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اتحاد العمال يبحث خدمة مصالح العمالة الهندية

غادر إلى الهند امس سكرتير عام االحتاد العام لعمال الكويت، 
ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبدالرحمن يوسف الغامن، بدعوة من 
االحتاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، وذلك لالجتماع بالنقابات 
املنضمة الى االحتاد الدولي في والية تاميل نادو الهندية. وتهدف 
الزيارة للمشاركة في اجتماع جماهيري حاشد ينظمه احتاد عمال 
البناء واألخش���اب في والية تاميل نادو، يقام في مدينة شيناي 
عاصمة الوالية، ويتم على اثره توقيع بروتوكول تعاون بينه وبني 

االحتاد العام لعمال الكويت، بحضور اعضاء قياديني من االحتاد 
الدولي لعمال البناء واالخشاب وشخصيات حكومية وسياسية 
هندية وسيتضمن بروتوكول التعاون املزمع توقيعه بني الطرفني 
االتفاق على اجراءات وانشطة مشتركة لتبادل التجارب بني القادة 
النقابيني في البلدين، والبحث باإلمكانيات املتاحة للتعاون من 
أجل املصلحة املتبادلة، وخدمة مصالح العمالة الهندية املهاجرة 

العاملة في قطاع البناء واخلشاب في الكويت.

الكويت أسهمت في تخفيف معاناة األشقاء في باكستان الفريق امليداني للهالل األحمر يوزع املساعدات على املتضررينممثل الهيئة اخليرية عبداهلل الكندري خالل حتميل شاحنة املساعدات األخيرة إلى متضرري باكستان

د.عبداهلل املعتوق

)أنور الكندري( الفريق الطبي الذي أجرى اجلراحةأحمد البغلي مكرما الزميلة د.نرمني احلوطي 

القدم بعد العمليةصورة توضيحية لعالج صابونة قدم الفتاة

هند الغربللي

أحد املشاركني يتسلم شهادته

جانب من التكرمي

خالد الغيص

المعتوق: دفعة مساعدات جديدة إلى متضرري فيضانات باكستان

كل أوجه الدعم واملساندة.
كما أكد ان الكويت كانت سباقة 
في مساعدة الضعفاء واملنكوبني في 
باكستان في اطار التزامها الدائم 
مبد يد العون لكل محتاج ومتضرر 

في شتى أنحاء العالم.
وأشاد الغيص بجهود رئيس 
مجل����س االدارة برجس البرجس 
الفخري س����عد  وأمني الصندوق 
االدارة  الناهض وأعضاء مجلس 
ملا يقومون به من خدمات خلدمة 
الكويت من خالل تقدمي املساعدات 
االنسانية بصورة عاجلة جلمهورية 

باكستان.
وق���ال ان وج���ود متطوعي 
اجلمعية في باكستان لتقدمي الدعم 
إل���ى املنكوبني يؤكد أن الكويت 
حتس مبا يعانيه املنكوبون في 
الظ���روف الصعبة ومدى  هذه 
احلاجة إلى مد العون لهم مشيدا 
بجهودهم ورفع اسم الكويت في 
كل املواقع امليدانية وفي جميع 

الظروف. 

املساعدات لها قال الغيص انه مت 
تقدمي املساعدات ملدينة مولتان أربع 
مرات ومدينة نوشيرة ثالث مرات 
وملظفر اباد مرة واحدة ومردان مرة 
واحدة وشرسدة ملكان مرة واحدة، 
مشيرا الى ان متطوعي اجلمعية 
حرصوا على توزيع املس����اعدات 
بأنفسهم وتسليم املساعدات يدا 

بيد للمتضررين.
وقال ان سفارتنا لدى باكستان 
وعلى رأسها السفير نواف العنزي 
قدمت جميع التسهيالت املطلوبة 
للفريق امليدان����ي جلمعية الهالل 
األحمر وخاصة في مجال احلركة 
والتنقل، موضحا ان تلك التسهيالت 
مكنت اجلمعية من القيام بدورها 

على الوجه األكمل داخل امليدان.
وأكد ان الكويت تعتبر الدولة 
العربية واإلس����المية األولى التي 
أول����ت اهتماما كبي����را للظروف 
اإلنس����انية الراهنة في باكستان 
وجتاوب����ت على الف����ور مع نداء 
الواجب اإلنساني وقدمت والتزال 

وذكر ان الشاحنات نقلت ايضا 
10 آالف كيس عدس و10 آالف كيس 
رز و10 آالف علب����ة زيت و1.985 
كرتون أدوية طبية اضافة الى 20 
طنا من التمور و5 اطنان معلبات 
غذائي����ة و50 ألف س����لة غذائية 

متنوعة.
وأشار إلى أنه مت جتهيز املواد 
االغاثية من األسواق احمللية في 
التي تتطلبها  باكستان بالسرعة 
ظ����روف النازحني الذي����ن تفتقر 
مخيماته����م للكثير م����ن مقومات 

احلياة األساسية.
وأش����ار الى ان جمعية الهالل 
األحمر اس����تعانت بجهود وزارة 
الدفاع من خالل قي����ام الطائرات 
االغاثية الكويتية، مشيرا الى انه 
بلغ عددها 12 طائرة حملت على 
متنها اخلي����ام والتمور واألدوية 
والبطانيات وغيرها من املستلزمات 
الت����ي يحتاجه����ا املتضررون في 

باكستان.
وحول املناطق التي مت تقدمي 

لتلبي����ة االحتياجات االنس����انية 
لهم.

وأضاف ان 180 شاحنة نقلت 
10 آالف خيم����ة و50 ألف بطانية 
و10 آالف من األواني املنزلية و10 
آالف مواد صحية و10 آالف طربال 
بالستك إضافة الى 10 آالف ناموسية 
و10 آالف كيس طح����ني ما يعدل 

200 طن.

األولى من تقدمي املساعدات االنسانية 
للمتضررين في باكستان.

وقال الغيص في بيان صحافي 
ان فريقا ميدانيا آخر سيتسلم زمام 
االمور ملتابعة املرحلة الثانية من 
تق����دمي املس����اعدات للمتضررين 
في باكس����تان، مؤكدا ان الكويت 
س����تواصل تقدمي املساعدات الى 
املنكوبة بالفيضانات  باكس����تان 

الهيئ����ة والس����فارة الكويتية في 
إسالم أباد.

وكانت الهيئة قد أطلقت حملة 
للتبرع����ات العيني����ة أعلنت عن 
استعدادها الستقبال جميع املواد 
الغذائية كاحلليب املجفف والسكر 
واملياه املعدنية والطحني والزيت 
النباتي والتمر وكذلك املواد غير 
الغذائية كأواني الطبخ والبطانيات 
واملالبس واألحذية ومستلزمات 
الش����خصية كالصابون  النظافة 
واملناش����ف والف����وط الصحي����ة 
النس����ائية وحفاظ����ات األطف����ال 
واألدوية املختلفة كأدوية التيفويد 
واملالريا ومضادات سموم األفاعي، 
كما تستقبل املستحضرات الطاردة 
للبعوض وكرميات الطفح اجللدي 
وأجه����زة فالتر املياه والش����موع 
والكشافات والبطاريات ومولدات 

الكهرباء.
من جهت����ه، اعلن رئيس بعثة 
جمعية الهالل األحمر الى باكستان 
خال����د الغيص عن انتهاء املرحلة 

مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك على إرسال 
هذه املساعدات إلى باكستان عبر 
الكويتي، كما ثّمن  سالح اجلوي 
التي بذلها قادة وضباط  اجلهود 
املبارك  ومنتسبو قاعدة عبداهلل 
اجلوية الذين لم يدخروا وسعا في 

تسهيل مهمة الهيئة االغاثية.
وأضاف د.املعتوق ان جتهيز 
وإرس����ال هذه املس����اعدات ضمن 
حملة »الكويت معكم« يأتي تنفيذا 
لتوجيهات صاحب السمو األمير 
لدعم روح األخوة مع األشقاء في 
باكستان وجتسيدا لتضامن الشعب 
الكويتي مع املنكوبني، وحرصا على 
اإلسهام في تخفيف معاناة املنكوبني 

واملشردين جراء الفيضانات.
ويشار إلى أن الشحنة يرافقها 
مس����ؤوالن من الهيئ����ة وجمعية 
النجاة اخليرية التي قامت مشكورة 
بتجهيز الط����رود الغذائية، ومن 
املق����رر أن يش����رفا عل����ى توزيع 
املس����اعدات بالتنسيق مع مكتب 

في إطار حملة »الكويت معكم« 
أرسلت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية دفعة مس����اعدات جديدة 
على منت طائرة عسكرية من سالح 
اجلو الكويت����ي إلغاثة متضرري 
فيضانات باكستان وفق توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وقال رئيس الهيئة د.عبداهلل 
املعتوق في تصريح صحافي عقب 
الطائرة ان هذه املساعدات  إقالع 
متثل دفعة جديدة من الشحنات 
املس����تمرة التي تواص����ل الهيئة 
إرس����الها إلى املتضررين، مشيرا 
إلى أن الطائرة حملت 10 أطنان من 
املواد الغذائية التي ش����ملت األرز 
واحلليب واملياه املعدنية والسكر 
والشاي والزيت والعدس والتمر 
والبس����كويت وامللح والشوربة 
وغيرها، ويكفي الطرد الواحد أسرة 

مكونة من أربعة أفراد.
وأش����اد رئيس الهيئة بجهود 
وإش����راف النائ����ب األول لرئيس 

»الهالل األحمر«: فريق ميداني جديد س�يتولى متابعة المرحلة الثانية من تقديم وتوزيع المس�اعدات للمنكوبين وتلبية احتياجاتهم اإلنسانية

أشاد بجهود النائب األول في تسهيل نقل المواد اإلغاثية عبر سالح الجو

»العنف ضد المرأة« تحث على مواجهته بمختلف الوسائل
رندى مرعي

اختتمت ورش���ة العمل التي نظمتها اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنسان عن »العنف ضد املرأة من منظور النوع االجتماعي وحقوق 
اإلنسان« نشاطاتها بتوزيع شهادات على املتدربني بحضور رئيس 
اجلمعية احمد البغلي، واملمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
)UNDP( د.آدم عبداملولى، وقد أقيمت هذه الورش���ة من أجل معرفة 
أسباب العنف واحلث على تفاديها السيما ان 63% من النساء يتعرضن 

للعنف.
وفي احملاضرة األخيرة للورش���ة قالت املسؤولة في مركز املرأة 
العربية والتدريب والبح���وث )CAWTAR( د.فايزة بن حديد خالل 
محاضرتها ان الهدف العام من احللقة النقاشية متكني املشاركني في 
الدورة التدريبية من معرفة املهارات األساسية والضرورية للعمل 
في مواجهة العنف ضد املرأة من منظور النوع االجتماعي وحقوق 

االنسان.
ولفت���ت الى ان النتائج املتوقعة من أجل الوقاية من العنف ضد 
املرأة هي فهم املشاركني في تلك الدورات ضرورة محاربة العنف ضد 
املرأة بوسائل عدة من خالل معرفة اشكال العنف القائم وتشخيصه، 
والسياق القانوني والتشريعي في جميع أنواع التمييز ضد املرأة.

ومن جانبها، قالت د.هادية بنت محسن السبعي من مركز املرأة 
العربية والتدريب والبحوث )CAWTAR( ان التمييز القائم على النوع 
االجتماعي يش���كل حتديا في اي مجتمع ألن هناك انتهاكات خاصة 
بحقوق االنس���ان ومتس مجموعات معينة من املجتمع حيث تكون 

املرأة أكثر عرضة للتمييز ضدها والعنف.
ودعت السبعي الى ضرورة مكافحة جميع أشكال العنف ضد املرأة 
وضمان حماية املرأة وانصافها في حالة انتهاك حقوقها، وضرورة 
حماية احلقوق األساسية للنساء من ضحايا العنف بجميع أشكاله 

وخصوصا العنف املنزلي الذي يقع على املرأة.

الفريق الطبي في مستشفى »السيف« يجريجمعية حقوق اإلنسان كّرمت المشاركين في الدورة
جراحة نادرة لمعالجة خلع متكرر في صابونة القدم

جنح فريق طبي في مستشفي 
الس����يف برئاس����ة االستش����اري 
الفرنس����ي ورئيس قسم جراحة 
العظام والتأهيل د.يوسف قليالت 
في إج����راء عملية جراحية فريدة 
من نوعها لفتاة تبلغ من العمر 22 
عاما وكانت تعاني من عدم ثبات 
صابونة الركبة يصاحبها عدم ثبات 
ف����ي حركة القدم وذلك عن طريق 
إجراء عملية ذات املداخل الصغيرة 
باستخدام املنظار، والتي تعتمد 
على استخدام املنظار عبر جروح 
صغيرة جدا مما أعاد إلى املريضة 
قدرتها على ممارسة حياتها بصورة 
طبيعية بعد معاناتها لفترات طويلة 
من عدم ثبات صابونة الركبة وهو 
ما كان يعوق قدرتها على احلركة 

واملشي بصورة طبيعية.
وقال استشاري ورئيس قسم 
جراح����ة العظ����ام والتأهي����ل في 
مستشفى السيف د.يوسف قليالت 
ان اجلراح����ة التي أجراها الفريق 
من اجلراحات النادرة خاصة في 
طريقة إجرائها حيث كانت تعاني 
املريضة من عدم ثبات في صابونة 
الركبة باإلضافة إلى عدم الثبات 
في حركة القدم باإلضافة إلى عدم 
اكتمال في عظمة الركبة نتيجة عيب 
خلقي منذ الصغر وهو ما س����بب 
عدم توازن ف����ي الركبة واختالل 

في احلركة.
وأض����اف أن اجلراحة أجريت 
الليزر  باستخدام املنظار وأيضا 
وذلك من خالل فتحات بس����يطة 
ال تذكر حي����ث مت حترير الرباط 
اخلارجي للصابونة وانزال وتر 
الصابونة الى مكانه األصلي ثم مت 
عمل رباط جانبي جديد لصابونة 
الركب����ة وتثبي����ت الصابونة إلى 
املفص����ل، الفتا ال����ى أن العملية 
استغرقت مدة ساعة وعشر دقائق 
تقريبا وأنها متيزت بإجرائها بدون 
جرح أي عضل في الركبة حيث يتم 
إلى  التدخل عبر اجللد باإلضافة 
أن األلم بعد العملية يكون أقل من 
اجلراحة بالطريقة العادية وأيضا 
يكون العالج الطبيعي أسهل بكثير 

بعد إجراء العملية باملنظار.
وأشار إلى ان املريضة حتتاج 
إلى العالج الطبيع����ي منذ اليوم 
العملي����ة  األول م����ن إج����راءات 
اجلراحية ويستمر ملدة 6 أسابيع 
إال انها ستتمكن من املشي بطريقة 
عادية بعد 3 أشهر تقريبا. وكشف 

د.قليالت عن عدد من اجلراحات 
الهامة التي يجريها القسم باستخدام 
أحدث األجهزة الطبية مثل عمليات 
»الفالت فوت« باإلضافة إلى إجراء 
الكت����ف واألربطة«  عملية »خلع 
ب����دون احلاجة  كامل����ة باملنظار 
إلى فت����ح الكتف وعمليات تبديل 
وتلبيس مفصل الركبة باجلراحة 
ذات املداخل الصغيرة أيضا دون 

املساس بالعضالت.
واختتم قليالت تصريحه موجها 
والفريق الطبي التهاني إلى املريضة 
لنجاح العملي����ة التي أجريت لها 
لتبدأ في ممارسة حياتها بصورة 

طبيعي����ة بعد معاناته����ا لفترات 
طويلة.

م����ن ناحيتها، أعرب����ت نائب 
الرئيس إلدارة التسويق والعالقات 
العامة في الشركة املتحدة للخدمات 
الطبية هند الغربللي عن سعادتها 
بنجاح ه����ذه العملية الفريدة من 
نوعها والتي س����اهمت في شفاء 
املريضة شفاء تاما بإذن اهلل مما 
يجعلها تعيش حياة طبيعية كسائر 
الفتيات في عمرها ومتنت الشفاء 
للجميع وأن مستشفي السيف دائما 
سباق في مجال الطب على مستوى 

الكويت.
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