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أكدت خالل االحتفال بيوم »المرأة الكويتية« أنها نبراس وشعلة ال تنطفئ وتشجيعها ضرورة

فريحة األحمد: أثق بقدرة املرأة الكويتية على جتاوز التحديات

أكدت رئيســة اجلمعية 
الكويتيــة لألســرة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة الرياضي 
الشيخة فريحة األحمد ثقتها 
الكبيرة بقدرة املرأة الكويتية 
التحديــات  علــى جتــاوز 
والقيــام مبســؤولياتها في 

بناء املجتمع.
وقالــت لـ »كونــا« على 
هامــش احتفاليــة جلنــة 
املــرأة الدولية بيــوم املرأة 
امــس  الكويتيــة اول مــن 
بحضور حشد من السفراء 
العرب واألجانب املعتمدين 
لدى الكويت، قالت ان تكرمي 
املــرأة الكويتيــة التــي لها 
إسهامـات متميـزة في شتى 
املياديــن ال يختزل في يوم 
وامنا حقها أن يـكون طوال 
العام، فهي نبراس وشعلة 
ال تنطفــئ، مؤكدة ضرورة 
تشجيع املرأة وتثمني أدوارها 
علــى الصعيديــن احمللــي 
والدولي، الســيما ما قدمته 
من تضحيات مشــهودة في 
مواجهة ومـقاومة االحتالل 
الغاشــم الــذي تعرضت له 
الكويت، حيث بذلت الروح 

والدم فداء للوطن.
واشارت الى قدرة املرأة 
على حتقيق املزيد من التقدم 
واالزدهــار لبلدها وتعزيز 
مكانتها، مشددة على ضرورة 

متكينها من ممارسة حقوقها 
كاملــة وجتســيد مكانتهــا 
املســتحقة في ظــل القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو.
بدوره، قال سفير مملكة 
البحرين لدى الكويت الشيخ 
خليفــة بن حمــد آل خليفة 
ان املــرأة الكويتيــة أثبتت 
جدارتهــا وكفاءتها على كل 
الصعد مبا متتلكه من ثقافة 
على مســتوى عــال »وهي 
ليســت نصــف املجتمع بل 
أســاس املجتمع ملا تقوم به 
من أدوار متعددة في احلفاظ 
على االسرة وايضا التزامها 

وجديتها في العمل«.
املــرأة  ان  الــى  ولفــت 
الكويتيــة بفضــل جهودها 
استطاعت االرتقاء مبكانتها 
في املجتمع، وتقلدت العديد 
القياديــة  املناصــب  مــن 
والوزاريــة واالجتماعيــة، 
مشيرا الى ان العقل املنفتح 
لدى املرأة الكويتية اليوم هو 
ما اخذ بيدها الى تقلد اعلى 

املناصب.
للمــرأة  ان  وأضــاف 
الكويتية تاريخا عريقا في 
بناء الكويــت احلديثة ذلك 
التاريخ الذي يسطر بأحرف 
مــن ذهب فــي كل النواحي 

واملجاالت والتخصصات.
مــن جانبه، قال ســفير 

جمهورية مصر العربية لدى 
البالد السفير ياسر عاطف 
ان املرأة في الكويت خاصة 
وعاملنا العربي عامة خطت 
خطوات كبيرة على طريق 
احلصول على حقوقها وتبوؤ 
املكانة التي تستحقها ألنها 
نصف املجتمــع »وجميعنا 
نشهد ان النسبة األعلى في 
التعليم العالي هي للمرأة«.
السفير املصري  وأعرب 
عن ســعادته بنسبة وجود 
املــرأة الكويتية في القطاع 
احلكومــي والتــي أعلنتهــا 
وزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولــة  والعمــل ووزيــرة 
للشــؤون االقتصادية هند 
الصبيح والبالغة ٧٩.٢% وان 
هناك نحو 55 امرأة يشغلن 
مناصب قيادية بدرجة وكيل 
وزارة في الوزارات واجلهات 
احلكومية »إنه امر يدعو الى 

الفخر«.
من جانبها، أشارت حرم 
السفير املصري هبة بركات 
في كلمة لها خالل احلفل الى 
إجنــازات املــرأة الكويتيــة 
علــى مر التاريخ، الفتة الى 
تواريخ مهمة في حياة املرأة 
العملية وممارســتها للحق 
االنتخابي تصويتا وترشحا 
بعد احلصول عليه وجناحها 
فــي االنتخابــات البرملانية 

ووصولها ألول مرة الى قاعة 
عبداهلل السالم.

واشــارت الــى أن املرأة 
الكويتية ســطرت بطوالت 
مشــاركتها  عنــد  كثيــرة 
فــي املقاومة ضــد العدوان 
العراقي علــى الكويت عام 
١٩٩٠ وحتريرها من براثنه، 
مبينة انهن أصدرن صحيفة 
ناطقة باســم املقاومة خالل 

االحتالل.
فتــرة  واســتحضرت 
اخلمسينيات والستينيات 
عندمــا مت اشــهار عــدد من 
اجلمعيات النسائية كنادي 
الفتــاة وجمعيــة النهضــة 
وغيرهما من اجلمعيات التي 
تهتم بشؤون املرأة واالسرة، 
مشــيرة الــى دور املرأة في 
احلركــة الفنيــة والثقافية 

واالعالمية.
قالــت  جهتهــا،  مــن 
املستشــارة في جلنة املرأة 
الدولية نرجس الشــطي أن 
جلنتها حرصت على االحتفال 
بهــذا اليوم تكرميــا للمرأة 
الكويتية في يومها وذلك من 
خالل برنامج متواصل على 
مدى ثالثة أيام تضمن تكرمي 
عدد من القيادات النســائية 
في الكويت والالتي كان لهن 
الدور البارز في اثراء حركة 

التطوير في البالد.

جانب من تكرمي السفير الروسي الكسي سولوماتني

تكرمي د.معصومة املبارك 

الشيخة فريحة خالل تكرمي د.افراح الصراف 

الشيخة فريحة األحمد خالل تكرمي الشيخة شيخة العبداهلل 

خليفة بن حمد: 
للمرأة الكويتية 

تاريخ عريق في بناء 
الكويت احلديثة

عاطف: املرأة
في الكويت خطت 

خطوات كبيرة
على طريق 

احلصول
على حقوقها

بحث مع قيادات يابانية الفرص المتاحة للتعاون الصحي بين الجانبين

الفالح اطلع على خبرات اليابان في مجال رعاية املسنني
طوكيو - كونا: اكد وكيل 
وزارة الصحــة بالوكالــة 
د.وليد الفالح اهمية التعاون 
الصحي مع اليابان لالستفادة 
من خبراتها في مجال رعاية 
املســنني. جاء ذلك في بيان 
تلقتــه »كونا« مــن الفالح 
الذي يترأس وفدا من وزارة 
الصحة في زيارة يقوم بها 
الى اليابــان حاليا لالطالع 
على جتربة الدولة في خدمة 
كبار الســن الذين يشكلون 

نسبة 3٠% من سكانها.
ووصــف الفــالح الــذي 
يتولى كذلك منصب الوكيل 
املســاعد للشــؤون الفنيــة 
اليابــان  بالــوزارة رعايــة 
للمســنني بأنهــا »متميــزة 
وعريقة«، موضحا انها تراعي 
االحتياجــات اجلســمانية 
والنفســية واالجتماعيــة 

واملعرفية لهذه الفئة.
واضــاف انــه بحــث مع 
قيــادات يابانية فــي مجال 
الفــرص  رعايــة املســنني 

املتاحة للتعاون الصحي بني 
اجلانبني ضمن خطة وزارة 
الصحة الكويتية وبرامجها 
لرعاية املســنني مبا يواكب 

املستجدات العاملية انطالقا 
ادارة  اختصاصــات  مــن 
اخلدمات الصحية لكبار السن 
بالــوزارة وبرنامــج عملها 

واخلطة اإلمنائية للدولة.
واوضح ان أحد احملاور 
الرئيســية ببرنامج زيارته 
لليابان تتضمن االســتفادة 
من التجربة اليابانية إلجراء 
»املسوحات الصحية« لكبار 
الســن مبنهجيــة علميــة 
وبصورة دورية اذ مت تشكيل 
جلنة وطنية دائمة بوزارة 
الصحة إلجراء مسح صحي 
لكبار السن لوضع وحتديث 
قاعدة املعلومــات الوطنية 
عن مؤشرات احلالة الصحية 
واألمراض والعجز واإلعاقة 
وجــودة التمتــع باحليــاة 

والرفاهية بني كبار السن.
البــدء  الفــالح  وتوقــع 
في إجــراء املســح الصحي 
بالكويــت عقب االنتهاء من 
الزيارة الرسمية لليابان التي 
ينتظر أن تسفر عن الكثير 
من مجاالت التعاون الصحي 
بني اجلانبني ما يتيح فرص 
التدريب وتبــادل اخلبرات 
منظومــة  قــدرات  ودعــم 
الرعاية الصحية لكبار السن 

بالكويت.
وذكر ان االدارة اصدرت 
أول تقرير وطني متخصص 
الصحيــة  احلالــة  عــن 
للمســنني بدولــة الكويــت 
مدعما باملؤشــرات العلمية 
التي توفر قاعدة املعلومات 
الالزمــة لوضــع وحتديث 
اخلطط والبرامج الصحية 
املراعيــة الحتياجــات كبار 
السن ومتابعتها ضمن آلية 
متابعة األهــداف والغايات 
العاملية للتنمية املســتدامة 
حتى عام ٢٠3٠ والتي تطرقت 
إلى ضمــان التمتع بأمناط 
عيش صحية للجميع طوال 

العمر.

د. وليد الفالح خالل لقائه مع الوفد الياباني 

جنيڤ ـ كونا: كشــفت الوكيلة املساعدة 
لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة 
القطان عن ان مقترحات كويتية قدمت ملنظمة 
الصحة العاملية لتحسني االداء املالي والتقني 

للمنظمة.
وأضافت القطان في تصريح لـ »كونا« ان 
املقترحات املقدمة للمجلس التنفيذي للمنظمة 
هي إيجاد آلية استثمارية لصندوق مشاركات 

الدول االعضاء الســتحداث مورد مستمر 
لتمويل مشاريع املنظمة.

واوضحت ان الكويت تسعى من خالل هذا 
الطوارئ  للتركيز على صنــدوق  املقترح 
وجهوزيته لألمور الطارئة والكوارث الصحية، 
فضال عن تطويــر مصادر متويل املنظمة 
وآليات مساهمات الدول االعضاء الطوعية 

او االشتراكات الرسمية.

مقترحات لتحسني األداء املالي ملنظمة »الصحة العاملية«

الفردوس الصحى نظم يومًا توعويًا
عن السكر في رمضان

عبداهلل الراكان

أكدت رئيسة مركز الفردرس اجلنوبي 
الصحي د.غزيل املطيــري ان املركز لديه 
عيــادة كبــار الســن تضم حوالــي 4٠٠٠ 
مســن وتلقى اهتماما كبيــرا خاصة فيما 
يتعلــق بقدرتهم على الصيــام موضحة 
انه من الضروري توعية مرضى الســكر 
وتثقيفهم خاصة واننا نقترب من شــهر 
رمضان املبارك، مشيرة إلى اننا في مركز 
الفردوس سباقون لعمل مثل هذه الفعاليات 
التي من شأنها زيادة الوعي الصحي لدى 
مرضى الســكر. واضافــت خالل فعاليات 
اليوم التوعوي املفتوح بعنوان )ســكرك 
في رمضــان( الذي نظمه مركز الفردوس 
اجلنوبي ومركز الفردوس الشمالي صباح 
امــس في منطقة الفــردوس اننا نحرص 
سنويا قبل بداية شهر رمضان على اقامة 

احملاضرات التوعوية باالضافة إلى تكرمي 
املرضى واملوظفني املثاليني الذين يتابعون 
عيــادة الســكر بشــكل منتظم ومســتمر 
موضحة ان املشاركة كانت كبيرة من اقسام 
املركز وصندوق اعانة املرضى وشــركات 

االدوية املختصة بالسكر واجهزته.
واشــارت املطيــري إلــى ان املرضــى 
الفــردوس اجلنوبــي  املراجعــني ملركــز 
والشــمالي لديهم الوعي الكافي من خالل 
ردودهــم على االســئلة املتعلقة مبرضى 
الســكر في شهر رمضان الفتة إلى انه مت 
خالل اليوم املفتوح توزيع اجهزة لفحص 
الســكر باملجــان باالضافة إلــى تخفيض 
االســعار على اجهزة اخــرى. كما تقدمت 
بالشــكر ملدير املنطقــة الصحية لرعايته 
لليوم املفتوح ولرئيس الرعاية د.حسني 
املطيري والعاملني في املركزين اجلنوبي 

والشمالي.

د.غزيل املطيري تتوسط عددا من االطباء خالل اليوم التوعوي مبرض السكر 

اختتام فعاليات التقييم اخلارجي للوائح الصحية الدولية

دراسة الستشراف النظرة املستقبلية 
للصحة خالل األعوام الـ20 املقبلة

أكــد وزيــر الصحــة د. 
جمــال احلربي اهمية تقييم 
الدولية ملتطلبات  املنظمات 
)اللوائح الصحية الدولية(، 
مشيرا الى ان ذلك التقييم يعد 
ملزما للدول االعضاء مبنظمة 
الصحــة العامليــة. واضاف 
الوزير احلربي في كلمة ألقاها 
نيابة عنه الوكيل املســاعد 
لشؤون التخطيط واجلودة 
في الوزارة د. محمد اخلشتي 
في اختتام فعاليات التقييم 
اخلارجــي لتطبيق اللوائح 
الصحية الدولية املوضوعة 
من منظمة الصحة العاملية، 
ان هــذا التقييــم يعــد صكا 
قانونيا ملزما لتعزيز االمن 
العاملي ومســاعدة  الصحي 
املجتمع الدولي على مواجهة 
القادرة  املخاطــر الصحيــة 
على االنتشــار عبر احلدود 
وتهديد الناس في شتى ارجاء 
العالــم. واوضح ان التقييم 
اخلارجي من خبراء املنظمات 
يأتي في مقدمــة االولويات 
الصحيــة العامليــة لتقــدمي 
التقنية وحتسني  املشــورة 
واالســتجابة  االســتعداد 
الحداث الصحة العامة التي قد 
تشكل تهديدا على املستويني 
احمللي والدولي. من جانبه، 
قال الوكيل املساعد لشؤون 
التخطيط واجلودة في وزارة 
الصحة د. محمد اخلشــتي 
في تصريح لـ »كونا« عقب 

اختتام الفعاليــة: ان تقييم 
الصحــة  منظمــة  خبــراء 
العامليــة للخدمات الصحية 
بالكويــت واشــادتهم مبــا 
وصلــت اليه الكويــت يعد 
اذ  »دليــل فخــر واعتــزاز، 
الكويــت ضمــن  وضعــوا 
املوقع احلقيقي ملكانتها في 
املنظومة الصحية الدولية«. 
وأضــاف ان الــوزارة تنوي 
القيام بدراســة الستشراف 
النظرة املستقبلية للصحة 
فــي الكويت خــالل االعوام 
العشرين املقبلة، مشيرا الى 
انه سيتم اإلعالن عن الدراسة 
في وقت الحق. وأكد ســعي 
الوزارة الــى االرتقاء بنظام 
الرعايــة الصحيــة ملعاجلة 
املشــكالت الصحيــة وبناء 
مجتمع صحي يتمتع أفراده 
بحياة صحية سليمة بهدف 
التنافسي  حتســني الوضع 

للكويــت وجعلهــا مبصاف 
التي تتميز مبعدالت  الدول 
منو مستدامة. وقال اخلشتي: 
املســتقبل  استشــراف  ان 
الصحــي للكويت بات هدفا 
وطنيا ملحــا يجب حتقيقه 
ضمن برنامج وطني طموح 
السيما ان املؤشرات الصحية 
الدولية اكدت ســعي البالد 
ضمن منظومتهــا الصحية 
الى تنفيذ البرامج واخلطط 
العاملية للتنمية املســتدامة 
وفق برنامج تنموي محدد. 
واضاف انه سيتم خالل الفترة 
املقبلة العمــل على معاجلة 
بعض القصور املوجود في 
بعض القطاعات مثل النظام 
االلكترونــي ســواء بقطاع 
التغذية او مداخل ومخارج 
املطار او ما يتعلق باملعلومات 

الصحية االلكترونية.

د. محمد اخلشتي د. جمال احلربي


