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ما أجمل البيت الكويتي!
ماذا نقول لهذه األجيال الكويتية التي تسكن 
القصور والڤلل واملنازل والشقق والبيوت؟

هل رأيتم البيت الكويتي القدمي الذي تعلوه 
ــتر)؟! ويقصد ستر من في  دائما كلمة (السِّ
داخله عن أعني الناس واملارة بهذه الطرقات 

احمليطة به!
كان البيــت الكويتي في چبلة وشــرق 
واملرقــاب والفنطاس والفحيحيل واجلهراء 
وبقية املناطــق أمنوذجا للبيت الذي يحفظ 
للمرأة أال تُرى من املهد إلى اللحد إال مبتطلبات 

الواقع وفي وجود احملارم!
البيت الكويتي القدمي مســتور، أما اآلن 
فمفضوح، األكثر منا يصورون هذه البيوت 
ويضعون الصور فــي (امليديا) في التويتر 

والفيسبوك واالنستغرام و.. و.. و...!
انتهكت اخلصوصية وما عاد هناك (عزل 
وستر)، تساهلت األجيال احلالية مع األجهزة 
الذكية (الفارق بيننا وبينهم أنهم ال يخافون 
األجهزة)، نحن كنا نخاف اآلالت واألجهزة!

كان من العار على الرجل أن يرى من هم 
داخل بيته!

اليوم صرنا خلطبيسه!
كان الرجل يدخل بيته القدمي مكررا (درب... 
درب.. درب) حتى تتأهب النساء ومنهن من 
كانت تذهب الى غرفتها ألن البيت (بيت حمولة) 

فيه رجال ونساء ومحارم!
كان البيت القــدمي يبنى دون مخططات 
ومهندسني ومشرفني ويتم االتفاق مع االستاد 
(رئيس البنائني) حول ما يريده املواطن من بناء 

مثل (احلوش - احلجر أي (الغرف)!
القدميــة بطينها وطرازها  البيوت  اهللا، 
تأســرني وتتملكني، وموادها القدمية التي 
تبنى منها مثل: (الطــني - البو - الصخر - 
اجلص - الصاروي، أي االسمنت وكان غالي 
الثمن - الرماد - جذوع النخل - الباسجيل - 
البواري - الدامر - الطاري (الزفت)- مسامير 

وكل ما يشكل القيلة - لقمة - حشو)!
لقد انتهى زمان (الهيب) احلديدي ونقل 

األغراض على ظهور احلمير!

٭ ومضة: ما أجمل البيــت الكويتي العتيچ 
واســتاديته (وجتمع اســتادية)، ورحم اهللا 
االستادية: العم عبدالعزيز املقهوي، العم خليفة 
البحوه، العم سليمان البحوه وأوالده - العم 
عبداهللا الصدي، عيال عبدالسالم والعم سليمان 
النجدي، والعم أحمد أبوغنام، واألسطى أحمد، 

وغيرهم كثير، رحمهم اهللا جميعا.

٭ آخر الكالم: ما أجمل مــا كانوا يرددونه 
وهم يبنون املنازل ويندمجون في ترديدات 
خاصة بهم وهي عبارات حتث على العمل مثل: 
(هيه هلمه - طــاول - هيه يا هلمه - اطبخ، 
هيه يا هلمه - لينه - هيه - يا هلمه - لقمه.. 

عاشوا.. الخ).

٭ زبدة احلچي: البيت الكويتي (العتيچ) القدمي 
مستور الكل فيه محافظ على اخلصوصية 

فما بالنا نحن اليوم؟
ملاذا نرسل كل شاردة وواردة عن منازلنا 

ونفضح بيوتنا؟
ما كان باب بورمانه هو حامي البيت أبدا، 
وإمنا الناس أهلونا القدماء األخيار الذين يحبون 
الســتر هم احلماة وهم (الكيلون واملزالي) 

املصنوع من اخلشب بسقاطته!
نعم.. أنا عاشق لكويتنا القدمية بأخالقها 

وناسها من غير بتتات وجرجوب!
ما أحوجنــي اآلن الى عريش من الباري 
واملردي واحلبال فيه (مالله) وماء اخلريج (أي 
املالح) من اجلليب (أي البئر) وسحارة اجليل 
ميي وطاسة متر ولنب وايقط ولنب من صخلتنا!

متسكوا بالكويت وحافظوا عليها، ورب 
البيت حاميها.

.. في أمان اهللا.

ومضات

من ميلك هذا البيت؟

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اجلاراهللا: تطبيق احلوكمة ملواجهة الفساد
عبدالكرمي العبداهللا

حــذر رئيــس املنظمة 
اإلسالمية للعلوم الطبية 
ووزيــر الصحة األســبق 
د.محمــد اجلــاراهللا مــن 
التزييف والتزوير والفساد 
في مختلف املجاالت بصفة 
عامة والشؤون الصحية 
بشكل خاص، مشيرا الى 
أنها أصبحت مشكلة عاملية 
تسعى الدول إلى صياغة 
واتفاقيــات  معاهــدات 

لتوحيد اجلهود والوصــول إلى قوانني 
متناســقة وموحدة للقضاء على الفساد 

ومسبباته.
جاء ذلك في كلمته خالل الندوة التي 
أقامها االحتــاد العربي ملكافحة الفســاد 
والتزويــر. وقــال اجلــاراهللا إن من أهم 
احللول ملواجهة الفســاد هي «احلوكمة» 
بالقيادة الرشيدة وضمان إدارة املنظمات 
أواملؤسســات بفعالية، مشــيرا إلى أنها 
تتلخص في مفهوم اإلدارة الرشيدة التي 
تتسم بالفعالية، والشفافية واملصداقية. 
وأضاف: للشريعة اإلسالمية جذور راسخة 
فــي مفهوم احلوكمة فهي تعضد املبادئ 
التسعة األساسية للحوكمة التي حددها 
برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي، وهي: 
املشــاركة، ســيادة القانون، الشــفافية، 

اإلجمــاع  االســتجابة، 
الفاعلية  العام، املساواة، 
املســاءلة،  والكفــاءة، 
والرؤية االســتراتيجية، 
ومدى جتذر هذه املبادئ 
في الشــريعة اإلسالمية، 
الفتا الى ان هناك محاور 
أساسية لنجاح احلوكمة 
في مكافحة الفساد، وهي 
وجــود رغبــة سياســية 
وطنية صادقة، وحتديث 
البنيــة التحتية للكوادر 
واإلداريـــة،  الـفـنـيـــة 
والقانونيــة، واجلنائيــة، باإلضافة الى 
التشــريعية، او الرقابية واحملاســبية، 
فضال عن الثقافــة االجتماعية الرافضة 
للفســاد في مختلف أشــكاله، ومشاركة 
املجتمع املدني باعتبــاره إحدى الركائز 
األساسية في محاربة ذلك كله، والتواصل 
مع الشبكات احللية والعاملية العاملة في 
مجاالت مكافحة الفساد والتزوير. ولفت 
الى أهمية «احلوكمة» املطلقة في مكافحة 
الفساد والتزوير، والتي أصبحت قضية 
عامليــة وخاصة في املجــاالت الصحية، 
بهدف تعزيز الصحة وزيادة فعالية النظم 
الصحيــة وحتقيق رغبات املســتفيدين 
من اخلدمات الصحية، مناشــدا اجلميع 
تبني نظم حوكمة فعالة ملكافحة الفساد 

والتزوير والتزييف.

د.محمد اجلاراهللا

قياس رضا املستفيدين من مشروع «عافية»
عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير إدارة التأمني والضمــان الصحي بوزارة 
الصحــة د.أحمد احلســيني عــن البدء فــي قياس رضا 
املستفيدين من مشــروع «عافية» بالتنسيق مع شركة 
اخلليج للتأمني. وقال احلسيني في تصريح صحافي ان 
قياس رضا املســتفيدين من مشروع «عافية» يأتي عبر 
إرسال رســائل نصية عن طريق شركة اخلليج للتأمني 
تضم رابطا إلكترونيا جلميع املستفيدين من عقد التأمني 
الصحي للمواطنني املتقاعدين. وبني أن الهدف من قياس 
رضا املستفيدين من العقد تطوير اخلدمات ورصد املعوقات 

د.أحمد احلسينيلتقدمي أفضل خدمة للمستفيدين مستقبال.

سفيرة إندونيسيا: اقتصادنا السادس عامليًا بحلول ٢٠٤٠
خالل حفل استقبال أقامته السفارة مبناسبة الذكرى الـ ٧٧ لالستقالل

سفراء السعودية واإلمارات وقطر وعمان يقدمون التهاني (متني غوزال) مازن الناهض وسفيرة إندونيسيا لينا ماريانا خالل قطع كيكة االحتفال 

أسامة دياب

أكدت ســفيرة اندونيســيا لدى 
الكويت لينا ماريانا أن بالدها موطن 
ألكثر من ٢٧٥ مليون نسمة، ورابع 
أكبر دولة من حيث تعداد الســكان 
وأكبر دولة أرخبيلية في العالم مع 

أكثر من ١٧ ألف جزيرة.
جاء ذلك خالل حفل االســتقبال 
الذي أقامته سفارة اندونيسيا لدى 
البالد مســاء أمــس األول في فندق 
الذكــرى الريجينســي مبناســبة 

الـ ٧٧ الستقالل جمهورية إندونيسيا 
بحضــور رســمي وديبلوماســي 
وشــعبي كبير، حيث شمل احلفل 
عــددا مــن العــروض الفلكلوريــة 
اإلندونيسية التي نالت استحسان 

احلضور. وقالت ماريانا في كلمتها 
خــالل احلفــل: عندمــا أصبحــت 
إندونيسيا مســتقلة قبل ٧٧ عاما، 
كانــت والعديــد مــن دول العالــم، 
خاصة في آســيا وأفريقيا، تواجه 
التحديات االســتعمارية، مضيفة: 
إننــا نواجه وبــاء عامليــا، وتغيرا 
مناخيا، وجوعا، وصراعات تسلح 
تسببت في أزمات على صعيد األمن 
والغذاء والطاقة واالقتصاد، وعلى 
الرغم من تلك التحديات واألزمات، 
فقد أثبتت إندونيســيا أنها واحدة 
مــن أقوى الدول التي حافظت على 
مرونتها االقتصادية مع ٤٫٩٪ فقط 
مــن التضخــم، أي أقــل بكثير من 
متوسط التضخم في   بلدان املنطقة.
وأضافت: بالنسبة للربع الثالث 

من عام ٢٠٢٢، يظهر الناجت احمللي 
اإلجمالــي لدينا أيضا منوا إيجابيا 
بنسبة ٥٫٤٪، وبالوتيرة احلالية من 
املتوقع أن تكون إندونيسيا سادس 
أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 
٢٠٤٠، كما تستضيف قمة مجموعة 
العشــرين ١٥ و١٦ نوفمبر اجلاري، 
وستصبح رئيس رابطة دول جنوب 
شرق آسيا العام املقبل، وستنتهز 
الســالم  الفرصــة لتعزيــز  هــذه 

واالستقرار في العالم واملنطقة.
وتابعــت: قبل ٥٤ عامــا، أقامت 
عالقــات  وإندونيســيا  الكويــت 
ديبلوماســية في ٢٨ فبراير ١٩٦٨، 
مشيرة إلى أن الكويت العب مركزي 
وأقدم دميوقراطية في املنطقة، ولكل 
مــن الكويــت وإندونيســيا أهدافا 

متشــابهة للحفاظ على االستقرار 
في العالقات الدولية، وبوجود هذا 
الطموح املماثل، سيكون من املفيد 
لكل من الكويت وإندونيسيا توسيع 
التعــاون خــارج النطــاق الثنائي 
وتقدمي الدعم لبعضهما في املنتديات 

العاملية.
وأعربت عن امتنانها وتقديرها 
للوفد الثقافي الذي جاء للمشاركة 
فــي االحتفال بقيادة عضو مجلس 
الشــيوخ اإلندونيسي في مقاطعة 
ســومطرة الغربيــة إميــا يوهانا، 
ود.نيتي براســيتياني من البرملان 
واللجنة القضائية وسوكما فيوليتا 
ومحافــظ مقاطعــة جــاوا الغربية 
للفتــرة مــن ٢٠٠٨- ٢٠١٨ د.أحمــد 

هريوان.

٨٠٪ زيادة في مراجعي «الرضاعة الطبيعية» في «الفروانية» 
عبدالكرمي العبداهللا

كــشـف مــديـر مـنـطـقـة 
الفروانية الصحيــة د.محمد 
الرشــيدي عن زيادة نســبة 
الرضاعــة  مراجعــي عيــادة 
الطبيعيــة فــي مستشــفى 
الفروانيــة بنحــو ٨٠٪ خالل 
العام احلالي. وقال الرشيدي 
في تصريح للصحافيني صباح 
أمس على هامش احتفال منطقة 
الفروانية الصحية بأســبوع 
تشــجيع الرضاعة الطبيعية 
بعنــوان «نحن نثقف وندعم 
النشاطات التي حتفظ وتزيد 
من نسب الرضاعة الطبيعية 
عيــادة  إن  الكويــت»،  فــي 
الرضاعة الطبيعية مبستشفى 
الفروانية اســتقبلت أكثر من 
٨ آالف استشــارة ومراجعــة 
خالل الشهور العشرة املاضية، 
الفتا إلى استقبال أقل من ١٠٠٠

استشارة في ٢٠١٩.
وأضاف أن العيادة تستقبل 
أكثر من ٣٠ استشارة يوميا، 
مشــيرا إلى أنه نظرا لإلقبال 
املتزايــد يتــم حاليــا تدريب 

والعصيمي والرابية الصحية 
خالل األشهر القليلة املقبلة.

من جانبها، أكدت رئيســة 
قسم األطفال اخلدج والعناية 
املركزة حلديثي الوالدة، ونائب 
رئيس اللجنة التنفيذية لتغذية 
األمهــات والرضــع وصغــار 
األطفال في منطقة الفروانية 

الفروانيــة الصحية  منطقــة 
بأســبوع تشــجيع الرضاعة 
الطبيعيــة، والذي جاء حتت 
رعاية مديــر املنطقة د.محمد 
الرشيدي، يهدف إلى التعريف 
باخلدمات التي نقدمها لألمهات 
الوالدة لتشــجيع  وحديثــي 
الرضاعــة الطبيعيــة منــذ 
احلمل وحتى ما بعد الوالدة، 
موضحــة أن اليوم التوعوي 
يهدف لزيــادة الوعي بأهمية 
الرضاعة الطبيعية من اليوم 
األول وحتى الشهر السادس من 
الوالدة، مشددة على ضرورة 
أن تكون الرضاعــة طبيعية 
خالصــة بــدون إي إضافات، 
واستمرارها بعد الستة أشهر 
إلى ســنتني مع إدخال أغذية 

تكميلية.
وشــددت علــى ضــرورة 
ترسيخ االعتقاد أن الرضاعة 
الطبيعية هي التغذية املثالية 
الوالدة،  واألساسية حلديثي 
الفتة إلى أهمية دعم األمهات 
مبتابعتهن أثناء مكوثهن في 
املستشــفى وتدريبهــن على 
األساليب السليمة لإلرضاع.

الصحية د.رميا الصوان أن دعم 
الرضاعة الطبيعية ال يقتصر 
على فعاليات واحتفاالت ملدة 
أســبوع أو أقل أو أكثر، لكنه 
عمل دوؤب ومســتمر من كل 
العاملني في مجــال رعاية ما 

حول الوالدة.
وقالت الصوان إن احتفال 

الرشيدي أكد تدريب ٤ مستوصفات في منطقة الفروانية الفتتاح عيادات للرضاعة الطبيعية بها

د.محمد الرشيدي ود.رميا الصوان مع املشاركني خالل االحتفال

الفتتــاح  مســتوصفات   ٤
عيــادات للرضاعة الطبيعية 
مماثلــة فيها، مؤكــدا افتتاح 
الرضاعة  عيادة استشــارات 
الطبيعية فــي مركز عبداهللا 
املبارك الصحي غدا اخلميس، 
على أن يعقبها افتتاح عيادات 
مماثلة في مراكــز العارضية 

تخصصات طبية جديدة لفئة طريحي الفراش
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت د.دينا الضبيب 
املركزيــة  اإلدارة  مديــر 
للرعايــة الصحية األولية 
عن ضم تخصصات طبية 
جديدة خلدمة تقدمي الرعاية 
الصحية فــي املنازل لفئة 
طريحي الفراش (كبار السن 
ـ ذوي اإلعاقــة)، ومن بني 
أبرزها تخصصات النطق 
والبلع والعيون والرعاية 

التلطيفية والعالج بالعمل.
وأوضحــت د.الضبيب 
قيام الفرق الطبية التابعة 
للخدمــة بعمل ٩٧٧ زيارة 
طبية منزلية خالل الفترة 
من ١٢ مايو حتى ٣ اجلاري 
وفق تقريــر اإلحصائيات 

الدورية للخدمة.
وأشارت الى أن الزيارات 
شــملت تنفيذ ٤٣٧ زيارة 
في محافظة العاصمة، و٦٩
في محافظة حولي، و١٤٠

خدمة االستشــارات الطبية، 
التمريضيــة،  واخلدمــات 
والـــعــــالج طــبـــيــعــــي، 
الدوائيــة،  واالستشــارات 
الفحوصــات  وإجــراءات 
املخبرية، وخدمات صحة الفم 
واألسنان، والتغذية العالجية، 
فضال عن التخصصات اجلديدة 
التي شــملتها اخلدمة، حيث 
يتولــى أعضــاء الفريق وفق 
تخصصاتهــم تقــدمي خدمة 

تكاملية.

في محافظة الفروانية، و٧٧
في محافظة مبارك الكبير، 
و١٥٣ في محافظة األحمدي، 
و١٠١ حالــة فــي محافظــة 

اجلهراء.
وتضمنت الزيارات املنزلية 
متابعــة كبــار الســن وذوي 
اإلعاقــة من أصحاب احلاالت 
املزمنة عبر فرق طبية متعددة 
التخصصات، الفتة إلى أن من 
بــني أبرز اخلدمــات الصحية 
املقدمــة خالل الزيــارات هي 

منها النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية والعالج بالعمل

د.دينا الضبيب

ملشاهدة الڤيديو


