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رابطة نساء األمم املتحدة ثمنت مساهمتها في العمل اخليري

الركيان: حضور املرأة الكويتية في احملافل الدولية يجسد دور الكويت اإلنساني

شارك في أعمال قمة »عطاء هب« 

»كفو« حريص على توحيد جهود الشباب الكويتيني 
»2035 للمساهمة في حتقيق أهداف »كويت جديدة 

ش��ارك مشروع )كفو( التابع للديوان 
األميري في أعمال قمة )عطاء هب( انطالقا 
م��ن ح��رص��ه ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور الشباب 
الكويتيني وتوحيد جهودهم للمساهمة 
في حتقيق أه��داف خطة التنمية الوطنية 
)كويت جديدة 2035( واألهداف اإلمنائية 

األممية 2030.
وح����رص )ك��ف��و( ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة في 
احللقات النقاشية للبرنامج االفتتاحي 
للقمة التي عقدت يومي 5 و6 ديسمبر 
اجلاري بقاعة املؤمترات في مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي.
وشهدت أعمال القمة التي جاءت برعاية 
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية الكويتية 
هند الصبيح ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي محاورة الشباب وعدد من اجلهات 
احلكومية واخل��اص��ة ف��ي امل��ج��االت ذات 
الصلة. كما شهدت القمة املنعقدة بالتنسيق 
مع األمم املتحدة واألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية تنظيم ورش 
صياغة التعهدات ال��ه��ادف��ة إل��ى توحيد 

الشباب نحو رؤية الكويت وأهداف التنمية 
املستدامة 2030 إذ ق��ام الشباب بكتابة 
تعهداتهم التي تؤكد التزامهم وإميانهم 

بالعمل بجد للوصول إلى )كويت جديدة(.
وش���ارك م��ش��روع )ك��ف��و( ف��ي املعرض 
امل��ص��اح��ب ألع��م��ال ال��ق��م��ة إذ مت ع��رض 

خصائص ومميزات موقع وتطبيق )كفو( 
اإللكتروني الذي ميكن اجلميع من املشاركة 
والتعرف على األنشطة القادمة من خالل 
التسجيل والتواصل أو عبر حساب املشروع 

في تطبيق “إنستغرام«.
ي��ذك��ر أن م��ش��روع )ك��ف��و( ه��و املنصة 

الوطنية األولى لعرض الكفاءات الشبابية 
لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون 
فيما بينهم وميثل املشروع أحد إجن��ازات 
وت��وص��ي��ات امل��ش��روع ال��وط��ن��ي للشباب 
)الكويت تسمع( الذي يشرف عليه الديوان 

األميري.

»الصحة« تستضيف غدًا االجتماع السابع 
لدول شرق املتوسط للوائح الصحية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
ع���ن اس��ت��ض��اف��ت��ه��ا ل��الج��ت��م��اع 
اإلق��ل��ي��م��ي ال��س��اب��ع ل���دول ش��رق 
املتوسط للوائح الصحية الدولية 
غ��داً الثالثاء ويستمر ثالثة أيام 
حتت رعاية وزير الصحة الشيخ 

الدكتور باسل الصباح.
وق���ال وك��ي��ل وزارة الصحة 
ال���دك���ت���ور م��ص��ط��ف��ى رض����ا في 
تصريح صحفي أم��س األح��د إن 
االجتماع اإلقليمي ملنظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة سيناقش ال��ع��دي��د من 
املوضوعات ذات الصلة مبتابعة 
تطبيق اللوائح الصحية الدولية 

بإقليم شرق املتوسط.
وأض����اف رض���ا أن م��ن أب��رز 
املوضوعات التي سيتم التطرق 
لها برنامج العمل ملنظمة الصحة 
العاملية واالستراتيجيات وخطط 
العمل اإلقليمية والتقارير املقدمة 
م���ن ض��ب��اط االت���ص���ال ل��ل��وائ��ح 
الصحية الدولية بدول إقليم شرق 

املتوسط.
وأوض�����ح أن ج����دول أع��م��ال 
االج���ت���م���اع س��ي��ت��ض��م��ن أي��ض��ا 
اس��ت��ع��راض اخل��ط��ط وال��ب��رام��ج 
اإلقليمية لصون األم��ن الصحي 

ودعم القدرات للترصد والتأهب 
واالستجابة للطوارئ الصحية 
وتطبيق مبادرة الصحة الواحدة 
وت��ع��زي��ز ق���درات ن��ق��اط ال��دخ��ول 
واملنافذ احل��دودي��ة ب��دول إقليم 

شرق املتوسط.
وب���ني أن االج��ت��م��اع سيبحث 
ك���ذل���ك ال���ت���ص���دي ل��ل��م��خ��اط��ر 
وال���ط���وارئ ذات الصلة ببنود 
االتفاقية العاملية للوائح الصحية 
ال��دول��ي��ة.   وأش����ار إل���ى أن���ه من 
املقرر ان يحضر االجتماع كبار 

املستشارين واخلبراء من منظمة 
الصحة العاملية وضباط االتصال 
للوائح الصحية الدولية بدول 
إقليم شرق املتوسط البالغ عددها 

22 دولة.
وكانت الكويت من أوائل الدول 
التي صادقت على إتفاقية منظمة 
الصحة العاملية للوائح الصحية 
الدولية التي ص��درت عام 2005 
ودخلت حيز التنفيذ إعتبارا من 

عام 2007.
وتتضمن إت��ف��اق��ي��ة ال��ل��وائ��ح 
الصحية الدولية ملنظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
وال��ت��واص��ل املستمر ب��ني ال��دول 
ب���ش���أن ال����ط����وارئ واألح������داث 
الصحية التي تؤثر على األم��ن 
الصحي وتشكل قلقا دوليا.كما 
تتضمن االت��ف��اق��ي��ة دع��م ق��درات 
ال��وق��اي��ة وال��ت��رص��د وال��ت��أه��ب 
واالستجابة للطوارئ الصحية 
في املجالت املختلفة ومن أبرزها 
الطوارئ االشعاعية والكيمائية 
وسالمة الغذاء ومكافحة األوبئة 
وت��داع��ي��ات ال��ك��وارث الطبيعية 
واألزم����ات على الصحة العامة 

واألمن الصحي.

د. مصطفى رضا

ثمنت رابطة نساء األمم املتحدة مساهمات 
امل���رأة الكويتية السخية وجهودها ف��ي العمل 
اخليري والتطوعي النسائي مبا يتسق مع دور 

الكويت الريادي في العمل اإلنساني.
جاء ذلك في تصريح أدلت به رئيسة الرابطة 
النسائية الدولية في روما ويني أماتو ل� )كونا( 
مبناسبة مشاركة الكويت ممثلة بعضوة الرابطة 
حرم سفير الكويت لدى إيطاليا سارة الركيان في 
معرض )ب��ازار العطلة( للتسوق اخليري مبقر 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو(.
ووصفت أماتو املشاركة الكويتية في هذه 
امل��ب��ادرة السنوية بأنها “مساهمة ثمينة” في 

اجلهد اخليري لسيدات الدبلوماسية في العالم.
وأشارت في هذا السياق إلى “األهمية الرمزية 
والثقافية” وال��ت��أث��ي��ر “امللموس” ملثل هذه 
املبادرات في تعزيز قيم التضامن االنساني عبر 
جمع التبرعات مع ترسيخ الوعي العام مبعاناة 
الفئات االجتماعية الضعيفة وخاصة النساء 

واألطفال في املجتمعات الفقيرة.
وذكرت أن فرع الرابطة في روما يضم الرئيسة 
الشرفية للرابطة حرم مدير عام )ف��او( باوال دا 
سيلفا وزوجات رؤساء برنامج األغذية العاملي 
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد( 
ومجموعة عمل األمم املتحدة ضمن مجموعة 
من سيدات الدبلوماسية املرتبطات بالوكاالت 

األممية.
وأوضحت أن الهدف األساسي لنشاط الرابطة 
ال��ذي ب��دأ منذ أكثر م��ن أرب��ع��ة عقود ه��و رعاية 
األطفال ومساعدة الفئات الضعيفة ودعم برنامج 
رعاية األم والطفل في جميع أنحاء العالم مبا 

يتضمن متويل مشروعات جت��اوز عددها 700 
مشروع حول العالم.

وأشارت الى أن البازار العاملي السنوي الذي 
يقام في باحة مقر منظمة )ف��او( يشكل احلدث 
الرئيسي املخصص لتمويل هذه املشروعات من 
ري��ع بيع املعروضات التي تقدمها املشاركات 
ومنها أط��ب��اق عرقية طيبة للبلدان املختلفة 
ومنتجات حرفية يدوية وكتب وأشغال زخرفية 

وزيت الزيتون.
وفي هذا الصدد وجهت أماتو التحية ملشاركة 
الكويت بجناحها “اجلذاب” ال��ذي ساهم فيما 
حققه )ب��ازار العطلة( ال��ذي يقام قبيل عطالت 
نهاية السنة من جناح الفت جذب مئات ال��زوار 
من العاملني في منظمات األمم املتحدة وبعض 
السفارات في روما وحصد أكثر من 15 ألف دوالر 
تخصص بالكامل لتمويل مشروعات الرابطة 

التنموية.
كما أشادت أماتو بجهود الركيان ودورها مثمنة 
مساهمتها في اجناح هذه املبادرة السنوية واصفة 
إياها بأنها “مثال مشرف لسيدات الدبلوماسية 
الكويتية ومكانة بلدها الكويت املعروفة في 
املجال اخليري واإلمنائي في املجتمعات الفقيرة 

واالهتمام الكبير بالبعد النسائي في التنمية”.
م��ن جانبها ع��ب��رت ال��رك��ي��ان ل��� )ك��ون��ا( عن 
اعتزازها باملشاركة في رابطة نساء األمم املتحدة 
ال��ت��ي تساهم منذ انطالقها ع��ام 1948 ب��دور 
ملموس في مد يد العون والرعاية آلالف األطفال 
احملرومني واألمهات املعوزات حول العالم لتنال 
تقدير األمم املتحدة التي ضمتها الى منظومتها 

الدولية.

وقالت إن بازار التسوق اخليري الذي تنظمه 
ع��ض��وات ال��راب��ط��ة ويخصص ري��ع��ه بالكامل 
لتمويل مشروعاتها التنموية املثمرة هو صلب 
نشاط الرابطة وأهدافها لتوطيد أواصر الصداقة 
والتفاهم املتبادل عن طريق التالقي والتواصل 
الثقافي ومساعدة النساء واألطفال واملجتمعات 

الضعيفة.
وش��ددت على ال��دور الرئيسي للنساء داخل 
مجتمعاتهن وفي مجال عملهن في تعبئة اجلهود 
عبر املبادرات الطوعية بأشكالها وجمع التبرعات 
لتمويل أنشطة مخصصة خل��دم��ة احملتاجني 
من األطفال والنساء في عديد من املجاالت مثل 
مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة واملستشفيات 
ورعاية األطفال واملدارس ودور األيتام ومشاريع 

الطفولة.
وفي هذا السياق وجهت الركيان التحية ملنظمة 
)ف��او( الستضافتها السنوية للبازار اخليري 
وم��ا تقدمه م��ن تسهيالت للرابطة النسائية 
لألمم املتحدة واستضافة مقر فرع الرابطة في 
روم��ا لديها ف��ي ظ��ل تالقي أهدافهما املشتركة 
حول مساعدة امل��رأة ومتكينها من أجل النهوض 
مبجتمعاتها والقضاء على الفقر واجل��وع في 

العالم.
وأكدت حرم سفير الكويت في إيطاليا الشيخ 
علي اخلالد أن حرصها مشاركتها في هذه املبادرة 
اخليرية الناجحة للرابطة الدولية يدلل على 
حضور املرأة الكويتية النشط في احملافل الدولية 
جتسيدا لدور الكويت اإلنساني على هدى قائد 
العمل االنساني في العالم سمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد.

“عطاء هب” جانب من أعمال قمة 

د. سارة الركيان مع عضوات رابطة سيدات األمم املتحدة في سوق »بازار العطالت« اخليري 
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على هامش ورشة »عوامل املخاطرة لألمراض السرطانية 
بالكويت..التحديات واحللول«

الصالح: جتنب عوامل 
اخلطورة يسهم في اتقاء 

اإلصابة بالسرطان
ق����ال ن���ائ���ب رئ���ي���س احل��م��ل��ة 
الوطنية للتوعية مبرض السرطان 
)ك���ان( الكويتية ال��دك��ت��ور خالد 
الصالح أمس األحد إنه من املمكن 
اتقاء اإلص��اب��ة مب��رض السرطان 
“لو جنحنا ف��ي جت��ن��ب ع��وام��ل 

اخلطورة”.   
جاء ذلك في تصريح للدكتور 
ال��ص��ال��ح ل��� )ك��ون��ا( على هامش 
ان��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات ورش����ة عمل 
)ع���وام���ل امل��خ��اط��رة ل��ألم��راض 
السرطانية بالكويت..التحديات 
واحل��ل��ول( ال��ت��ي تقيمها األم��ان��ة 
ال���ع���ام���ة ل����الحت����اد اخل��ل��ي��ج��ي 
ملكافحة السرطان بالتعاون مع 
مركز الكويت ملكافحة السرطان 
وبحضور مدير املركز اخلليجي 
مل��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان ب��ال��ري��اض 

الدكتور علي الزهراني.  
 وأض��اف الصالح ال��ذي يشغل 
أي��ض��ا منصب أم��ني ع��ام االحت��اد 
اخل��ل��ي��ج��ي مل��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان 
ورئيس الورشة أن هناك أربعة 
عوامل مخاطرة لها عالقة بالبيئة 
والغذاء والفيروسات والعادات 
داعيا إل��ى ب��ذل جهد اكبر لتوعية 

اجلمهور مبخاطرها. 
  وأوض����ح أن ال���ورش���ة التي 
تضم ع��ددا من اخلبراء ستناقش 
أه��م ع��وام��ل امل��خ��اط��رة لألمراض 
السرطانية وتسليط الضوء عليها 
ووض����ع ال��ت��وص��ي��ات واحل��ل��ول 
ال��الزم��ة ورف��ع��ه��ا إل���ى أص��ح��اب 
القرار بهدف السيطرة على بعض 

األمراض السرطانية.  
 وأش��اد بجهود وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة واحل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة 

)ك��ان( في اإلس��ه��ام بنشر الوعي 
اجلماهيري حول األمراض املزمنة 
ومنها األمراض السرطانية وكيفية 
الوقاية منها والدعوة إلى ضرورة 
تبني من��ط حياة صحي يتضمن 

االهتمام بالغذاء واحلركة.
   ب��دوره��ا أش���ارت مدير مركز 
ال���ك���وي���ت مل��ك��اف��ح��ة ال��س��رط��ان 
الدكتورة خلود العلي في تصريح 
مماثل ل� )كونا( إلى وجود بعض 
ال��ت��ح��دي��ات ف��ي م��ج��ال مكافحة 
مرض السرطان منها تنوع أسباب 

وعوامل اإلصابة.
وب���ي���ن���ت ال���ع���ل���ي أن ه���ذه 
ال��ورش��ة ال��ت��ي تستضيف ع��ددا 
م���ن احمل���اض���ري���ن م���ن اص��ح��اب 
ال��ت��خ��ص��ص��ات امل��ه��م��ة ف���ي ه��ذا 
املجال ستناقش عوامل املخاطرة 
ب��األم��راض السرطانية وكيفية 

احلد منها وطرح احللول املناسبة.

د. خالد الصالح

20 طنًا من املخلفات  فريق الغوص يرفع 
البالستيكية والصلبة من عدة سواحل

أعلن فريق الغوص الكويتي التابع 
للمبرة التطوعية البيئية رفع 20 طنا من 
املخلفات البالستيكية والصلبة وشباك 
الصيد م��ن س��واح��ل الشويخ وال��ب��دع 
وشرق والدوحة وجون الكويت في إطار 

جهوده للحفاظ على البيئة البحرية.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ل� 
)كونا( أمس األحد إن مجارير األمطار 
نقلت أطنانا م��ن املخلفات صلبة إلى 
السواحل بسبب موجة األمطار الغزيرة 
التي شهدتها البالد أخيرا ما استدعى 
رفعها مباشرة جتنبا آلثارها السلبية 

على البيئة البحرية.
وأض���اف الفاضل أن الفريق رصد 
مجموعة من الطيور النافقة “قد تكون 
امل��خ��ل��ف��ات البالستيكية أح���د أس��ب��اب 
ذلك” مشيرا إلى حرصه على مساندة 
اجلهات احلكومية املعنية مبجال البيئة 

وحمايتها.
وأف��اد بأن الفريق يستعني في عمله 
أحيانا بسيارات نقل كبيرة أو جرافات 
أو استخدام احلقائب الهوائية ورافعات 
إلزال���ة املخلفات الثقيلة أو املتجمعة 
مع تقدير األح��وال اجلوية وحركة املد 

واجلزر البحرية.
وأش���ار إل��ى أن معاجلة مخرجات 
مجارير األم��ط��ار عند هطول األمطار 
الغزيرة يجب أن تتم بوسائل متطورة 
وعملية لوقف م��رور املخلفات الصلبة 
وال��س��ائ��ل��ة م��ن��وه��ا ب���وج���ود جت���ارب 
ومشروعات ناجحة لالستفادة من هذه 

املخلفات وحتويلها إلى مصادر طاقة.
وذك���ر أن��ه ح��رص��ا م��ن الفريق على 
احلياة الفطرية والساحلية في البالد مت 
تثبيت إعالنات على ساحل عشيرج ملنع 
دخول أي مركبات إليه أو إلى جزيرة أم 
النمل نظرا إلى أهميتها إذ تعد رابع أكبر 
جزيرة من حيث املساحة بعد بوبيان 

وفيلكا ووربة.

تنظيف ساحل البدع بالتعاون مع بلدية الكويت

رفع شباك صيد من شمال جون الكويت


