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تأسس���ت جمعيات النفع العام 
خلدمة املجتمع للمساهمة بترقيته 
وتطوره في العدي���د من املجاالت 
وهي جمعيات مفتوحة لكل مواطن 
ومواطنة، فجمعي���ات النفع العام 
متثل ساحة رحبة لتفاعل املواطنني 
من مختلف االنتماءات والتوجهات.. 
هدفها خدمة الصالح العام، ولكن بعد 
رصد أنشطة العديد من اجلمعيات 
وجدنا أنها ال تسير بذات السالسة، 
فغالبيته���ا ذات صبغة سياس���ية 
وواجهة تخدم وجهة نظر تيارات 
وجتمعات سياسية بعينها وعلى 
الضد متاما م���ن املصلحة الكلية، 
فاجلمعي���ة الثقافي���ة االجتماعية 
النسائية على سبيل املثال.. ليس 
لها من نصيبها إال االسم.. فالوجوه 
نفسها ال تتغير، واألفكار والتعاطي 
يغلب عليها املصالح الفئوية الضيقة 
ومتهمة باألن���ا والذاتية على األقل 
هذه الصورة الذهنية املتكونة لدى 
املجتم���ع، ما يعد ترجم���ة عملية 
على أنها جمعي���ة مقفلة ذات نفع 
خاص وهذا يتنافى مع طبيعة عمل 
مؤسسات املجتمع املدني ذات النفع 

العام. إنه من املفهوم.. احلاجة لوجود جمعيات نسائية 
لتسد احتياجات ومتطلبات القطاع النسائي وتعزيز 
اجلانب الث���قافي واالجتماعي باملجمل دون حتيز لتقدمي 
الصورة املثالية للم���رأة الكويتية، ولكن ما نلمسه على 
أرض الواقع يجعلنا نفقد الثقة في استيراتيجية األعمال 
التطوعية، فإنه غير مبرر رفض اجلمعية الطلب املقدم 
مني بإقامة الندوة اإلس���كانية »سكن العازبة واألرملة 
واملطلقة دون أوالد بني احل���ق وواقع احلال« دون أن 
تتحمل اجلمعية تكاليف مصاريف الندوة بحجة إقامة 
مؤمتر يوم املرأة العاملي. إن هذا التصرف الغريب من 
أعضاء اجلمعية ي���دل داللة واضحة على أنها جمعية 
انتقائية ذات لون سياس���ي واحد ينذر باخلطورة في 
انحراف مؤسس���ات املجتمع املدني من النفع العام إلى 
النفع اخلاص، وتغذية تنافس ضار بني مكونات املجتمع 
وخلق حالة جديدة من االس���تقطاب السياسي بدال من 
التقارب السياسي، فإذا كانت التيارات والقوى السياسة 
طوال تاريخها محط تنافس فيما بينها فإن هذا مقبول 
ومفهوم لدي، ولكن أن تقحم مؤسسات املجتمع املدني 
نفسها في هذا التنافس ويصبح املواطنون هم الضحية 
وتضيق عليهم الدنيا مبا رحبت.. ال يجدون من يأخذ 
بأيديهم للتعبير احلر عن قضاياهم ألنهم ال ينتمون لهذا 
التي���ار أو ذاك، في الوقت الذي يجب على اجلمعية أن 
جتذب مناصرين لها كمحاولة لكسب اجلمهور النتخابات 
قادمة إن كانت هناك انتخابات فعلية وليست صورية 

في جمعيات النفع العام إجماال.
إن املسؤولية تقع على وزارة الشؤون فيجب منها 

التحقق من االنتخابات التي جتريها 
مؤسسات املجتمع املدني للتأكد من 
أن انتخاب قيادي���ي وأعضاء تلك 
املؤسسات تتم بصورة نزيهة حسب 
اللوائح املعم���ول بها وليس بدعم 
قوي وتيارات من خارجها، فهناك 
حاجة ملحة لوقف العبث والفساد 
الذي يحدث في مؤسسات املجتمع 
املدني، وهنا يبرز سؤال استنكاري 
نوجهه لوزارة الشؤون هل يعقل أن 
املناصب واألدوار »تدوير«  تتبدل 
ألعضاء مؤسسات املجتمع املدني وال 
تتبدل الوجوه طوال تلك السنني؟. 
فإنه م���ن اخلطورة مب���كان قيام 
مؤسسات النفع العام على أساس 
حزبي ضيق املصال���ح في الوقت 
الذي نتحسس طريقنا في مرحلة 
التحول نح���و مجتمع دميوقراطي 
مأمول منه احملافظة على التقارب 
الفكري والوحدة الوطنية واملصلحة 
العامة، فالكويت تس���ع اجلميع.. 
ولكي ال تأكل السياس���ة املج���تمع 
يج����ب علينا جميعا أن نس���اهم 
التك��اتف  في أن نرس���ي قواع���د 
والتعاون ال التسابق لفرض وجهة 
النظ��ر األحادية اجلانب حتى ال يط����غى االنت�����ماء 
السياسي على كل ما س���واه، فاملأم��ول تف����هم الدور 
املناط مبؤسس���ات املجتمع املدني م���ن حيث انها في 
خ����دمة املجتمع وليست في خدمة ق����وى س��ياسية 
بذات���ه���ا، على األقل هذا فهم���ي، ولكي أطمئن أعضاء 
اجلمعية فأنا ال أبحث عن مجد شخصي وصورة تنشر 
في اليوم التالي بالصحف ونقول أجنزنا بقدر ما أبحث 
عن حقوق مكتسبة لنساء بلدي ساعية بجد وإخالص 
وبفعل ال قول لتحويلها حلقيقة دامغة مس���تندة الى 
دستورنا العظيم، وملقتضيات التوضيح أكثر فإني حرة 
وال أتبع أي تيار بل أتبع احلق أينما كان.. مقال اليوم 
إجابة عن سؤال للنواب املشاركني في الندوة اإلسكانية 
ولكل من س���ألني »ملاذا لم تتم إقامة الندوة اإلسكانية 
في مقر اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية؟ »أرجو 
أن يكون الرد وافيا.. واملعنى وصل بكل ش���فافية وإال 
فلكم استيضاحه مني شخصيا، فالذي يريد االستزادة 

.anytime فعلى الرحب والسعة
> > >

لق���د ت��م إرسال دع���وة للجمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية عبر الفاكس حلضور الندوة اإلسكانية املعن���ية 
بش���ري�حة الن���ساء والتي أقيمت في رابطة االجت���ماعيني 
ب���تاريخ 2010/4/19 باإلضافة إلى ن���شر إع���الن الدع��وة 
حل��ضور الندوة في ست صحف لها ثق����لها الصح��افي 
واإلعالمي، ولم حتضر أي عضوة من اجلمعية.. وأترك 

احلكم للقراء األعزاء.
Walmudhaf4@hotmail.com

الجمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية... مقفلة

الرسم بالكلمات

 بقلم: وضحة أحمد جاسم المضف

جنيڤ � كون����ا: أكدت الكويت 
أمس خلوها من االصابة مبرض 
ش����لل األطفال منذ عام 1984 قبل 
االع����الن العاملي ع����ن اختفاء هذا 

املرض في عام 1988.
وأوضح عضو وفد وزارة الصحة 
د.محمد الناصر أمام اجلمعية العامة 
ملنظمة الصحة العاملية اخلطوات 
التي قامت بها الكويت للوصول الى 
تلك النتائج والتي بدأت بعمليات 
التطعيم املتواصلة منذ عام 1963 
وتقنني هذا التطعيم بشكل الزامي 
منذ عام 1980. وأضاف أن احملافطة 
على نسبة تغطية عالية للجرعة 
الثالثة بني األطفال ممن هم دون 
العام الواحد من العمر س����اهمت 
كثي����را في خفض ع����دد احلاالت 

املرضية املسجلة.
وأش����ار الى أن نظ����ام الرصد 
والتقصي للمرض جنح في التعرف 
املبكر على احلاالت املصابة والتدخل 
الس����ريع لعالجها ورصد حاالت 
الشلل احلاد والتدريب املتواصل 
للعاملني في مجال الصحة الوقائية 
وحتديث النماذج الوطنية والدالئل 

حنان عبدالمعبود
اكد اختصاصي امراض احلساسية واملناعة 
مبركز عبدالعزيز الراشد للحساسية د.ناصر 
االحمد ان نس���بة املصابني مبرض الربو في 

تزايد مستمر وقد بلغت %15.
واض�����اف االحمد في تصري���ح صحافي 
مبناسبة يوم الرب��و العامل��ي »ان االحتف��ال 
العامل�����ي يذك��ر املرضى باجله���ود املبذولة 
ملكافح��ة هذا امل�����رض، اجلدي��ر بالذك��ر ان 
مرض احلساس���ية يطلق عليه مرض القرن 
الواحد والعشرين وذلك النه كلما عاش الناس 
في بيئة نظيف���ة وبصحة افضل، وباصابات 
ميكروبية اقل، زادت نسبة االصابة بامراض 
احلساس���ية، ويحدث هذا الن هناك جزء في 
جهاز املناعة واملخصص ملقاومة الطفيليات عند 

نشأة االنسان هو اآلن يعتبر مسؤوال عن احد اكثر االمراض 
شيوعا في العالم«.

واشار الى ان هناك زيادة حادة خالل االربعني سنة املاضية 

ليس مبدى انتش���ار مرض الربو فحسب، بل 
بشدة املرض والوفيات واالعباء االقتصادية 
املصاحبة لهذا النوع من االمراض، خصوصا 
لدى االطفال ومنذ تلك الفترة يتضاعف انتشار 
مرض الربو بنسبة 50% في كل عقد من الزمن، 
مشيرا الى انه في اميركا الشمالية فقط هناك 22 
مليون شخص )6.5 ماليني طفل و15.7 مليون 

بالغ( مصابون مبرض الربو وحده.
وقال االحمد في آسيا تختلف نسبة االصابة 
بامراض احلساس���ية بالدول، حيث تش���كل 
0.8% الى 29% ملرض الربو، ومن 5% الى %45 
حلساسية األنف، ويالحظ ازدياد االصابة التي 
تتبنى النظ���ام االجتماعي واحلياتي الغربي 
احلديث، مشيرا الى ان الكويت ليست بعيدة 
عن هذه االرقام العاملية، فتبلغ نسبة االصابة 
مبرض الربو على سبيل املثال 15% في املجتمع الكويتي على 
الرغم من عدم وج���ود ارقام واحصائيات دقيقة ومحكمة في 

هذا املجال ملختلف شرائح املجتمع.

حنان عبدالمعبود
وصف���ت اختصاصي���ة األم���راض الباطنية 
مبستشفي األمراض السارية د.مرمي الفضلي مرض 
احلزام الناري بأنه ڤيروس يس���بب آالما مماثلة 
آلالم حروق النار مع طفح جلدي مميز في جانب 
واحد من اجلسم، عادة على جلد الصدر أو البطن، 
ما يسهل وصفه بأنه حزام من النار على اجلسم، 
مش���يرة الى أن هذا املرض يصيب عادة املرضى 
كبار السن بنسبة 10% من اجلنسني، وقد يحدث 

نادرا في صغار السن بنسبة 3% فقط. 
وأوضحت الفضلي أن األسباب التي تؤدي إلى 
ظهور مرض احلزام الناري هي: التقدم في العمر، 
حيث تكون اكبر نس���بة حلدوث هذا املرض في 
املريض فوق الستني عاما ويكون نادرا في األطفال، 
ومرضى السكر، خاصة عندما يكون مستوى السكر 

ف���ي الدم مرتفعا لفترات طويلة، واألدوي���ة املثبطة بجهاز املناعة 
ومركبات الكورتيزون، التي تعطى بكميات كبيرة في حاالت زرع 
األنسجة كالكلية والكبد وخاليا الدم بهدف عدم رفض اجلسم لهذه 
األنسجة، وبعض األمراض اخلبيثة مثل مرض الهودجكنز وأورام 
اجلهاز الليمفاوي واللوكيما، والعالجات الكيميائية املختلفة لبعض 

حاالت األورام اخلبيثة باجلسم، وحاالت الضعف 
العام الشديدة بسبب س���وء التغذية أو أمراض 
عامة، وإصابات اجللد بس���بب االرتطام بأشياء 
صلبة أو العمليات اجلراحية الكبيرة في اجللد، 
والعملي���ات اجلراحية مبنطقة احلبل الش���وكي 
واجليوب األنفية األمامية، ومرض نقص املناعة 

املكتسبة )االيدز(.  
وأكدت الفضلي أن هذا املرض معد والعدوى تتم 
عن طريق انتقال الڤيروس من البثور اجللدية إلى 
اإلنسان السليم وفي بعض األحيان القليلة تتم 
العدوى عن طريق استنشاق الرذاذ من املرضى 
إلى الش���خص الس���ليم، وقالت ان العدوى بهذا 
الڤيروس حتدث فقط في األشخاص الطبيعيني 
الذين لم يصابوا مبرض اجلديري املائي من قبل 
حيث تظهر عليه���م أعراض اجلديري املائي بعد 
نحو أسبوعني من انتقال ڤيروس اجلديري املائي واحلزام الناري 
إليهم، أما املرضى الذين س���بق أن أصيبوا مبرض اجلديري املائي 
فعادة ال يحدث لهم أي أعراض مرضية نتيجة انتقال هذا الڤيروس 
إليهم من مرضى احلزام الناري نظرا لوجود أجسام مضادة كافية 

باجلسم للقضاء على هذا الڤيروس قبل انتشاره. 

رّحبت بإعالن 28 يوليو يومًا عالميًا لمرض التهاب الكبد الوبائي

ازدياد اإلصابة في المجتمعات المتبنية للنظام االجتماعي الغربي 

الناصر: الكويت خالية من مرض شلل األطفال

األحمد: 15% من السكان مصابون بمرض الربو

الفضلي: الحزام الناري مرض معٍد يصيب 10% من كبار السن 
من الجنسين ونادر الحدوث في الصغار بنسبة %3 

د.محمد الناصر

د.ناصر األحمد

د.أحمد الشطي

االرشادية وفق املعطيات احمللية 
والتوصيات االقليمية والدولية. 
الكويت  وفي اإلطار ذاته، رحبت 
بإعالن منظمة الصحة العاملية يوم 
28 يوليو من كل عام يوما عامليا 
ملرض التهاب الكبد الوبائي ورحبت 
بتقرير املنظمة حول مكافحة هذا 

الداء والوقاية منه.
وأوضح مدي����ر ادارة الصحة 
املدنية د.احمد الش����طي في كلمة 

الكويت أمام اجلمعية العامة ملنظمة 
الصح����ة العاملية أن ه����ذا القرار 
يتزامن مع اعالن الكويت انش����اء 
التهاب  جلنة وطنية للوقاية من 

الكبد الوبائي ومكافحته.
وش����دد عل����ى أن العاملني في 
مؤسس����ات الرعاي����ة الصحي����ة 
املهنية  الش����رائح  أكثر  يشكلون 
تعرضا للمخاطر البيولوجية وفي 
الڤيروسي  الكبد  التهاب  مقدمتها 

بحكم وظيفتهم مطالبا بالتركيز 
عل����ى جوان����ب الصح����ة املهنية 
حلمايتهم م����ن االصابة باملرض 
أثناء تأدية عملهم. ودعت الكويت 
الى االخذ بع����ني االعتبار احلاجة 
لدالئل استرشادية مرجعية فيما 
يخص اللياقة الصحية للعمل او 
االس����تمرارية فيها للمصابني مما 
يوفر فرصة اضافية فاعلة. وعرض 
الش����طي جه����ود وزارة الصحة 
الكويتية للمكافحة والوقاية من 
التهاب الكبدي الڤيروسي من خالل 
استراتيجية تشمل عشرة محاور 
أساس����ية تبدأ بالوقاية من خالل 
برنامج التطعيم الوطني لالطفال 
على ثالث جرعات خالل االش����هر 

األربعة األولى من حياة الطفل.
وأك����د أن ال����وزارة حققت في 
عام 2009 معدل تغطية باجلرعة 
الثالثة بلغت نسبته 95% الى جانب 
تطعيم العاملني الصحيني باللقاح 
املضاد لڤيروس كبدي )ب(، اذ يتم 
العمل وهو  تطعيمهم قبل تسلم 
اجراء روتين����ي جلميع العاملني 

الصحيني ودون مقابل مادي.

د.مرمي الفضلي


