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 وزير الصحة: واجهنا العديد من الصعاب وحددنا األولويات وقمنا بالتخطيط الجيد

 الساير وعمدة باتون روج افتتحا مركزًا 
للصليب األحمر األميركي في لويزيانا

 باتون روج ـ الواليات املتحدة 
ـ كونا: افتتح وزير الصحة ونائب 
رئيس جمعية الهالل االحمر د.هالل 
الساير وعمدة ورئيس مدينة باتون 
روج ملفني كيب هولدن الليلة قبل 
املاضية مبنــــى الصليب االحمر 
في مدينة «باتــــون روج» بوالية 

لويزيانا األميركية.
  ويأتي تنفيــــذ مركز الصليب 
االحمر فــــي مدينة «باتون روج» 
ضمن منحــــة قدمتها الكويت الى 
جمعية الصليب االحمر األميركية 
وتبلغ قيمتها ٢٥ مليون دوالر عملت 
على تغطية متويل بناء اربعة مبان 
وشراء ١٥ سيارة اسعاف للحاالت 
الطارئة.وقال الوزير د.الساير في 
مقابلة حصرية لـ «كونا» في هذه 
املناسبة «اؤمن انه مت بذل الكثير 
من اجلهود في اجناز املركز وقمنا 
مبا هو مطلوب، واجهنا العديد من 
الصعاب وقمنا بتحديد االولويات 
والتخطيط اجليد لهذا املشروع» 
معربا عن املــــه ان يخدم املركز 

املجتمع بافضل وسيلة ممكنة.
  ووصف بنــــاء مركز الصليب 
االحمر واجلهود التي بذلت من اجله 
بأنه «عمل جيد ونحن راضون عنه» 
الذين  العاملني  مثنيا على جميع 

ساهموا في حتقيق هذا االجناز.

  عالقات قوية

  من جهتــــه قــــال القنصل في 
الكويتية لدى واشنطن  السفارة 
جاسم البديوي ان «تبرع الكويت 
للواليات املتحدة يدل على العالقات 
القوية بني البلدين». واضاف ان 
«عالقــــات وروابــــط التعاون بني 
الكويت والواليات املتحدة اخذت 
افقا جديدا». واشار الى ان السفارة 
الكويتية لدى واشنطن تسعى ألن 
تكــــون جزءا من مركــــز الصليب 
االحمر الــــذي تبرعت به الكويت 

للواليات املتحدة.
  وقــــال ان «التقدير واالمتنان 
الذي ملســــناه من شعب  العميق 
لويزيانا يعمق شــــعور الشعب 
الكويتي بالفخر للجهود واملساعدات 
التي تقدمها دولتنا للعديد من الدول 
التي تعرضت لكوارث طبيعية».

  وعلــــى صعيــــد متصــــل قال 
رئيس الصليب االحمر االميركي 
لشــــؤون اخلدمــــات االنســــانية 
جيري ديفرانسيســــكو في بيان 
ان «املركز اجلديد ال يشــــكل فقط 
محورا للعمليات واخلدمات التي 
نقوم بها في الســــاحل اخلليجي 
الذي يتعــــرض لكوارث االعصار 
امنا هو ايضا املكان الذي نقدم فيه 
املساعدة ملجتمع قادر على مواجهة 

الكوارث في املستقبل».

  مركز تدريب

  واشــــار الى ان مركز الصليب 
االحمر اجلديد هو مبثابة «وجود 
مركز تدريــــب وتأهيل للمجتمع 
ليكون اكثر استعدادا عند وقوع 

كوارث طبيعية».
  واعتبر ديفرانسيسكو ان انهاء 
املركز وتسليمه قبل املوعد  بناء 
احملدد وقبل موسم االعاصير «امر 
رائع للغاية حيث نستطيع البدء 
في العمليات االغاثية قبل موسم 
االعاصير ونحن مستعدون ملواجهة 
الكوارث اذا وقعت» مستدركا «اذا 
حالفنا احلظ ولم حتدث اي كارثة 
فاننا سنستمر في تهيئة االفراد 

 د.هالل الساير خالل االطالع على سير العمل في مركز الصليب األحمر

 عضوات مجلس األمة د.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار ود.روال دشتي ود.أسيل العوضي خالل زيارتهن األخيرة إلى منظمة املرأة العربية

 األشبال خالل رحلة إلى متحف الكويت الوطني

 اللوغاني: نعمل على تطوير برامج األشبال بجمعية الكشافة
 اكدت رئيسة فرقة الدليالت 
بجمعية الكشـــافة ابتســـام 
اللوغاني انـــه ضمن الخطة 
والبرنامـــج الزمني بجمعية 
الكشـــافة لتطويـــر برامـــج 
األشبال تولي الجمعية اهتماما 
كبيرا لتربية وتهيئة األشبال 
وذلك لخدمة الوطن بمختلف 

المجاالت.
  وقالـــت اللوغانـــي: قمنا 
المتحف  مع األشبال بزيارة 
الوطنـــي لتعريف األشـــبال 
بتاريخ وتراث الكويت كما اننا 
عقدنا عدة ندوات ومحاضرات 
تهم الشـــباب والفتية وذلك 
الوطن  لتحفيزهم على حب 
واالنتماء اليه، مشيرة الى ان 
للحركة الكشـــفية واألشبال 
دورا كبيرا في خدمة وتنمية 
المجتمع والسيما انها حركة 
تربويـــة مفتوحـــة للجميع 
المســـاهمة في  الـــى  تهدف 
التنميـــة الروحية والعقلية 
واالجتماعية للفتية والشباب 
ايجابيين  ليكونوا مواطنين 
معتمدين على أنفسهم مؤمنين 

بربهم.
الشـــبل  اللوغاني    ودعت 
المنتسب للحركة الى االلتزام 
بالمبادئ لتطوير المجتمع عن 
ابنائه وتقديم  طريق تنمية 

التي  الخدمات والمشروعات 
تعود علـــى المجتمع بالنفع 
والفائدة وذلك عن طريق القيام 

بالواجب نحو اهللا من خالل 
الدينيـــة والعمل  الواجبات 
بما جاء بكتاب اهللا وســـنة 

نبيـــه ژ وكذلك غرس حب 
الوطـــن والوالء وحب الخير 
للناس والتعاون معهم والقيام 

بالواجب نحو الذات من خالل 
حثهم على االعتماد على النفس 

وتحمل المسؤولية. 

 أكدت أنه في كثير من األحيان تتطور المرأة وتنضج ولكن في المقابل ال تتطور الثقافة المحيطة بها

 بدران: نتطلع النضمام الكويت لعضوية منظمة المرأة العربية قريبًا

 القاهرةـ  كونا: اعربت ودودة بدران املدير العام ملنظمة 
املرأة العربية احدى املنظمات التابعة جلامعة الدول العربية 
عن تطلعها الدائم النضمام جميع الدول العربية مبا فيها 
الكويت الشقيقة لعضوية املنظمة ألن في ذلك دعما لقضية 
املرأة العربية ولرسالة املنظمة في خدمة هذه املرأة والنهوض 
بها.وذكرت بدران «ان الكويت من الدول التي احرزت فيها 
املرأة تطورا ملموسا ولها خبرة ثرية في العمل العام على 
املستويني الرســــمي واملدني لذلك فإن خبرتها خليقة بأن 
تستفيد منها املنظمة في اثراء وتوسيع انشطتها»، مشيرة 
الى ان الكويت من الدول التي شاركت في املؤمتر التأسيسي 
للمنظمة.وحول رؤيتها لفوز املرأة الكويتية بأربعة مقاعد 
في االنتخابات النيابية األخيرة أكدت مجددا ان هذا الفوز 
يعد حدثا تاريخيا يحمل عدة دالالت عديدة منها ان املرأة 
الكويتية قد بلغت من التمكن والقدرة مبلغا يؤهلها لتولي 
اهــــم وارفع املناصب وأداء جميع األدوار االجتماعية التي 

يقوم بها مواطن كامل األهلية.
  واضافت ان الداللة الثانية هي ان هذا الفوز يعد دليال 
على حدوث تغيير في املجتمع الكويتي لصالح املرأة وهو 
ما يعتبر ايضا نصرا للمرأة العربية بشــــكل عام ويشكل 
أهمية بالغة في الواقع العربي، موضحة «ان تقبل املجتمع 
لهذا الوضع اجلديد للمرأة الذي تؤهلها له قدراتها ومهاراتها 
التي اكتسبتها بالعلم وبخبرة العمل في املجال العام يعد 
انتصارا كبيرا لها».وأشــــارت بدران الى انه «في كثير من 
االحيــــان تتطور املرأة وتنضج اجتماعيا وثقافيا لكن في 
املقابل ال تتطور الثقافة احمليطة بها وتظل محتفظة بصورة 
تقليدية منطية المرأة محدودة املواهب والقدرات ال تستطيع 

االضطالع سوى بعدد محدود من االدوار االجتماعية».
  وقالت «في احلقيقة ان هذه النظرة الثقافية للمرأة التي 
جتد جتلياتها في مجاالت املمارسة االجتماعية املختلفة تعد 
مــــن اهم معوقات نهوضها بوجه عام لذا فإننا في املنظمة 
نعتبر االجناز الذي حتقق في الكويت في الفترة االخيرة 
نقلة كبيرة في الثقافة العربية نعتز ونفخر بها ونتطلع 

الن تشكل منوذجا يحتذى في املنطقة العربية».
  وعن الزيارة االخيرة لعضوات مجلس االمة ملقر املنظمة 
ذكــــرت بدران «ان الزيارة الكرميــــة التي قامت بها كل من 
د.معصومة املبارك ود.روال دشــــتي ود.اســــيل العوضي 
ود.سلوى اجلسار ملقر املنظمة اسعدتنا كثيرا اذ اننا في 
املنظمة ننظر اليهن بصفتهن املثال الذي نروج له للمرأة 

العربية.
  واضافت «ان البرملانيات الكويتيات ابدين سعادتهن خالل 
الزيارة واهتماما كبيرا ببرامج عمل املنظمة واملشروعات 
املتضمنة فيها، كما اعربن عــــن تثمينهن جلهود املنظمة 
وانشطتها املتنوعة في مختلف مجاالت احلضور االجتماعي 
للمــــرأة معربة عن املها في ان تنضــــم الكويت لعضوية 

املنظمة في القريب العاجل.
  

  المشاركة السياسية للمرأة العربية

  وحول نظرتها كمدير عام املنظمة املرأة العربية لقضية 
املشاركة السياسية للمرأة العربية قالت «ان هذه املشاركة 
مســــألة أساسية بالنسبة للمرأة» مبينة «ان السياسة في 
ابسط معانيها تشير الى تسيير شؤون املجتمع وهي مهمة 

البد ان يشارك فيها ممثلون عن املجتمع بأسره حتى تتحقق 
الرؤيــــة الكاملة وتنعكس كل وجهات النظر واملصالح في 

السياسات املنفذة على األرض».
  وقالت «ان املشــــاركة السياسية لألدبيات تعني «قدرة 
مختلف القوى وفئــــات املجتمع على التأثير في القرارات 
والسياسات بشكل مباشر او غير مباشر من خالل العديد 
من القنوات واملؤسسات»، مشيرة الى ان املرأة في الواقع 

هي احدى اهم فئات املجتمع بل هي نصف املجتمع.
  وأضافت انه في املجتمع العربي عندما يتناول احلديث 
موضوع التنمية كغاية فاملشاركة السياسية للمرأة هي هدف 
أصيل لتنمية تضع في اعتبارها تعزيز الدور اإلنســــاني 
ورفع القدرات وزيادة الفــــرص وحتقيق التمكني جلميع 

الفئات املجتمعية التي منها املرأة.

  التمييز ضد المرأة

  وعن اســــتمرار وجــــود متييز ميارس ضــــد املرأة في 
املجتمعات العربية اعربت بدران عن اســــفها لوجود ذلك 
مؤكدة ان هناك ثقافة بعينها ســــائدة متيز ضد املرأة وال 
تنظر اليها كإنسان كامل بل تعتبرها تابعا او اقل من الرجل 
ودونه من حيث امللكات والصفات اإلنسانية، وبالتالي دونه 

من حيث املكانة واألدوار االجتماعية.
  وأضافت «ان هذه الثقافة تســــتند الى اعراف وتقاليد 
وتتمســــح زيفا بالدين، والدين منها براء لكنها تكتســــب 
بذلك قوة ونفوذا داخل املجتمع العربي وهي ثقافة تترجم 
الى العديد من السلوكيات واملمارسات التي تضغط على 
الواقع احلياتــــي اليومي للمرأة العربية من جميع الفئات 
وتنعكس في مسائل مثل االطر التشريعية ومدى إنصافها 
للمــــرأة». و«الفجوة بني نصوص القوانــــني املنصفة لها 
وتطبيقها على ارض الواقع وحجم وطبيعة فرص العمل 
املتاحة لها ونوعية املشــــكالت واملضايقات التي تتعرض 

لها في اجواء العمل».
  وفي الســــياق ذاته ذكرت بدران «ان وضع املرأة داخل 
األسرة واحترام خصوصيتها واألخذ برأيها ومدى تعرضها 
للعنف تختلف وطأة هذه الضغوط عليها من مجتمع آلخر 
ومن طبقة اجتماعية ألخرى لكنها تظل حاضرة لذا فإنها 
تشــــكل معوقا لسيدات نابهات ناجحات يناضلن من اجل 

اكتساب االعتراف االجتماعي بقدراتهن».
  وعن رؤيتها لقضية حتديد عدد من املقاعد في البرملانات 
العربية للمرأة اعربت بدران عن تأييدها لنظام احلصة مع 
اعتباره مرحلة مؤقتة مشيرة الى اهمية ذلك الن الواقع العربي 
يشهد في كثير من االحيان فجوة في ميدان املشاركة السياسية 
للمرأة العربية حيث ينخفض التمثيل النيابي للمرأة رغم 

ارتفاع اسهامها املعرفي والتعليمي واالقتصادي.
  ورأت بدران ان مرد تلك الفجوة هو عدم تقبل املجتمع 
لقدرة املرأة على االضطالع باملهام السياسية كونها تتعلق 
بالقيادة كمهمة كبيرة ومحورية يعتبرها البعض غير مناسبة 
لهــــا لذلك فإن نظام احلصة هو مرحلــــة انتقالية قصيرة 
حتصل فيها املرأة على فرصة للتواجد في املوقع السياسي 

واثبات الذات ومن ثم اكتساب التأييد االجتماعي.
  وأضافــــت «ان هذا النظام يجــــب ان يتوازى مع تبني 
منظومة عمل من اجل تنمية القدرات السياسية لها وبناء 
كوادر نســــائية فاعلة وكذلك العمل على تهيئة الســــياق 

االجتماعي والقانوني والثقافي لتقبل حضورها على الساحة 
السياسية.

  أهلية المرأة

  وأكدت بهذا اخلصوص على ضرورة االعتراف بأهلية 
املراة الكاملة في هــــذا املجال وذلك وصوال ملرحلة تنتفي 
فيها احلاجة لنظام احلصة وتصل املرأة للبرملان باالنتخاب 

املباشر احلر كما حدث في التجربة الكويتية.
  وعــــن تقدم املرأة سياســــيا واجتماعيا في املجتمعات 
العربية واإلســــالمية قالت: ان املرأة تتقدم وبشكل كبير 
وملموس رغم املعوقات «مشيرة الى ان هناك عوامل أخرى 
داعمة في البيئة العربية منها الثقافة السائدة نفسها لكن 
فــــي تياراتها املعتدلة التي يعتنقها الكثيرون والتي تقدم 

قراءات واعية للدين وملقاصد الشريعة الواضحة.
  وذكرت بدران ان هذه املقاصد تؤكد في نصوصها كافة 
على الكرامة اإلنسانية كما تؤكد قيمة العدالة كقيمة إسالمية 
سامية وحتض بشكل قاطع على احترام املرأة وضمان حقوقها 

طبقا ملا ورد في القرآن الكرمي والسنة الصحيحة.

  النهوض بالمرأة

  وأشارت الى وجود اإلرادة السياسية التي تتبنى هدف 
النهوض باملرأة بشــــكل كامل مبينة ان ذلك يتجســــد في 
استحداث كثير من الهيئات املعنية باملرأة في الدول العربية 
متنوعة بني وزارات معنية بشؤون املرأة واألسرة والطفل 
في بعض الدول او جلان وطنية للمرأة او وحدات للنوع 

االجتماعي في الوزارات او مجالس قومية او وطنية.
  كما نوهت بأهمية التعديالت التشــــريعية املتسارعة 
التــــي تتبناها مختلف الدول العربيــــة لتحقيق اإلنصاف 
للمرأة في التشــــريعات إضافة الى نشاط املجتمع املدني 

فى موضوع حقوقها.
  وأشــــارت بدران الى ان هناك مؤشرات ال حتصى على 
تقدم وبروز املرأة في جميع املجاالت ومنها مجال التعليم 
والثقافــــة والعلوم حيث تربو أعــــداد الفتيات في مراحل 
التعليم في كثير من الدول على أعداد الفتيان بل حتققن في 
احيان كثيرة مراكز أعلى في نتائج الشهادات في التعليم 

األساسي والثانوي واجلامعي.
  كما لفتت الى وجود عدد متزايد من االديبات واملثقفات 
والباحثات والعاملات النابهات البارزات وفي مجال االقتصاد 
هناك سيدات اعمال ناجحات وشهيرات داخل الوطن العربي 

وخارجه في مختلف أنحاء العالم.
  وفي السياق ذاته أكدت بدران ان املرأة باتت اليوم متواجدة 
في سائر االعمال وفي مجال السياسة عدد السيدات الالئي 
يشغلن مناصب سياسية رفيعة في احلكومات واملجالس 
النيابيــــة والهيئات الديبلوماســــية والقضائية في الدول 

العربية في تزايد مستمر.
  وحول دور املؤسســــات املدنية العاملة في مجال املرأة 
واملجتمعات النسائية في العمل على حتسني دورها مجتمعيا 
وسياسيا قالت «هو دور بالغ األهمية بطبيعة احلال فالقضايا 
االجتماعية اليوم قد أضحت من االتساع والتعقيد مبكان 
حتى ان التعامل معها يستلزم تضافر جميع اجلهود الرسمية 
وغير الرســــمية» موضحة انه داخل املجتمع املدني تظهر 

املرأة كفاعل نشط إضافة الى كونها مستفيدا.

 ننظـر إلـى عضـوات مجلس األمـة علـى أنهـن المثال الـذي نـروج لـه للمـرأة العربية 
وفوزهـن حـدث تاريخـي يؤكد تمكـن المرأة وحـدوث تغييـر واضح فـي المجتمـع الكويتي

 غادر منهم ٢٦ المستشفى بعد اكتمال شفائهم 

 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير
  ترفع الحاالت المسجلة في الكويت إلى ٢٩ 

 اعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل اصابة جديدة بانفلونزا اخلنازير 
لطفلة كويتية قادمة من تايلند ليصل عدد احلاالت املسجلة في البالد الى 
٢٩ اصابة، بينما غادر أمس اثنان من املصابني املستشفى بعد شفائهما. وقال 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة د.يوسف النصف لـ «كونا» ان الفحوصات 
املخبرية اكدت اصابة الطفلة بالڤيروس (ايه اتش ١ ان ١) وستتلقى العالج 
الالزم في مستشفى االمراض الســــارية، مشيرا الى ان حالتها مستقرة. 
وذكر د.النصف انه سيتم فحص جميع املخالطني لها احترازيا واعطاؤهم 
النصائح االرشادية املتبعة حسب االجراءات املعمول بها في منظمة الصحة 
العامليــــة. وجدد د.النصف طمأنته بأن جميع احلاالت املصابة بانفلونزا 
اخلنازيــــر بصحة جيدة وان ٢٦ حالة من املصابني بالڤيروس قد غادروا 
املستشفى وعادوا ملمارسة حياتهم الطبيعية، مشيرا الى ان احلاالت الـ 

٣ الباقية مستقرة وسيغادرون املستشفى تباعا. 

للتصرف في حال حدوث شيء».
  وعبر رئيس الصليب االحمر 
لشــــؤون اخلدمات االنسانية عن 
شكره للشعب الكويتي وجمعية 
الهالل االحمر «لكرمهم وجتسيد 
روح الهــــالل االحمر وعلى الرغم 
املكان والسياســــات  من اختالف 
واملعتقدات اال اننا جميعا نتضامن 
عند وقوع كارثة ملساعدة بعضنا 
البعض».مــــن جهته قــــال عمدة 
ورئيــــس مدينة «باتــــون روج» 
ملفني كيب هولدن في كلمة خالل 
افتتاح املركز نريد ان نشكر الكويت 
بطريقة خاصة لتحرير االفراد الذين 
يحتاجون الــــى خدمات الصليب 
االحمــــر ولتأكيدهــــم ان احلدود 
اجلغرافية ال تفرقنا ومعا سنحقق 
النجاح». وفي الســــياق ذاته قال 
الرئيس التنفيذي لبرنامج الصليب 
االحمر الزالة آثار االعصار روس 
باولسن ان «تبرع الكويت مببلغ 
٢٥ مليون دوالر هدية رائعة لالفراد 
ومدينة باتون روج وايضا سكان 
الواليات  الســــاحل اخلليجي في 
املتحدة». ولفت باولسن الى انها 
«اكبر هدية حصل عليها الصليب 
االحمر حيث انها كانت مذهلة في 
الوقت الذي حصلنــــا عليها وان 
نلمس ما ترجمت اليه اليوم.. انه 
امر رائع».واضاف ان املركز اجلديد 
«يعطي الصليــــب االحمر فرصة 
خلدمة املزيد من االفراد بســــرعة 
وكفاءة عالية لم يسبق لها مثيل» 
مؤكدا ان «هذا لم يكن ممكنا دون 
الكويتي وجمعية  الشــــعب  كرم 

الهالل االحمر الكويتية».
  واشار الى انه جال في ارجاء 
املركز اجلديد ومتكن من «مشاهدة 

زيادة تقدير االفــــراد لهذا املبنى 
عند االنتهاء من بنائه وما حتول 

اليه».

  مساعدة األفراد

  وشدد الرئيس التنفيذي لبرنامج 
الصليب االحمر الزالة اثار االعصار 
العاملني واملتطوعني في  ان  على 
الصليب االحمر «متكنوا من تصوير 
كيفية مساعدة االفراد في باتون 
روج ولويزيانا دون وجود املركز 
الذي سيســــهل ويسرع في تقدمي 

املساعدات لالفراد».
  وتلقى وزير الصحة د.الساير 
رســــالة من احدى املتطوعات في 
الصليب االحمر األميركي عبرت 
فيها عن شكرها وتقديرها للمساعدة 
في بناء املركز اجلديد مستعرضة 
الظروف الصعبــــة التي مروا بها 
قبل وجود مركز الصليب االحمر 

اجلديد.
  يذكر ان وزير الصحة وصل الى 
الواليات املتحدة االربعاء املاضي 
في زيارة تستغرق ثالثة ايام تفقد 
خاللها مواقع مشاريع البناء التي 
متولها الكويت كما تلقى تكرميا من 
عمدة ورئيس مدينة باتون روج 
قلده فيها تسمية العمدة والرئيس 
الفخري ملدينة «باتون روج» في 

والية لويزيانا.
  وتعتبر املنحة الكويتية التي 
تبلغ ٢٥ مليــــون دوالر جزءا من 
منحة تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون دوالر 
تعهدت احلكومة بتقدميها عام ٢٠٠٦ 
الى جمعية الصليب األحمر جلهود 
االغاثة في أعقاب اعصار «كاترينا» 
الذي ضــــرب واليات اجلنوب من 

الواليات املتحدة. 


