��ت��ج��ارة باتخاذ إج���راءات 

صارمة جتاه هذه الشركات .
واش����ار ال���ى  أن األع�����داد ليست سهلة 
حيث بلغ عدد التواقيع في جلنة العرائض 
وال��ش��ك��اوى أك��ث��ر م��ن 200 م��واط��ن، بينما 
بلغت األرق��ام بحسب إف��ادة وزارة التجارة 
500 شكوى، فضال عن ما يقال عن بلوغ عدد 
املتضررين من قضايا النصب العقاري 20 

ألف مواطن.
وشدد انه يجب على مجلس األمة أن يحل 
هذه القضية ، مشيراً الى ان اللجنة ستسعى 
بالتعاون  مع النواب الى إيجاد احلل سواء 

من خالل تشكيل جلان حتقيق أو غيرها من 
اإلجراءات.

وذك��ر  ب��أن اللجنة ناقشت أيضا بعض 
الشكاوى املتعلقة ب��ق��رارات نقل املوظفن 
ب��وزارة التجارة، مشيرا إل��ى أن أغلب هذه 
الشكاوى حتل بشكل ودي ما بن ال��وزارة 

واللجنة والشاكن.
من ناحية أخ��رى رأى العازمي أن قرار 
احلكومة إعادة اجلنسيات لعدد من املواطنن 
إق��رار منها بأنها ارتكبت خطأ بسحب هذه 
اجل��ن��س��ي��ات. وق���ال ال��ع��ازم��ي “ إن ع��ودة 
اجلنسيات يجب أن تشمل اجلميع وخصوصا 
بعد هذا اإلقرار من احلكومة بخطأ إجراءاتها 
في السحب” الفتا الى انه  في كل استجواب 
نسمع بعودة اجلنسيات وكأنها ورقة ابتزاز 

أو مساومة تستخدمها احلكومة مع النواب .
واك��د العازمي ان سحب  فتيل األزم��ة أو 
تفكيك االس��ت��ج��واب��ات ب��ه��ذه الطريقة غير 
مقبول ورأيناها في عدة استجوابات ومنها 
ال��ذي تقدمت ب��ه لسمو رئيس ال���وزراء في 
األول من شهر مايو املاضي وال��ذي كان من 
ضمن محاوره قضية سحب اجلنسيات وعدة 

قضايا أخرى لم يتم حلها إلى اآلن«.
ورأى ان املفترض بالنواب أن ال مير هذا 
األم��ر لديهم م��رور ال��ك��رام، ألن املفترض ان 
ت��رد ك��ل اجلناسي، م��ؤك��دا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
على ض��رورة تعديل املرسوم بالقانون رقم 
٢٠ لسنة ١9٨١ ف��ي ش��أن اجلنسية حتى 
تخرج اجلنسية من أعمال السيادة أسوة مبا 

حصل في موضوع إصدار الصحف. واضاف  
“يفترض أن ننتهي من هذه القضية بإعادة 
اجلنسية للكل، وإال فإن القضية ستبقى قائمة 
وسنشهد في كل استجواب قادم عملية ابتزاز 
ومساومة للنواب، وأعتب على النواب الذين 
يبحثون عن عذر بينما القضية ال تزال قائمة 
وال تنتهي بتكتيك أو صفقات معينة، ويجب 
أن يكون االنسان واضح وص��ادق مع نفسه 
قبل أن يخاطب الناس«. وبن أنه إذا كانت 
اجلنسيات ردت وفقا مل��ادة مغايرة للمادة 
السابقة فهذا خطأ آخ��ر وأم��ر غير مقبول، 
مشددا على أن نواب األمة يفترض أال يتنازلوا 
عن ه��ذا املوضوع وال نتنازل او نبحث عن 
األعذار حتى ال نكون ضمن املوقعن على عدم 

التعاون.

أستراليا تفرض
يذكر أن األمم املتحدة أص��درت تقريرا مت 
جمعه على م��دار 18 شهرا ح��دد بالتفصيل 
الفظائع التي ارتكبها اجليش ضد الروهينغيا 
ما ادى الى فرارهم من احلمالت العسكرية 
العنيفة التي بدأت في أغسطس العام املاضي.

وجل���أ أك��ث��ر م��ن 700 أل���ف ش��خ��ص من 
الروهينغيا وعرقيات مسلمة اخ��رى الى 
بنغالديش ويرفضون العودة الى ميامنار 
رغم توقيع حكومتي بنغالديش وميامنار 
اتفاقية اع���ادة توطن الروهينغيا خشية 

تعرضهم لألذى مجددا.

تتمات


