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متابعة متميزة وجهود مشهودة

للعجمي في »األشغال«
يقوم الوكيل املساعد لشؤون قطاع الصيانة في وزارة 
االشغال العامة م.فاضل العجمي بدور متميز وبناء في 
متابعة اعمال الوزارة واالشراف عليها لتحقيق اكبر 
نسب من االجناز وتذليل جميع العقبات التي من املمكن 

ان تعترض سير االعمال فله كل الشكر والتقدير.

الشاهين تفتتح الدورة التدريبية 
حول اتفاقية »السيداو«

افتتحت د.حصة الش����اهني باالنابة عن رئيسة جلنة شؤون املرأة 
الش����يخة لطيفة الفهد صباح امس ال����دورة التدريبية حول اتفاقية 
»السيداو« بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
)االسكوا(. ورحبت الشاهني باحلضور ممثلي وزارات الدولة ومجلس 
الوزراء وجمعيات النفع العام، وكذلك باملستشارة االقليمية في مركز 
املرأة باالسكوا د.هدى رزق، متمنية لهم االستفادة والتفاعل مع عنوان 
ه����ذه الدورة املهمة. كما بينت لهم اهتمام رئيس����ة اللجنة مبثل هذه 
الدورات التدريبية وهذه املشاركة مع هيئات اقليمية وعاملية، والهدف 
االساسي منها هو العمل على تنمية مهارات املرأة الكويتية في جميع 
النواحي، واختيار مواضيع الساعة للدورات التدريبية، وتنفيذ خطة 
البرامج التدريبية التي تعنى بتثقيف املرأة ومواكبتها ملا يستجد على 
املس����توى العاملي املتحضر ودرايتها مبا يخص شؤونها السياسية 
واالجتماعية والثقافية. والدورة التدريبية س����تمتد على مدى ثالثة 
ايام على فترتني متتاليتني باليوم الواحد وستتناول الدورة التوقعات 

واالهداف منها، واالتفاقيات الدولية وموادها املختلفة.

على هامش ورشة عمل عن أورام الثدي أقيمت بالجمعية االقتصادية

د.روال: االهتمام بصحة المرأة واستقرارها حماية لألسرة والمجتمع
فتوى الحجاب رأي ألش�خاص نكّن له�م كل التقدير واالحترام ولكنها ملزمة لمن يريد أن يس�تأنس بها
العوض�ي: 18 ورش�ة عم�ل غّي�رت أف�كار النس�اء عن الس�رطان وش�جعت عل�ى الفح�ص المبكر

حنان عبدالمعبود
أقام نادي سيدات األعمال واملهنيات بالكويت ورشة 
عمل للتوعية مبرض سرطان الثدي والكشف املبكر 
عنه برعاية اجلمعية االقتصادية الكويتية واجلمعية 
النسائية الهندية، ومنتدى األطباء الهنود. وافتتحت 
ورشة العمل بكلمة لرئيس����ة اجلمعية االقتصادية 
الكويتية النائب د.روال دش����تي، تناولت فيها أهمية 

التوعية للمرض ودور الكشف املبكر في العالج.
ومن ثم بدأت محاضرة الستشارية العالج الكيماوي 
في مستشفى حسني مكي جمعة ورئيسة وحدة سرطان 
الثدي ومجموعة سرطان الثدي د.شفيقة العوضي، 
التي ثمنت دور التوعية الصحية وأهميتها في الكشف 
املبكر عن األمراض السرطانية مما ينتج عنه العالج 
والشفاء، وقالت العوضي في تصريح صحافي على 
هامش ورشة العمل »نحن نحاول أن نذهب للمرأة في 
أي مكان تتواجد به بدال من أن حتضر هي إلينا، وهذا 
ألن التعريف بالسرطان أصبح مهما جدا وله آثاره، 
فقد ذكرت احدى الدراسات من أتلنتا ان التوعية ادت 
الى أن املرأة اصبحت تذهب للطبيب في مراحل مبكرة، 
وبالتالي يكون العالج أفضل وقد يصل للشفاء، وكما 
نعلم فإن الوعي حول السرطان ال يصل بالكامل إلى 
كل امرأة، ولهذا من املهم أن يذهب االطباء بأنفس����هم 
ألي مكان تتواجد به النساء، وهذا ما نخطط لتنفيذه 
العام القادم، حيث نأمل أن نذهب كأطباء للنساء في 
كل انح����اء الكويت بطريقة منظم����ة، حتى باملناطق 
البعيدة حملاولة توعيتهم عبر ندوات تعريفية توعوية 
وورش عمل فعالة، ونستعد لهذا األمر من اآلن بعمل 
دراسة لكيفية الوصول لكل امرأة، وعن ورش العمل 
التي قدموها قالت من اجليد أننا قمنا بعمل 18 ورشة 
عمل، اضافة إلى ملتقى آخر يضم حوالي 400 امرأة، 
وهو احلضور املتوقع، وهذه تعد بداية جيدة، فنحن 
نعمل على اختيار مجموعة صغيرة من النساء حتى 
نتح����دث اليهن، وبعد ذلك تس����تطيع كل واحدة ان 
تس����أل عن كل ما ال تعرفه، ونستطيع اإلجابة عنها 
في كل كبيرة وصغيرة، مما يجعلها بدورها مصدر 

لتوعية عدد آخر حتى 
وان كان قلي����ال: ففي 
النهاية نحقق الهدف 

بنشر الوعي.

الفحص الذاتي

أهمي����ة  وع����ن 
الفحص الذاتي للثدي 
قالت »من الضروري 
مبكان أن تهتم املرأة 
الفح����ص  مبس����ألة 
الذاتي نظ����را لكونه 
ميثل اكتشافا وان لم 
يكن مبك����را جدا، اال 
انه في بدايته يعتبر 
قابال للعالج بنسب 
مرتفعة، فان اكتشفته 
امل����رأة وكان حجمه 
أو  سنتيمترا واحدا 
اثنني، فهذا يعد افضل 
من ان يكون حجمه 
أضعاف ذلك مما يعني 
تكاثره، فحني يكون 
الورم يتراوح  حجم 

بني 2 و 5 سنتيمترات فإنه يكون باملرحلة الثانية مما 
يعد نوعا ما مبكرا وميكن الوصول به للشفاء، وعن 
معاجلة سرطان الثدي قالت د.العوضي: إنه يعتمد 
على املرحلة التي تأتي فيها املريضة وتطلب العالج، 
فإذا كان املرض منتشرا فقد يستفيد بالعالج فقط %20 
ممن يتلقون العالج، ولكن العالج في املراحل املبكرة 

تتراوح نتائج الشفاء معه بني 90 و%95.
اما عن نسب اإلصابة بسرطان الثدي، فقالت ان 
احلاالت املوجودة والتي تراجع باملركز 300 حالة منهن 
كويتيات ومقيمات بالكويت وأكدت د.العوضي أن 
فحص املاموجرام مجاني باملركز، سواء للكويتيات أو 

املقيميات بالكويت.

صحة المرأة واألسرة

ومن جانبها قالت 
النائبة د.روال دشتي 
في تصريح صحافي 
»ال شك اننا تأخرنا في 
توعية اخواتنا النساء 
ف���ي أهمية الكش���ف 
الثدي  عن س���رطان 
ألن اليوم الطب تقدم 
كثيرا ف���ي موضوع 
املصابات  معاجل���ة 
بسرطان الثدي والذي 
ان مت اكتشافه مبكرا 
املمك���ن عالجه  فمن 
بنسبة 80% والذي ال 
إال بالتوعية،  يتأتى 
ولهذا فانني اعتقد ان 
مجتمعنا يحتاج الى 
دع���م وجمع اجلهود 
التي تهت���م بتوعية 
املرأة، لتقوم بالفحص 
الدوري بشكل مستمر 
وكذلك تخضع لفحص املاموجرام كما بالفترات التي 
يحددها االطباء، ألن صحة املرأة تعني صحة األسرة 
بكاملها واستقرارها وحمايتها صحيا هي ايضا حماية 
لألس���رة، ولكن لألسف نحن في مجتمعاتنا العربية 
تأخرنا في هذا اجلانب بس���بب الع���ادات والتقاليد، 
ولكن اعتقد ان اليوم نشهد تطورا كبيرا في التعليم 
وانخراط املرأة في املراحل التعليمية املختلفة ساهم 
في تخطي حواجز العادات والتقاليد في تقبل وطرح 
هذه األمور التوعوية فيها. أضافت دشتي: مطلوب أدوار 
أخرى غير التوعية أال وهي مساندة املؤسسات الطبية 
باألبحاث في موضوع السرطان، كذلك وجود طاقم على 

مستوى جيد من اخلبرة نستثمر فيه كفاءات شبابنا 
املتخصصني بالنواح���ي الفنية وليس الطبية فقط، 
مثل األشعة وغيره من خدمات طبية وفنية مساندة، 
مبينة انه من الصعب ان نخسر امرأة بسبب اجلهل، 
وه���ذا فيه ظلم كبير ان تفقد ملجرد انها »لم تتعلم«. 
وعن قضية فتوى احلجاب قالت »قدمت تعديل قانون 
االنتخاب بحذف اشتراط ان املرأة املرشحة والناخبة 
عليها االلتزام بتطبيق احكام الشريعة االسالمية في 
ذلك، فاليوم الفتوى لم تأت على روال دشتي وأسيل 
العوضي وامنا أتت بعموميتها على جميع النساء غير 
احملجبات ان يتحجنب، وأعتقد ان هذا رأي أش���خاص 
نكن لهم كل التقدير واالحترام، ولكنه ملزم ملن تريد 
ان تس���تأنس برأيهم، فنحن بالكويت الدولة املدنية، 
ومجتمعنا أقر آباؤن���ا وأجدادنا كيف نبنيه كوطن، 
والدستور هو النهج الذي نستخدمه ببنائه، نحن أقسمنا 
على احترام الدس���تور والذود عن احلرية، ومن هذا 
املنطلق سندفع بأن نحترم الدستور، ونقوم كل القوانني 
التي تخالف مبادئه ونحفظ احلريات العامة للمجتمع 
الكويتي. وعن مسألة إس���قاط القروض قالت: األمر 
يختص باالقتصاد ككل، وليس فقط إسقاط القروض 
وامنا املوضوع يشمل االقتصاد بكامله والعيش الكرمي 
للمواطن، فيجب ان ننظر باجمال وعمومية وتوازن 
لألمر من منطلق مصلحة الوطن واملواطن فيه. وأكدت 
ان هناك قضايا في غاية األهمية يجب مراعاتها، سواء 
قضية إسقاط قروض او انعاش االقتصاد، او قضية 
كيفي���ة إنفاق املال العام، وما هي العوائد من اإلنفاق 
حينما يتم صرفه فيها، ومس���ألة املوازنة بني اجليل 
احلالي ومتطلبات اجليل القادم، ألننا مؤمتنون على 
إقامة هذا التوازن برأينا، واحللول العقالنية بأي قضية 
تعد غاية في األهمية، فالتطرف بتقدمي اي حلول لن 
يس���تفيد منه اي طرف والبلد يحت���اج الى التكاتف 
والتعاون بح���وار بناء مبوضوعية وعقالنية، ولهذا 
أعتقد اننا س���نقوم بحل قضية القروض، والتنمية 
االقتصادي���ة، وتطوير التعلي���م، والتنمية الصحية 

واالجتماعية، ولكن بعقالنية.

»حياة لرعاية مرضى السرطان« 
تنظم أنشطة توعوية في »أكتوبر«

مبناسبة الشهر العاملي لسرطان الثدي � شهر اكتوبر 
� تقوم »حياة لرعاية مرضى الس����رطان« بعدة انشطة 
للمشاركة في هذا احلدث العاملي وللتعريف بلجنة حياة 
لرعاية مرضى الس����رطان حيث سيتم توزيع الكتيبات 
اخلاصة بالتعريف بسرطان الثدي، اضافة الى عدة نشاطات 

تقوم بها حياة لرعاية مرضى السرطان، أهمها:
لقاء توعوي لسرطان الثدي في مقر سفارة جمهورية 
مصر العربية اليوم الثالثاء الس����اعة الس����ابعة مساء، 
ويحاضر فيه: د.صالح فياز من مستش����فى مكي جمعة 
ود.لبيبة متيم من جلنة حياة لرعاية مرضى السرطان 
وممثل شركة روش لالدوية. وكذلك هناك لقاء توعوي 
لسرطان الثدي يقيمه النادي الديبلوماسي الدولي التابع 
لوزارة اخلارجية في شيراتون الكويت يوم غد االربعاء 

الساعة العاشرة والنصف صباحا.
ويحاضر فيه: د.شفيقة العوضي من مستشفى مكي 
جمع����ة ود.لبيبة متيم من جلنة حي����اة لرعاية مرضى 
الس����رطان وممثل شركة روش لالدوية. اضافة الى يوم 
مفت����وح في مركز بدرية االحم����د للعالج الكيماوي يوم 
االربع����اء 26 اجلاري، من الس����اعة الثامنة صباحا الى 

الساعة الثامنة مساء.

النائبة د. روال دشتي تتحدث للحضور


