
محليات6 alwasat.com.kw3569 اخلميس 24 من ربيع األول 1441 هـ/ 21 نوفمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة  -   العددThursday 21th November 2019 - 13 th year - Issue No.3569

كشف محمد ناهس العنزي الرئيس التنفيذي 
ألكادميية العلوم احلياتية أن حملة ساعد، 
والتي أقيمت بتعاون مع جمعية القلب الكويتية 
قد توجت بنجاح باهر حيث استهدفت قطاعات 
مؤسسية متعددة وحققت نتائج مثمرة ، مثمناً 

دور جميع العاملني عليها.
وأكد العنزي أن احلملة التي انطلقت بغرض 
التدريب على مهارات اإلنعاش القلبي والرئوي، 
وتهدف للتقليل من نسبة املضاعفات التي تنتج 
عن عدم التدخل الفوري، وتقليل معدل الوفيات 
واألعباء املترتبة على األزمات القلبية واحلوادث. 
حيث مت تدريب 56 جهة بني وزارات ومؤسسات 
وشركات، وبلغ  عدد املتدربني املشاركني باحلملة 

وصل إلى 1500 متدرب خالل العام األول. 
وقــال إن احلملة دخلت في مرحلتها الثانية 
ومستمرة في توعية اجلمهور مببادئ اإلنعاش 
القلبي والرئوي ، مبيناً أن » ساعد2- » ملتزمة 
ببرنامجها املرسوم خالل 3 سنوات ، وخطتها 
املوضوعة ، بالتنسيق مع الشركات الراعية 
وجتــاوب كرمي من وزارة الصحة. ومت توعية 
قطاع كبير من اجلمهور من خــالل تنظيم أيام 
مخصصة في مجمع األفنيوز لتدريب العامة 
وفــحــص بــعــض املـــؤشـــرات الــصــحــيــة لديهم 

وبالتعاون مع فريق جمعية القلب الكويتية.
ــاوب وزارة الصحة  وثمنت األكــادميــيــة جت
ـــر الــصــحــة د. بــاســل الصباح  ومــبــاركــة وزي
والقائمني على جمعية القلب الكويتية، حيث 
ســاعــدت احلملة فــي تثقيف اجلمهور مببادئ 
اإلنعاش القلبي والــرئــوي ، ومت تنفيذ برامج 
التدريب في 100 يوم عمل تدريبي منذ انطالقة 
احلملة فــي مـــارس 2018، حيث جتـــاوز عدد 

ــدورات التدريبية 180 دورة وبعدد إجمالي  ال
جتاوز 900 ساعة تدريبية . 

مبيناً أن »ساعد« غطت وزارت ومؤسسات 
وشركات في 10 قطاعات متنوعة منها قطاع 
ــدراس  البنوك، واملستشفيات، اجلــامــعــات، امل
والطلبة ، والقطاع النفطي واجلمعيات املهنية، 
هيئات حكومية والنوادي الرياضية ومبشاركة 
56 جهة . وشارك من األكادميية حوالي 24 مدربا 
معتمدا من جمعية القلب األمريكية خالل احلملة 
ونتطلع الستكمال املرحلة الثانية من حملة ساعد 
بحلة جديدة في يناير املقبل بدعم كرمي من الرعاة 

والشركات.

دشنت اإلدارة العامة لإلطفاء أمس دفعة 
جديدة من زوارق البحرية مت تزويدها 
بأحدث األجهزة واملعدات مالحية املتطورة 
لتسهيل عمليات البحث واإلنقاذ حلماية 

األرواح واملمتلكات.
وقــال املدير العام لـ )اإلطــفــاء( الفريق 
خالد املــكــراد فــي تصريح صحفي بهذه 
ـــزوارق اخلمسة التي مت  املناسبة: إن ال
تدشينها ستعزز أسطول اإلطفاء البحري 
لتأمني مياه البالد وجميع املوانئ من خطر 

احلرائق.
ـــزوارق  ــراد أن تــدشــني ال ــك ـــاف امل وأض
اجلديدة يأتي ضمن خطط اإلدارة لتطوير 
اآلليات واملعدات سواء في املراكز البحرية 
أو البرية أو مراكز األخرى، الفتا إلى أنه في 
الفترة القريبة املقبلة سيصل عدد املراكز 

البحرية إلى سبعة مراكز.
ــم على  ــدائ ـــد حـــرص )اإلطـــفـــاء( ال وأك
حتديث آلياتها ومعداتها بشكل دوري 
ضمن خططها، موضحا أن جميع تلك 
اآلليات يتم طلبها بناء على دراسات فنية 

مستفيضة لضمان الوصول إلــى أهــداف 
إالدارة في إنقاذ األرواح واملمتلكات.

من جانبه قال مدير اإلدارة البحرية بـ 
)اإلطــفــاء( العقيد بــدر الكدم في تصريح 
مماثل أن )اإلطفاء البحري( تعاملت منذ 
1 يناير 2019 حتى اليوم مع 124 حادثا 
و25 حريقا و99 إنــقــاذا، مؤكدا احلرص 
الــدائــم على سرعة االستجابة وامتالكه 
للتكنولوجيا احلديثة حلماية األرواح 

واملمتلكات.
ــزوارق التي مت تدشينها  وأضــاف أن ال
تتمتع بأحدث األجهزة واملعدات للمساهمة 
بتعزيز األسطول البحري وتقليل سرعة 
االســتــجــابــة، حــيــث أصــبــحــت مجموعة 
الــزوارق التي ميتلكها )اإلطفاء البحري( 

43 زورقا.
وذكـــر أن الــــزوارق الــتــي مت تدشينها 
ــى نــوعــني متوسطة وصغيرة  تنقسم إل
عالية السرعة تستخدم للمكافحة واإلنقاذ 
والبحث وتتمتع بخاصية الدخول املياه 

الضحلة لعمليات اإلنقاذ.

احلرائق  خطر  من  املوانئ  وجميع  البالد  مياه  تأمني  ستعزز  املكراد: 

»اإلطفاء« تدشن دفعة جديدة من زوارق البحرية لتسهيل عمليات اإلنقاذ

56 جهة من قطاعات الدولة  شارك فيها 

العنزي: »ساعد« ساهمت في تثقيف 
اجلمهور مببادئ اإلنعاش القلبي والرئوي 

كلية التربية أقامت حلقة نقاشية حول »حقوق ذوي اإلعاقة«
حتت رعاية عميد كلية التربية بجامعة الكويت 
أ. د. بــدر العمر نظمت الكلية فعالية بعنوان » 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: وجهة نظر تربوية 
وقانونية«، مببادرة من الدكتورة بدور العازمي من 
قسم املناهج وطــرق التدريس بالكلية والدكتورة 
عائشة املطيران من قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

بكلية التربية.
وجدير بالذكر أن هذه الفعالية تضمنت حلقات 
نقاشية مــع مجموعة مــن احملــامــني والتربويني 
ــتــجــارب املتميزة  املــخــتــصــني وعـــرض لبعض ال
والناجحة من ذوي اإلعــاقــة، ومعرض للتصوير 
يعرض اخلــدمــات التربوية واالجتماعية املقدمة 

لذوي اإلعاقة.

وأوضحت د. بــدور العازمي بأن الكويت كانت 
سباقة على املستويني اإلقليمي واخلليجي في 
االهتمام وإصــدار القوانني اخلاصة باملعاقني، كما 
جتلى هذا االهتمام بالتوقيع على بعض املواثيق 
واالتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص 
ذوي اإلعــاقــة فــي عــام 2013، إال أن هناك بعض 
التحديات والصعوبات التي تواجه واقع األشخاص 
املعاقني في الكويت تستدعي منا وبضرورة ملحة أن 
ننشر الوعي مبواد القانون والتعديل عليها، داعية 
إلى احلرص على تفعيل بعض مواد القانون املرتبطة 
باخلدمات التربوية مما يحقق أفضل بيئة مناسبة 

للطلبة من ذوي االعاقة.

من جانبها أكــدت د. عائشة املطيران على أهمية 
وضرورة تطبيق مفهوم الدمج مبعناه احلقيقي على 
املستويني التربوي واملجتمعي، موضحة أن اإلصرار 
والعزمية واإلرادة القوية دفعت عددا ال بأس به من 
ذوي االعاقة لتبوء مناصب قيادية في القطاعني العام 
واخلاص وحصول البعض على ميداليات في كثير 

من األلعاب الرياضية وغيرها.
وفي اخلتام مت تكرمي احملاضرين وهم احملامية 
نيفني معرفي واحملامي عبد الوهاب بن سالمة والبطل 
فيصل املوسوي والكاتبة فــرح الصدى، وشكرت 
د. بــدور ود. عائشة ضيوف الشرف واحملاضرين 
وأولياء األمور ذوي اإلعاقة والطلبة والطالبات على 

املشاركة املتميزة في الفعالية.

محمد ناهس العنزي

   تقوم جمعية النجاة اخليرية بجهود تعليمية 
وتنموية وتوعوية وإغاثية وإنسانية رائدة في 
جمهورية تشاد الصديقة، حيث بلغ عدد مستفيدي 
حملة »تخيل2« و«مــشــروع الــراحــمــون« حلفر 
اآلبــار، أكثر من 350 ألف إنسان بجانب املاشية 

والطيور واحليوانات األخرى.
ــالم بالنجاة  ــوارد واإلع   وقــال رئيس قطاع امل
اخليرية عمر الثويني: حرصت اجلمعية على 
تنفيذ العديد من مشاريع اآلبار في جمهورية تشاد، 
وذلك حلاجتهم الشديدة للمياه والتي ملسانها خالل 
زياراتنا التفقدية، حيث يصعب ويندر احلصول 
على املياه النظيفة، فلألسف الشديد املياه هناك ال 
تصلح »لغسل املالبس« فكيف باالستخدام األدمي، 
مما بدوره تسبب في زيادة وارتفاع أمراض الكلى 
وغيرها من األمـــراض اخلطيرة، والتي يتطلب 

عالجها مبالغ باهظة ومتابعة دقيقة.
ــالل أحـــدى حملة ثــمــار حملة    وتــابــع: مــن خ
»تخيل 2« حلفر اآلبــار والتي طرحتها اجلمعية 
في شهر مــارس املاضي، وحققت تفاعالً منقطع 
النظير حيث زادت تبرعات احملسنني عن مليون 
دينار كويتي في 12ساعة فقط، وكذلك من خالل 
مشروع الراحمون والذي يدعمه متابعي الشيخ/ 
نبيل العوضي قمنا بحفر  قرابة 250 بئر، ما بني 
»االرتــــوازي والــيــدوي« حيث يستفيد من البئر 
االرتـــوازي 2000شخص تقريباً واليدوي 500 
شخص، وبدورنا نحرص على تهيئة هذه اآلبار 
للمستفيدين حيث نوفر لهم الفالتر ومولدات 
الكهرباء، بجانب الصيانة الدورية لهذه اآلبار، 
وذلك لضمان وصول مياه نقية ونظيفة صاحلة 

لالستخدام البشري للمستفيدين.

ثمار  اخليرية«:  »النجاة 
تشاد  في  و»الراحمون«   »2 »تخيل 

مستفيد  ألف   350 من  أكثر 

حتت رعاية عميد كلية العلوم الطبية 
املساعدة بجامعة الكويت أ.د. سعاد الفضلي 
نظمت الكلية حملة توعوية ملرض السكري 
في يــوم السكري العاملي وذلــك بالتعاون 
مع عــدد من اجلهات واملــراكــز الصحية في 
الكويت، حيث تهدف احلملة إلــى توعية 
املجتمع الكويتي بخطورة مرض السكري 
وطرق الوقاية منه، وتثقيف مرضى السكري 
ــرض لتجنب  حــول كيفية التعايش مــع امل
املضاعفات السلبية الناجتة عنه. وتخلل 
اليوم التوعوي محاضرة وورشة عمل عن 
داء السكري وطرق الوقاية والعالج، ومت 
أيضا عمل فحص سريع ملستوى السكر في 
الدم لدى شريحة من الطلبة وموظفي الكلية 
باإلضافة إلــى أعضاء الهيئة التدريسية، 
ـــدم، إضــافــة إلى  وكــذلــك فحص لضغط ال
توزيع بــروشــورات توعوية حــول مرض 
السكري. وأوضــحــت عميدة كلية العلوم 
الطبية املــســاعــدة أ.د.ســعــاد الفضلي أن 
العالم يحتفل كل عام في تاريخ 14 نوفمبر 
باليوم العاملي للسكر والذي مت حتديده من 
االحتــاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة 
العاملية بداية عام 1991 إحياء لذكرى ميالد 
فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست 

ــادة األنسولني عــام 1922  فــي اكتشاف م
االكتشاف الذي كان له الفضل في إنقاذ حياة 

الكثيرين من مرضى السكري في العالم.
وأكدت أ.د. الفضلي أن اليوم العاملي ملرض 
السكري يهدف إلى تعزيز اجلهود املبذولة 
ــرض الــســكــري، واحلــد من  ــل منع م مــن أج
األضرار الناجتة عنه لدى املرضى عن طريق 
بحث تقنيات جــديــدة للعالج، واالهتمام 
مبمارسة النشاط البدني والتأكد من توفير 
الرعاية الطبية ملرضى السكري، مشيرة إلى 
أن كلية العلوم الطبية املساعدة تعاونت بكل 
أقسامها وتخصصاتها باملشاركة باحلملة 

التوعية ملرض السكري.
وأشـــارت إلــى أن هناك خــطــورة كبيرة 
لهذا املــرض كونه تسبب فــي عــام 2012 
فــي وفــاة مــا يــقــارب 1،5 مليون فــرد على 
مستوى العالم، وتشير الدراسات إلى أنه 
في عام 2030 تتنبأ منظمة الصحة العاملية 
بأن مرض السكري سيصبح من األسباب 
الرئيسية للوفاة وسيكون املسبب السابع 
للوفاة حول العالم حيث سيكون نسبة 9 % 
من البالغني مصابني مبرض السكري، األمر 
الذي يستدعي منا وقفة جادة حملاربة هذا 

املرض واحلد من انتشاره.

من جانبها بينت عضو هيئة التدريس 
بكلية الــعــلــوم الطبية املــســاعــدة بقسم 
املختبرات الطبية د. فاطمة املرجي خالل 
محاضرة ألقتهاحتت عنوان »السكر حول 
والعالم« أن داء السكر ينقسم إلى 3 أنواع 
في العالم وأن هناك مخاطر كثيرة تواجه 
مريض السكري، مشيرة إلــى أن النسبة 
العاملية احلالية وصلت 425 مليون مصاب 
بهذا الــداء ومن املتوقع أن يصل العدد إلى 

الضعف في حلول عام 2045.
وأضافت د.املــرجــي أن الفئات العمرية 
احلالية املصابة أغلبها مابني 20 إلى 64 عام 
وأن دولــة الكويت حتتل املرتبة اخلامسة 
خليجيا والسادسة عربيا في نسبة انتشار 
داء السكر مــن الــنــوع الثاني فيما حتتل 
الكويت املرتبة الثانية عامليا كمعدل إصابة 
ــذي يصيب  داء السكر من النوع األول وال
األطفال ومن هم حتت العشرين عام وذلك 
حسب اإلحصائية الفيدرالية العاملية، 
مشيرة إلــى أن هناك طــرق ووســائــل عدة 
حملاربة املرض خصوصا مع تطور العلم من 

الناحية العلمية والطبية العالجية.
وتخللت احلملة ورشة عمل شارك فيها 
كل من استشارية التغذية العالجية ومدرب 

دولــي مبستشفى العدان أ.ليلى حسني أغا 
وفني التغذية العالجية أ.نــوف العنزي 
حتت عنوان » التغذية ميزان السكري » و 
» تغذية غسيل الكلى«، حيث أوضحت أ. 
ليلي آغا أن مرضي السكري ليسوا مبرضى 
باحملافظة على مستوي جيد لسكر الــدم 
ــوات الــعــالج  ــط ــة ومــتــابــعــة خ ــع ــراج ومب
والتثقيف الطبي والــتــغــذوي مــع الفريق 
الطبي لوحدة السكر، مشيرة إلىأن الفكرة 
تعتمد على مــدى معرفة عالقة االنسولني 
والكربوهيدرات بوظائف اجلسم وكيفية 
تنظيمها مع النشاطات اليومية للفرد. ومن 
جانبها بينت أ. نوف العنزي أن هناك العديد 
مــن اخلــطــوات العالجية ملرضى السكري 
وباألخص العالج بتحسني الطعام، مؤكدة 
أن هناك أنواع عديدة من األطعمة من املمكن 
ملرضى السكر إستخدمها والتي تساهم في 
محاربة هــذا املــرض وتنشيط البنكرياس 
ــراز األنسولني بالنسب التي يحتاجها  إلف
اجلسم، باإلضافة إلى أن هناك مجموعة من 
املنتجات الغذائية من املمكن على املريض 
أن يحصل عليها مبجرد مراجعته الدورية 
للمختصيصن األمــــر الــــذي يــســاهــم من 

التخفيف من هذا املرض.

»العلوم الطبية املساعدة« نظمت حملة توعوية 
احتفااًل بيوم السكري العاملي

الفريق خالد املكراد خالل جولة على الزوارق اجلديدة

لقطة جماعية ملجموعة من املشاركني

الفريق املكراد ومجموعة اإلنقاذ البحري

جانب من فعاليات احلملة التوعوية

الزوارق اجلديدة التي مت تدشينها


