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أكدت أنها حققت قفزات متسارعة في سوق العمل

انتصار سالم العلي: املرأة الكويتية محظوظة وتبوأت مناصب قيادية

مستشفى »الطب الطبيعي« يستضيف فريق إيطالي 
لتأهيل وتركيب األطراف الصناعية التجميلية

أعلن مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل 
الصحي ومللركللز األطلللراف الصناعية د.صللاح 
الشايجي عن زيللارة فريق فني إيطالي من روما 
للمستشفى متخصص فللي تللأهلليللل وتللركلليللب 
“األطراف الصناعية” التجميلية )السيليكون(، 
حيث قام بتركيب اطراف جتميلية لعدد ٣٦ مريض 
ممن فقدوا أطرافهم السفلية والعلوية جراء أمراض 
السكر والدم وحوادث السيارات وإصابات العمل .           
وذكر د.الشايجي في تصريح صحافي أن هذه 
اخلدمة مت التنسيق لها مسبقا عبر طرح املمارسات 

احمللية مبواصفات وضمانات فنية عاملية اجلودة 
تضمن للمريض احلق في تبديل او تعويض تلك 
األطللراف بكفالة ملدة عامني، منوها ان من ضمن 
الفريق متخصصني  بعمل أحذية طبية ملرضى 
شلل األطفال واإلعاقات املتنوعة وكذلك أمراض 

القدم .
وأشار د.الشايجي إلى أن استقطاب هذه الفرق 
من اخلارج سّهل من نسبة عاج مرضى األطراف 
الصناعية واالحذية الطبية بنسبة كبير بإستثناء 

بعض احلاالت املعقدة.

وأكلللد الشايجي على زيلللادة مراجعي مركز 
األطلللراف الصناعية الللعللام احلللالللي عللن األعللوام 
السابقة ، حيث بلغ عدد املراجعني النصف سنوي 
9858 مراجع، بينما كان عدد املراجعني خال 

العام املاضي ١٥١٢٤ مراجع.
بللدوره، كشف رئيس الفنيني مبركز األطللراف 
الصناعية خللالللد الللكللنللدري عللن تللوفلليللر أيلللادي 
“الكترونية” للمرضى ذوي البتور العلوية تتميز 
بتقنيتها العالية، والتي متكن املريض من حتريك 
٥ أصابع بشكل منفصل ومتصل، باالضافة الى 

انها خفيفة اللللوزن، وتتكون مللن مللادة “الڤايبر 
كاربون”. ونوه الى ان توفير األيادي االلكترونية 
يكون للمرضى الذين يتقدمون بطلبات من اللجان 
الطبية التخصصية، مبينا ان تركيبها يكون في 

مدة ال تتجاوز ٣ شهور.
وأعلللللن الكندري عللن تخريج ٤٠ فني وفنية 
“اطراف صناعية” قريبا من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب )املعهد الصناعي(، وذلك 
إلحللال الللكللوادر الوطنية وانخراطها في مجال 

األطراف الصناعية، وخاصة العنصر النسائي.

خالل افتتاح مؤمتر املنظمة االسالمية للعلوم الطبية 

البدر: »الصحة« حريصة 
على توطني الصناعات احمللية 

املرتبطة باملنتجات الدوائية
أكد الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة الدوائية والغذائية 
في وزارة الصحة الكويتية 
الدكتور عبدالله البدر أمس 
حللرص اللللوزارة على توطني 
الصناعات احمللية املرتبطة 

بالصناعات الدوائية.
وقللال البدر في تصريح لل 
)كللونللا( على هللامللش افتتاح 
مللؤمتللر املللنللظللمللة االسللاملليللة 
للعلوم الطبية إن اللللوزارة 
بلللاللللتلللعلللاون مللللع الللهلليللئللة 
الللعللامللة للللللصللنللاعللة ستعقد 
عللدةاجللتللمللاعللات مللع شركات 
عاملية جلذب املستثمرين في 

الصناعات الدوائية بالكويت.
وأوضح أن املؤمتر الذي عقد بعنوان )أخاقيات الصناعة الدوائية 
من منظور إسامي( سيناقش اخاقيات الصناعة الدوائية من منظور 
اسامي مشيرا إلى أهمية املوضوع أمللام االرتفاع الكبير السعار 

الدواء في العالم.
وذكللر أن املؤمتر سيتناول العديد من البحوث والللدراسللات في 
مسألة صناعة األدوية وأخاقياتها مبشاركة جمع كبير من العلماء 
للخروج بتوصيات وحلول تسهم في وقف النزيف املجتمعي في 

موضوع الدواء. 
  وعن مصانع األدويللة في الكويت ذكر الدكتور البدر أن هناك 
مصنعا واحدا محليا لصناعة األدويللة الفتا الى توجه الللوزارة إلى 

إنشاء العديد من املصانع في املستقبل القريب.
وأعللرب عن شكره لرئيس املنظمة االسامية للعلوم الطبية 
الدكتور عبد الرحمن العوضي ومجلس أمناء املنظمة على جهودهم 
الكبيرة في مجال األخاقيات الطبية واسهاماتهم في تخطى املشاكل 
التي تظهر في مجال الرعاية الصحية ورفللع مستوى االداء على 

املستوى الوقائي والعاجي وتعزيز الصحة.
من جانبه أكد مستشار مجلس الصحة باململكة العربية السعودية 
الدكتور يعقوب املزروع في تصريح مماثل لل )كونا( أهمية املؤمتر 
فللي تسليط الللضللوء على مللوضللوع صناعة األدويلللة واللقاحات 
واستعماالتها والنظرة الشرعية في التعامل مع هذه األدوية وتأثير 

شركات األدوية واللقاحات على تصرفات العاملني الصحيني.
وأوضح املزروع أن املشكلة األساسية التي تواجهنا اليوم هي عدم 
اإللتزام باألخاقيات اإلسامية عند التعامل مع األدويللة وصرفها 
من ناحية سوء استخدام األدوية بتأثير من الشركات عبر الدعاية 
وبعض االغلللراءات التي تقدم للعاملني الصحيني ما قد يؤثر على 

توجهاتهم.  
 من ناحيته أكد عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ )حمدان بن راشد 
آل مكتوم( للعلوم الطبية في دبي ميرزا الصايغ لل )كونا( أهمية 
ضرورة اإلملام ومعرفة الدواء مبنظور اسامي بحيث يخلو من أي 

شوائب سواء كانت كحوليات أو اخرى قد تضر مبصلحة املريض.  
 وأعرب الصايغ عن شكره للمنظمة الطبية على استضافتها هذا 
احلللدث الكبير وطللرح موضوع أخاقيات الصناعات الدوائية من 

منظور اسامي كونه يخص العالم االسامي برمته.

د. عبدالله البدر
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قالت عضوة املجلس االستشاري ملكتب 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الكويت 
الشيخة انتصار سالم العلي إن املللرأة 
الكويتية حققت قفزات متسارعة في سوق 
العمل جنبا الى جنب مع الرجل وتولت 

مناصب قيادية في عدد من املواقع.
جللاء ذلللك فللي محاضرة لها بجامعة 
ريجنت في العاصمة البريطانية مساء 
السبت بعنوان )املللرأة العربية ودورها 
فللي تنمية املجتمع( مبشاركة عللدد من 
الناشطات في مجال املرأة وحقوق االنسان 

الى جانب أكادمييني ودبلوماسيني.
وأكللدت الشيخة انتصار سالم العلي 
أن ما حققته املللرأة الكويتية لم يأت من 
فللراغ بل جللاء أوال بدعم واميللان ورغبة 
من القيادة السياسية بأهمية الدور الذي 
يجب ان تلعبه النساء في تنمية املجتمع 

وتطويره.
وأضافت ان املرأة الكويتية محظوظة 
فقد اتيحت لها فرصة التعليم مبكرا في 
بداية اخلمسينيات مما كان له بالغ األثر 
في تكوين مجتمع مثقف ومستنير مشيرة 
الى ان املللرأة الكويتية العاملة تشكل ما 

يقارب 47 في املئة من سوق العمل.
وأشللللارت الشيخة انللتللصللار فللي هذا 
السياق إلى وجود منوذج ناجح الحدى 
اهم القيادات النسائية في الكويت واملنطقة 
وهي وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 

الصبيح مشيدة مبا تقوم به األخيرة من 
ادوار مهمة في مقدمتها محاربة الفساد.

ودعلللت امللللرأة العربية إلللى الللوثللوق 
بللقللدراتللهللا وأنللهللا تستطيع بللاملللثللابللرة 
واإلصرار ان تتغلب على الصعوبات التي 
تواجهها في االعمال التي توكل اليها كما 
دعتها الى عدم التراجع او االنسحاب مهما 

كانت الصعوبات.
وشلللددت على أهمية أن تثق املللرأة 
بقدراتها فمتى كان لانسان بشكل عام 
رجل او امرأة ثقة بقدراته وإمكاناته وانه 
يستطيع ان يحدث تغييرا فسيتمكن بكل 
تأكيد من القيام بللذلللك.وردا على سؤال 
حول عدم تقبل بعض املجتمعات العربية 
لعمل امللللرأة فللي بعض القطاعات التي 
تعتبر حكرا على الرجال قالت الشيخة 
انتصار ان عامل الوقت كفيل بتغيير كل 
هذه األفكار حيث كانت بعض املجتمعات 
العربية في السابق تستنكر ارسال البنات 
الى املللدارس أما اآلن فأصبح األهالي هم 
احلريصني على ارسال بناتهم الى افضل 

املدارس.
وأعربت الشيخة انتصار عن تفاؤلها 
بتغيير الثقافة الللسللائللدة فللي عللدد من 
املجتمعات العربية وتخلصها من هذه 
األفكار النمطية التي تعتبر الرجال هم 
احملللرك األساسي ألي مجتمع مؤكدة ان 
“املجتمعات الناجحة واملنتجة هي التي 
تعتمد على اجلنسني ويقبل كللل طرف 

منهما االخر في بيئة العمل”.
من جانبها قالت املدربة االجتماعية 
اإلماراتية هالة كاظم إن دولللة االمللارات 
العربية املتحدة خطت خللطللوات مهمة 
وسريعة في دعللم املللرأة حيث اصبحت 
حتتل اعلى املناصب القيادية في احلكومة 
مللشلليللرة اللللى ان هللنللاك 9 وزيلللللرات في 

احلكومة االماراتية.
وأوضحت ان املللرأة اإلماراتية حتظى 
برعاية ودعللم مما مكنها من تبوؤ اعلى 
املناصب مشيرة إلى ان املللرأة االماراتية 
لديها كامل احلرية في التقدم ألي فرصة 
عللمللل تلللرى انللهللا مللن املللمللكللن ان حتقق 

طموحها.
من جهتها قالت الكاتبة والصحافية 
اللبنانية بللارعللة علم الللديللن ان املللرأة 
العربية واجللهللت عللددا مللن الصعوبات 
خللال الللقللرن املللاضللي ولكنها بالتسلح 
بالعلم واملثابرة استطاعت شق طريقها 

وحتقيق جناحات كاسحة.
وأشللللارت علللللم الللديللن اللللى الللصللورة 
املشرقة للمرأة العربية حيث يحتل املزيد 
من النساء مراكز مهمة في املواقع القيادية 
في املجاالت احلكومية والقانونية وفي 

ميدان التجارة واألعمال.
وأكللدت احلاجة إلللى املزيد من العمل 
واجلهد من أجل أن حتتل املللرأة العربية 
مكانها الطبيعي لتسهم في دفللع عجلة 

التنمية االقتصادية في بادها.

تركيب األطراف الصناعية التجميلية السيليكون د.صاح الشايجي وخالد الكندري مع الفريق اإليطالي

الشيخة انتصار سالم العلي الصباح خال مشاركتها في الندوة

وفد  وزارة »العدل« 
يبحث التعاون الثنائي

مع روسيا  
وصللل وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية زكريا 
األنصاري أمس األحد الى موسكو في زيارة تستمر ثاثة أيام الجراء 

مباحثات مع املسؤولني في وزارة العدل الروسية.
وقال األنصاري في تصريح لل )كونا( إن زيللارة الوفد الكويتي 
ملوسكو تهدف الى اجللراء مباحثات ثنائية مع املختصني في وزارة 
العدل الروسية بشأن صياغة أحكام مشروع اتفاقية تسليم املجرمني 
ومشروع اتفاقية اخرى تتعلق بنقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة 

للحرية بني حكومة الكويت وحكومة روسيا.
وأوضح األنصاري أن املباحثات بني الكويت وروسيا تواصلت 
على مدار اعوام حول سبل التعاون القانوني والقضائي مضيفا ان 
اجلولة احلالية امتداد لتلك املباحثات وتهدف الى التوصل لصيغة 

نهائية ملشروعي االتفاقيتني مدار البحث.
ويضم الللوفللد الكويتي الللذي يترأسه األنللصللاري رئيس قسم 
االتفاقيات الدولية في ادارة العاقات الدولية في وزارة العدل 

الكويتية هاني السباعي وممثلني عن وزارة اخلارجية الكويتية.

98 ألف طلب  عدد الطلبات اإلسكانية ملستحقي الرعاية السكنية 

الناشي: »السكنية« أوقفت مشاركة الشركات املنفذة ملشروع  
مدينة صباح األحمد في مناقصاتها حتى انتهاء التحقيق

ريا�ض عواد 

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية أن عدد الطلبات اإلسكانية 
للمواطنني من مستحقي الرعاية 
السكنية بلغ 98 ألف طلب قائم،  
وأن عدد أولوية اإلعاقة منهم بلغ 
2778 طلب موزعة على نوعني من 
األولويات 3 سنوات و 5 سنوات 
حللسللب تصنيف الهيئة العامة 

لذوي اإلعاقة.
وقللال املتحدث الرسمي بإسم 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
املللهللنللدس إبللراهلليللم الللنللاشللي إن 
عللدد املتقدمني لفتح ملف للطلب 
االسكاني لشهر نوفمبر بلغ 575 
طلب وأن عدد املعامات املنجزة 
في مراكز خدمة املواطن للمؤسسة 

بلغ 24 ألف معاملة.
وأضاف أن عدد املتقدمني لطلب 
التخصيص ملدينة جنوب صباح 
األحمد بلغ حتى بداية ديسمبر 
8326 متقدماً، مبينا أن التوزيع مت 
على أربع مراحل من املشروع حتى 
اآلن. ومللن املللقللرر أن يتم توزيع 
كامل املللشللروع في مايو 2019 ، 
حيث أن املؤسسة لديها قرعتني 

للتوزيع أسبوعيا لتوزيع 12 ألف 
وحدة سكنية قبل دخول الصيف 
القادم، وأن عدد القسائم التي مت 
توزيعها خللال شهر بلغ 1215 

قسيمة.
ولفت الناشي إلللى أن الوضع 
التنفيذي في مدينة املطاع يجري 
كالتالي : عقود البنية التحتية 
وعددها أربللع عقود بلغت نسبة 
اإلجنللاز الفعلية فيها 35 في املئة 
حتى اآلن، وأما العقد الثاني للبنية 
التحتية واخلدمات لعدد 18519 
قللسلليللمللة بلللللغللت نللسللبللة االجنلللاز 
الفعلية فيه 21 في املئة، وفيما 
يخص العقد الثالث اخلاص بتنفيذ 
الضواحي املتبقية لعدد 4770 
قسيمة بلغت نسبة االجناز الفعلي 
فيها 8 فللي املللئللة. والعقد الرابع 
للبنية التحتية لعدد 4999 قسيمة 
بلغت نسبة االجنللاز فيه 11 في 

املئة.
وتللابللع: بلغت نسبة االجنللاز 
فللي السكن الللعللمللودي فللي مدينة 
جابر األحمد 69 في املئة، وبلغت 
نسبة االجنللاز في البنية التحتية 
ملللشللروع جنوب عبدالله املبارك 

لللل 3260 قسيمة 10 فللي املئة، 
مللوضللحللا أن مللا يللخللص املللبللانللي 
اخلدمية في منطقة غرب عبدالله 
املبارك والبالغ عددها 97 وحدة 

خدمية جلللاري إجنللازهللا مللن قبل 
املؤسسة وتسليمها ملؤسسات 
الللدولللة لتنفيذها وفيما يخص 
مشروع الوفرة االسكاني جاري 

تنفيذ 62 مبنى خدمي وهو مثل ما 
أعلن في غرب عبدالله املبارك .

وأشار الناشي غلى أن مشروع 
شللرق تلليللمللاء  يشتمل على 509 
وحدة سكنية للمشمولني في قانون 
من باع بيته وبلغت نسبة االجناز 

الفعلي للمشروع 4 في املئة.
وحللول املشاكل احلاصلة من 
مقاولي مدينة املطاع بني الناشي 
أن املللؤسللسللة حتللرص على سير 
العمل في املشروع وتتم متابعة 
املللشللروع حاليا بشكل يللومللي و 
رصد وضع املقاول الرئيسي مع 
مقاولي الباطن منوها ان جميع 
االجلللراءات التي تتم في املشروع 
تتم وفللق الللقللوانللني واإلجللللراءات 
احملددة ونحن نعمل في ظل رقابة 
اجلهات الرقابية السابقة والاحقة 
واملؤسسة يهما مصلحة املشروع 

واجنازه في الصورة التعاقدية.
وذكللر أن املؤسسة تداعت بعد 
األمطار والعواصف التي تعرضت 
لها الللبللاد على أعلى مستويات 
الللقلليللادة فيها ومت تشكيل فريق 
لرصد التداعيات وقسم الفريق 
جلزئني. وقللد ترأست إحللد الفرق 

وكانت مهمتنا التأكد بأن األضرار 
وقلللعلللت داخلللللل مللديللنللة صللبللاح 
األحللمللد، و أن املؤسسة مسؤولة 
عنها مللن خللال حتللديللد االضلللرار 
في عقود البنية التحتية والتي 
نفذت بأكثر من عقد ومت رصد هذه 
األضرار واملؤسسة أصدرت قرارا 
بوقف مشاركة الشركات املنفذة 
للمشروع فللي املللنللاقللصللات التي 
تطرحها املؤسسة حتى انتهاء 

التحقيق.
ونوه الناشي إلى أن املؤسسة 
لم تدن أي من الشركات حتى هذا 
التاريخ وإمنا هو اجراء احترازي 
وال يللعللد هللللذا االجللللللراء اتللهللامللا 
للشركات و نحن بانتظار نتائج 
التحقيق الذي تشرف عليه جلنة 

حتقيق من خارج املؤسسة.
وبعد إعللان نتائج التحقيق 
سيكون للمؤسسة إجراءات اخرى، 
مبينا أن املؤسسة ال حتمل هذه 
الشركات كافة التبعات بللل تتم 
اآلن دراسة اذا ما كان هناك أخطاء 
إجرائية وإنشائية و نحن نأخذ 
بعني االعتبار كمية السيول التي 

تعرضت لها الباد.

م. إبراهيم الناشي متحدثاً


