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تشارك جلنة شؤون املرأة التي 
تترأسها الش����يخة لطيفة الفهد 
في املؤمتر الرابع رفيع املستوى 
حلقوق الطفل والذي تعده االمانة 
العربية  ال����دول  العامة جلامعة 
التنمية  بالتع����اون م����ع وزارة 
االجتماعية واألسرة والتضامن 
املغربية والذي س����يعقد مبدينة 
مراكش املغربية خالل الفترة من 
19 الى 21 الشهر اجلاري لرعاية 
العاه����ل املغرب����ي املل����ك محمد 
السادس، وذلك في اطار اجلهود 
الت����ي تبذلها اللجن����ة لالهتمام 

بقضايا املرأة والطفل.
وقال بيان أصدرته جلنة شؤون املرأة ان اللجنة حترص على املشاركة 
في جميع االنش����طة الدولية التي تهتم بالطفل واالسرة واملرأة اميانا 

منها بأهمية املشاركة وتبادل اخلبرات مع الدول العربية واالجنية.
وأش����ار البيان الى ان فريق العمل العربي حلماية النشء والذي 
تترأس����ه الش����يخة لطيفة الفهد قد انتهى من وضع االس����تراتيجية 
العربي����ة للوقاية من مخاطر اجلنوح وظواهر االنحراف لدى النشء 
بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والتي تهدف الى حماية أجيالنا 

املقبلة من هذه الظواهر.
وستطلق االستراتيجية الش����هر املقبل من الكويت برعاية سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وس����تطرح اللجنة خالل املؤمتر اجلهود التي تبذلها الكويت في 
مجاالت الصحة والتعليم وحماية االطفال انطالقا من االهتمام الكبير 
الذي يوليه صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد للطفل الذي 

ميثل أمل األمة ونواة املستقبل.
ويناقش املؤمتر دراس����ة قانون الطفل في الدول العربية، وكذلك 
التقري����ر العربي املقارن ملدى العمل بتوصيات دراس����ة األمني العام 
لألمم املتحدة لوقف العنف ضد االطفال. وتأتي أهمية دور الكويت في 
املؤمتر كونها رئيسة القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
التي عقدت عام 2009 بالكويت، والتي أكدت أهمية االرتقاء باالوضاع 
االقتصادية واالجتماعية والقانونية للمرأة وتعزيز دورها في احلياة 
العامة حتقيقا ملبادئ املساواة والعدل واالنصاف في املجتمع ومن أجل 

متكينها من القيام بدورها الكبير في املجتمع واالسرة.

ينظم مجلس حي منطقة 
اليرموك باالشتراك مع جمعية 
اليرموك التعاونية ماراثونا 
رياضيا لهواة املش���ي وذلك 
الي���وم الس���بت 18 اجلاري 
الساعة الثالثة عصرا الهالي 
اليرموك، وستكون  منطقة 
انطالقة املاراثون في شارع 
عبدالعزي���ز بن ب���از ذهابا 
وايابا بامت���داد املنطقة من 
الدائري الرابع حتى الدائري 

اخلامس.
واك���د مخت���ار اليرموك 
عبدالعزيز املش���اري على 

اهمية ذلك احلدث الرياضي اخلاص بقاطني منطقة اليرموك، 
واضاف ان ذلك املاراثون الرياضي يس���عى الى حتقيق عدة 
اهداف وهي تشجع امل���واطنني وق��اطني املنطقة على ري��اضة 
املش���ي، والت���أكيد على اه��مية الرياض���ة للتخل���ص من 

االم��راض.
واضاف املشاري انه سيتم توزيع 30 جائزة بعد االنتهاء 
من املاراثون للفائزين منها 10 جوائز لالطفال و10 للشباب 

و10 لكبار السن.
مؤكدا اهمية ان يشارك اجلميع في هذا احلدث ملا فيه من 

فوائد ولترسيخ حب الرياضة في نفوس اجلميع.
واختتم املشاري ان التسجيل في ماراثون املشي الرياضي 
عن طريق جمعي���ة اليرموك التعاونية كم���ا وجه املختار 
دعوة لكل اهالي منطقة اليرموك لالش���تراك في ذلك احلدث 

الرياضي.

طالب عضو مجلس ادارة 
جمعية الفروانية التعاونية 
فواز املرشاد وزارة الصحة 
بإقام���ة مس���توصف ثالث 
في منطق���ة الفروانية نظرا 
للتزايد الكبير بأعداد السكان 
من مواطنني ووافدين حيث 
أكثر  الفرواني���ة من  تعتبر 
مناطق الكويت كثافة، مؤكدا 
حرص الوزير د.هالل الساير 
على تق���دمي افضل اخلدمات 
الصحية وفقا ألحدث املعايير 
الطبي���ة، موضحا ان وجود 
مستوصف ثالث يخفف العبء 

عن املستوصفني املقامني حاليا وعن مستشفى الفروانية الذي 
يعاني من ضغط كبير على جميع أقسامه رغم اجلهود الكبيرة 
التي يبذلها القائمون على املستش���فى والعاملون فيه اال انه 
البد من املساهمة بتخفيف الضغط عن املستشفى والعيادات 

اخلارجية التي تشهد ازدحاما دائما وبشكل يومي.
كما متنى املرش���اد على وزير الصح���ة ان يصار الى فتح 
مستوصف الفروانية الكائن بجانب اجلمعية على مدار الساعة 
لتخفيف الضغ���ط احلالي عن املس���توصف الغربي وكذلك 
لالس���تفادة من موقعه وس���هولة الوصول اليه مع العلم ان 
املبنى مالئم وميكن االس���تفادة منه بشكل اكبر اذا مت تأمني 
الكوادر الطبية الالزمة وبالتالي استيعاب اعداد ال بأس بها من 
املراجعني الذين سيتوجهون اليه خصوصا بالنسبة لعيادات 
األطفال والنساء واحلوادث، وكذلك سيؤدي املستوصف دورا 
كبيرا كونه قريبا من الس���وق ولكن نظام عمله احلالي يحد 
من االستفادة من كون اكثر احلوادث واالصابات واملراجعات 
تكون في فترة ما بعد الظهر واملس���اء، اضافة الى ان طبيعة 
العمل فيه اآلن هي ادارية اكثر منها طبية كعملية تس���جيل 
املواليد والفحص الطبي للطلبة قبل دخول املدارس وغيرها 

من األمور شبه اإلدارية.
وأوضح املرش���اد أهمية ان يقوم املسؤولون في الوزارة 
بزيارة املس���توصف واالطالع على ما ميكن ان يقوم به من 
خدمات للمواطن���ني اذا ما مت حتويل الدوام فيه الى نظام ال� 

24 ساعة.

رجال اإلطفاء والطوارئ الطبية املشاركون في خطة اإلخالء

الفضالة: أعلى معايير األمن في خطة طوارئ  إخالء مستشفى طيبة
أعرب رئيس قطاع التش���غيل في مستش���فى طيبة 
راشد الفضالة عن سعادته بنجاح خطة الطوارئ إلخالء 
مستش���فى طيبة، وأفاد خالل حديثه عن خطة االخالء 
الوهمية التي مت اجراؤها في مستش���فى طيبة قائ ال: ان 
خطة االخ���الء نابعة من حرص ادارة املستش���فى على 
تطوير مهارة العاملني لديه، وأيضا احلرص على سالمة 
املرضى في حالة الط���وارئ، وأضاف: ان عملية االخالء 
الوهمي كانت عبارة عن حريق في أحد طوابق املستشفى، 
باالضافة الى نق���ل جرحى، حيث مت توزيع مهام العمل 
مبهارة عالية ومبشاركة سيارات االسعاف وبالتعاون مع 
رجال االطف���اء بتوزيع قائدي مواقع من ادارة الطوارئ 
الطبية في مختلف املواقع في املستشفى، وأفاد الفضالة 
بأنه مت توزيع ش���بكة من االتصاالت الالس���لكية تربط 
احلدث بش���بكة واحدة ومرتبطة أيضا بقسم العمليات 
ف���ي إدارة الطوارئ الطبية تعم���ل وفق خطة الطوارئ 
التي مت وضعها من قب���ل االدارة حتت أعلى مواصفات 
ومعايير األمن والسالمة، وفي ختام حديثه، أكد الفضالة 
ان املستشفى سيقوم بتنظيم مثل عمليات االخالء الوهمي 

هذه بشكل دوري.

لجنة شؤون المرأة تشارك في المؤتمر 
العربي لحقوق الطفل بمراكش

مختارية اليرموك تدعو األهالي 
للمشاركة في ماراثون المشي اليوم

المرشاد: ضرورة عمل مستوصف الفروانية 
وفق نظام الـ 24 ساعة

يقام باالشترك مع الجمعية التعاونية

لتخفيف العبء عن المستشفى وخدمة المواطنين

الشيخة لطيفة الفهد

عبدالعزيز املشاري

فواز املرشاد


