
بخطى ثابتة س��ارت مؤسسات الكويت 
وهيئاتها املعنية بالعمل اإلنساني نحو هدفها 
بتنفيذ سياسة البالد اإلنسانية بقيادة سمو 
أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د وتقدمي 

املساعدات في ربوع العالم.
وشهد األسبوع املنتهي اجلمعة إسهامات 
املؤسسات الكويتية في حتسني البنية التحتية 
ودع��م املشاريع التي تالمس حياة الناس 
وعرضا جلهود البالد في التصدي للفقر حول 

العالم في مبادرات القت إشادات عاملية.
ففي اليمن قدم )فريق عطاء املرأة الكويتية( 
و )ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ال���ن���وري( و 
)مؤسسة استجابة( مبادرة لتمويل وتنفيذ 
)مجمع ال��ك��وي��ت ال��ت��رب��وي التعليمي( في 

محافظة أرخبيل )سقطرى(.
وق���د أش����اد م��ح��اف��ظ )س��ق��ط��رى( رم��زي 
محروس بالدعم الذي تقدمه الكويت للمحافظة 

واهتمامها بتحسني البنية التحتية ودعم 
املشاريع التي تالمس حياة الناس.

وق��ال محروس في تصريح بعد توقيعه 
بروتكول تعاون وشراكة لتنفيذ املجمع إن 
مشروع )مجمع الكويت التعليمي( يعد من 
املشاريع احليوية التي حتتاجها )سقطرى( 
وسيشكل رافدا تعليميا مهما لتخفيف ازدحام 
الطالب في املدارس وفتح آفاق تعليمية كبيرة.
وف��ي ال��س��ودان أعلنت الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية انها نفذت 384 مشروعا 
تنمويا في واليات اخلرطوم واجلزيرة وكسال 
في ال��س��ودان خ��الل النصف األول من العام 
احلالي ضمن برنامج التمويل األصغر بصيغة 

القرض احلسن استفاد منها 2697 شخصا. 
وفي إطار جهود الكويت للقضاء على الفقر 
في جميع انحاء العاملأك رئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر الكويتي الدكتور هالل 

الساير لوكالة االنباء الكويتية )كونا( ان 
الكويت حرصت على توفير ملياري وجبه 
إلطعام الفقراء من خالل اجلمعيات اخليرية 
وم��ن ضمنها )الهالل األحمر( عبر 3 ماليني 
برنامج ومشروع يستفيد منها حوالي 103 

ماليني شخص حول العالم.
وأوض���ح أن )ال��ه��الل األح��م��ر( استهدفت 
ت��ق��دمي امل��س��اع��دات لكل الشعوب احملتاجة 
وامل��ت��ض��ررة ح��ول العالم ول��ع��ل آخ��ره��ا في 
موريتانيا وأوغ��ن��دا وكينيا وساحل العاج 
وب��ن��ني وفلسطني وب��اك��س��ت��ان وسيرالنكا 
وطاجيكستان واليمن وال��ع��راق والبوسنة 
والهرسك وجزر القمر والالجئني السوريني 

في األردن ولبنان.
وأشار إلى أن اجلمعية وضعت خطة عمل 
حملاربة الفقر إذ اسهمت بشكل فعال في تنفيذ 
املشاريع االغاثية والطبية والتنموية ومتكني 

امل���رأة وتعليم االط��ف��ال وم��ش��روع الرغيف 
لالجئني السوريني في االردن ولبنان ومشروع 
افطار الصائم محليا ودوليا فضال عن كفاالت 
االيتام.وشدد على ان الهالل األحمر الكويتي 
تقف جنبا إلى جنب مع بقية مؤسسات الدولة 
ومنظمات املجتمع املدني لدعم خمسة آالف 

اسرة محتاجة مسجلة في كشوفاتها.
وتقديرا جلهودها في مجال العمل اإلنساني 
أعرب رئيس مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني لدى الكويت الدكتور 
سامر حدادين عن تقدير األمم املتحدة للكويت 
وجهودها املتميزة في دعم املفوضية السامية 

لشؤون الالجئني.
وقال حدادين خالل لقائه برئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( الشيخ مبارك الدعيج  إن » الكويت تعد 
خامس دول��ة على مستوى العالم في تقدمي 

املساعدات اإلنسانية لالجئني«.وأضاف ان 
»الكويت حتتل املرتبة ال15 في قائمة الدول 
الداعمة ألنشطة املفوضية التي تشمل مكافحة 
الفقر ابتداء من التعليم ومتكني األسر من إعالة 
نفسها من خالل التدريب وتوفير سبل العيش 

الكرمي لهم«.
وأوض��ح أن الكويت بقيادة سمو األمير 
حرصت على دعم العديد من حاالت الطوارئ 
االنسانية في سورية واليمن وتركيا ولبنان 
واألردن وغيرها من ال��دول التي تستضيف 
األشخاص الذين يقعون حتت والية املفوضية. 
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ثمن امل��دي��ر ال��ع��ام املنتخب 
ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( 
تشو دونغيو الدور الريادي لسمو أمير البالد 
في قيادة العمل االنساني والتنموي العاملي 
منوها بأهمية الشراكة القوية بني املنظمة 
والكويت ازاء التحديات الدولية واالقليمية 

والوطنية.
وأع���رب دونغيو ف��ي اجتماع م��ع مندوب 
الكويت الدائم والرئيس احلالي للمجموعة 
العربية لدى )ف��او( املهندس يوسف جحيل 
على هامش اجتماعات )جلنة األمن الغذائي 
العاملي( عن تطلعه الى دعم الكويت ومعها 
دول االقليم ملبادرة )يد بيد( وأن تكون الكويت 
منصة لهذه املبادرة التي تعتزم )فاو( اطالقها 
ف��ي اط��ار تعزيز التعاون املباشر فيما بني 
بلدان اجلنوب كدعامة الستراتيجية األمن 
الغذائي واستقرار االمدادات بني الدول املنتجة 

التقليدية والدول احلضرية مثل الكويت.
وفي األردن أقامت جمعية النجاة اخليرية 
الكويتية برنامجا إغاثيا يدعم األوض��اع 
االنسانية لالجئني السوريني ويشمل توزيع 
كفاالت األيتام والطرود الغذائية واملساعدات 

aعلى مدى أربعة ايام في األرد
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مشوار العطاء الكويتي يتواصل حول العالم

اإلنسانية املشاريع  ودعم  التحتية  البنية  حتسني  في  تستمر  الكويتية  املؤسسات 

املطوع: الكويت رائدة في التوعية باالستخدام األمثل للمضادات احليوية

»منع العدوى« تدشن غدًا احلملة الوطنية »استخدمها صح«
أشار مدير إدارة منع العدوى بوزارة الصحة الدكتور 
أحمد املطوع إلى مخاطر االستخدام اخلاطئ للمضادات 
احليوية، مثمنا في الوقت ذات��ه ق��رار وزي��ر الصحة 
الشيخ الدكتور باسل الصباح بإعادة تشكيل اللجنة 
وطنية لالستخدام الرشيد للمضادات احليوية، الذي 
جاء ملواكبة التوصيات العاملية ومواجهة التحديات في 
مجال املضادات احليوية وانتشار اجلراثيم املقاومة لها. 
وقال املطوع في تصريح صحافي لإلعالن عن تدشني 
احلملة الوطنية لالستخدام األمثل للمضادات احليوية 
غداً »األثنني« حتت شعار »استخدمها صح«، إن إدارة 
منع العدوى قامت بوضع اخلطوات األولي في طريق 
عمل اللجنة بعمل دراس��ات استقصائية ميدانية على 
جميع مستشفيات دول��ة الكويت بهدف تقييم برامج 

االشراف على استخدام املضادات احليوية.
وأوض��ح أن نتائج الدراسات أظهرت أن %83  من 
املستشفيات وامل��راك��ز الصحية احلكومية في دولة 
الكويت متتلك سياسات خاصة باملضادات احليوية، 
وشملت الدراسات مراجعتها خالل السنتني املاضيتني 
لتواكب أخر املعطيات، وهي تضم عالج ألمراض عديدة 
في مختلف األقسام باملستشفى بنسبة %93، ونوه 
بأن ما مييز هذه السياسات أنها كانت تفصيلية بحيث 
شملت نوع املضاد احليوي، اجلرعة املناسبة، عدد مرات 
االستخدام ومدة العالج وذلك بنسب تتراوح ما بني 76 

إلى 97 %. 
وعن حملة »استخدمها صح« أشار إلى أنها ستستمر 
ملدة شهر كامل، وتنتهي بالتزامن مع األسبوع العاملي 
للمضادات احليوية خالل الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 
املقبل، منوها بأن الكويت رائدة في التوعية باالستخدام 
األمثل للمضادات احليوية في منطقة اخلليج العربي، 
حيث تعتبر هذه احلملة امتدادا حلمالت سابقة تسعى 
إلى تنفيذ السياسات واملمارسات الالزمة للوقاية من 
ظهور اجلراثيم املقاومة للمضادات احليوية والتصدي 

لها، منذ عام 2009 وحتى اآلن.
وأض��اف أن احلملة تهدف إلى التشديد على أهمية 
وج���ود ب��رام��ج ل��إلش��راف على اس��ت��خ��دام امل��ض��ادات 
احليوية، التي تستهدف زي��ادة الوعي الصحي لدى 
الطاقم الطبي والفني وجميع أف��راد املجتمع، بشأن 
االستخدام األمثل للمضادات احليوية في القطاعني 

احلكومي واخلاص. كما أشار إلى أن مقاومة املضادات 
احليوية تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية ومتديد فترة 
املكوث في املستشفى وزي��ادة معدل الوفيات، و يظهر 
هذا واضحا في البلدان التي ال تطبق مبادئ توجيهية 
معيارية في ه��ذا امل��ج��ال، مما يشكل تهديداً كبيراً ما 
لم نبدأ ونعجل باتخاذ اإلج���راءات احلاسمة لضبط 
استخدامها و محاولة تغيير االدراك و السلوك املجتمعي 
في استخدام تلك األدوي��ة، في حني أظهرت احصائيات 
عاملية أخرى أن تقليل استخدام املضادات احليوية داخل 
املنشآت الصحية بنسبة تصل إلى 26 في املئة يساهم 

في تقليل اعداد االمراض و الوفيات.
و أردف املطوع ان فعاليات احلملة ستشمل جميع 
املستشفيات و امل��راك��ز الصحية احلكومية و مراكز 
الرعاية االولية و بعض من مستشفيات القطاع  االهلية 
كما انها سوف تشمل بعض من املنشآت الصحية في 
جهات خارج وزارة الصحة كاحلرس الوطني ووزارة 
الدفاع ووزارة النفط، كما سنقوم بزيارات الى الهيئة 
العامة للثروة الزراعية و احليوانية و العديد من 

املجمعات التجارية للتعريف باحلملة و أهدافها.
ولفت إل��ى أن أنشطة وفعاليات احلملة ستكون 
متنوعة وستشمل احمل��اض��رات العلمية في مختلف 
املستشفيات واجل��ه��ات ل��ش��رح رك��ائ��ز االس��ت��خ��دام 

األمثل للمضادات احليوية و توضيح نتائج الدراسة 
االستقصائية والتوصيات العاملية، كما سيتم توزيع 
الكتيبات وامللصقات وامل��واد التعليمية على الطاقم 
الطبي والصيدلي في جميع املستشفيات و املراكز 

الصحية و مراكز الرعاية الصحية األولية. 
و أكد د. احمد املطوع أن فعاليات احلملة لن تكون 
محصورة في الشق العلمي وإمن��ا سيكون هناك شق 
توعوي يتمثل بعمل معارض مصغرة )بوث توعوي( 
متنقل في جميع مواقع احلملة، حيث يتم عمل املقابالت 
الشخصية من قبل فريق منع ال��ع��دوى مع اجلمهور 
لتقدمي الرسائل الرئيسية للحملة و تقدمي النصائح 
حول استخدام املضادات احليوية، كما سيتم توزيع 
الكتيبات واملطبوعات التوعوية والهدايا الرمزية إلى 

اجلمهور العام. 
ولفت إلى أن استراتيجيات وخطط العمل العاملية 
تسلط الضوء على 5 مقومات أساسية بشأن مقاومة 
مضادات امليكروبات، هي زيادة الوعي بهذه الظاهرة 
وفهمها، تعزيز الترصد والبحث عنها، خفض معدالت 
االص��اب��ة ب��ع��دوى االل��ت��ه��اب��ات، واستعمال األدوي���ة 
املضادة للميكروبات على الوجه األمثل، باإلضافة إلى 
استدامة االستثمار في مجال مكافحة مقاومة مضادات 

امليكروبات.  
 وع���رف امل��ط��وع امل��ض��ادات احليوية بأنها إح��دى 
املجموعات ال��دوائ��ي��ة ال��ت��ي تستخدم للقضاء على 
امليكروبات، وهي تعمل إما بالقضاء على تلك امليكروبات 
مباشرة أو بإيقاف منوها لكي يتغلب عليها اجلهاز 
املناعي باجلسم، الفتا إلى أن معظم األم��راض املعدية 
يتسبب فيها عادة البكتيريا أو الفيروسات، موضحا أن 
املضاد احليوي يعالج العدوى البكتيرية، لكنه ال يعالج 
العدوى الفيروسية التي تظهر في أغلب حاالت البرد 
و الزكام، التي لن يفيد املضاد احليوي في عالجها ولن 

يحمي اآلخرين من التقاط العدوى.
كما أشاد املطوع بدور شركة تراي الفا في رعاية هذه 
احلملة و حرصها على القيام بواجبها في املسؤولية 
املجتمعية عبر املشاركة في البرامج العلمية و التوعوية 
لالرتقاء باخلدمات الصحية و ترسيخ مفهوم املواطنة 
الصاحلة و الشراكة املجتمعية وتضافر اجلهود في عمل 

برامج التنمية املستدامة.

د.أحمد املطوع

توزيع األطعمة على النازحني شمال شرقي سورية

مجموعة  مع  عمل  ورشة  نظم  »األبحاث« 
الكويت  نفط  بشركة  والتكنولوجيا  االبتكار 

في إط��ار تفعيل الشراكة االستراتيجية، نظم 
قطاع األبحاث مكتب التعاون البحثي اخلارجي 
واالس��ت��ش��ارات بجامعة الكويت ورش��ة عمل مع 
مجموعة االبتكار والتكنولوجيا بشركة نفط 
الكويت بحضور  ك��ل م��ن ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
لألبحاث أ.د. جاسم الكندري و مساعدوه  وعمداء 
كليتي العلوم والهندسة و البترول وعميد كلية 
ال��دراس��ات العليا ،وذل��ك ملناقشة أوج��ه التعاون 
امل��ش��ت��رك مب��ا يساهم ف��ي حتقيق استراتيجية 

2040ومواجهة التحديات التي تعترض قطاع 
االستكشاف واإلن��ت��اج والتوظيف األم��ث��ل لعقد 
Master Research Agreement ال��ذي مت 

توقيعه مؤخراً. 
وبحثت ورشة العمل أوجه التعاون مع مراكز 
البحث واالبتكار، ومساهمة اجلامعه املطلوبة في 
تدعيم خارطة الطريق للتكنولوجيا واألبحاث، 
وكيفية بناء ق���درات الباحثني مب��ا يالئم جهود 

املجموعه في إنشاء مركز األبحاث.

لقطة جماعية للمشاركني

املساعدات اإلغاثية الكويتية للمتضررين من السيول في السودان

»علوم املعلومات« يحصل على االعتماد 
األكادميي في »احلوسبة العامة« 

حصل برنامج علوم املعلومات 
الذي يقدمه قسم علوم املعلومات في 
كلية العلوم احلياتية بجامعة الكويت 
على االعتماد األكادميي في »احلوسبة 
العامة« من منظمة ABET العاملية 
املتخصصة باعتماد برامج الهندسة 
واحلوسبة. وقد ذكرت القائم بأعمال 
رئيس قسم علوم املعلومات الدكتورة 
هنادي عبدالسالم بأنه قد مت اختيار 
تقرير التقييم الذاتي أيضاً والذي أعده 
القسم الستيفاء متطلبات االعتماد من 
ضمن أفضل 50 تقرير على مستوى 
ال��ع��ال��م وق��د مت ع��رض التقرير في 
املؤمتر السنوي للمنظمة في داالس، 

تكساس بالواليات املتحدة األميركية.
وأضافت د. عبدالسالم ب��أن قسم 

علوم املعلومات يهدف إل��ى توفير 
تعليم عالي اجلودة يتسم بالشمولية 
والتوجه نحو احلياة املهنية في نظم 
املعلومات احلاسوبية و اتباع منهج 
ق��ائ��م على م��خ��رج��ات خل��دم��ة رؤي��ة 
الكويت 2035. وق��د أثنى الدكتور 
أحمد الالفي القائم بأعمال كلية العلوم 
احلياتية على جهود القسم املبذولة في 
تطوير العملية التدريسية النهوض 

باملستوى األكادميي باجلامعة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ق��س��م علوم 
املعلومات مينح برنامج بكالوريوس 
علوم في علوم املعلومات وبرنامجي 
ماجستير، األول ف��ي تكنولوجيا 
املعلومات واآلخر في نظم املعلومات 

احلاسوبية.

تتمات

مجلس العموم البريطاني
التفاوض م��ع بروكسل على إرج��اء 
املوعد املقرر خلروج اململكة من االحتاد 
األوروبي في 31 اجلاري، وهو ما سارع 
جونسون إل��ى رفضه.  وبأغلبية 322 
ص��وت��اً مقابل 306 واف��ق ال��ن��واب على 
التعديل الذي قّدمه النائب أوليفر ليتوين 
والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت 
للنواب ملناقشة االتفاق الذي أبرمه رئيس 
ال��وزراء مع بروكسل من دون املخاطرة 
بحصول بريكست من دون اتفاق في 31 

أكتوبر اجلاري. 
غير أن رئيس الوزراء سارع إلى إعالن 
رفضه الطلب من بروكسل إرجاء املوعد 

احملدد لبريكست.

مجلس أعمال
وم��ن جانبه، أك��د سفير الكويت لدى 

الواليات املتحدة الشيخ سالم الصباح 
في كلمة ألقاها في هذا احلدث نيابة عن 
وزير املالية الدكتور نايف احلجرف إن 
مجلس األعمال يضفي صبغة رسمية على 
عالقة قوية وطويلة األمد بني القطاعني 
اخلاصني في بلدينا..عالقة تعود إلى 
أكثر من 70 عاماً ومتتد عبر مجموعة من 

القطاعات.
واس����ت����ع����رض آخ�����ر م��س��ت��ج��دات 
اإلص���الح���ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا الكويت 
مؤكداً أن الكويت تسير حالياً على طريق 
اإلصالح بهدف تطوير اقتصادنا تدريجياً 
وفقاً خلطة التنمية الوطنية كويت جديدة 

.)2035
وأش��ار إلى أن خطة التنمية الوطنية 
التي كشف عنها في عام 2017 مبثابة 
خريطة طريق فعالة من شأنها تطوير 
االق��ت��ص��اد وخ��ل��ق ف���رص ع��م��ل وج��ذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة وتسهيل 

نقل املعرفة.

تتمات


