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وربا: اهتمام مشترك من النمسا والكويت بحماية البيئة

أسامة دياب

أعرب الســفير النمساوي 
لــدى البالد ماريــان وربا عن 
سعادته ملنح الشاب الكويتي 
فيصل الفوزان جائزة «إنرجي 
جلــوب»، مبينــا أنهــا تعنى 
املبدعــة،  األفــكار  بتشــجيع 
الفتا إلى أن النمسا والكويت 
تتشاركان االهتمامات نفسها 
فيمــا يتعلق بحمايــة البيئة 
واحلفاظ عليها، مشــيرا الى 
أهمية تنشــئة الشــباب على 

هذه األهداف.
وفيمــا يتعلــق بالوضــع 
اخلــاص بڤيــروس كورونا، 
أوضح وربا فــي تصريحات 
للصحافيني على هامش حفل 
االستقبال الذي أقامه في مقر 
إقامتــه لتكرمي الفائز بجائزة 
إنرجي جلوب فيصل الفوزان 
أن بــالده اتخــذت إجــراءات 
إضافية ملقاومة املوجة الرابعة 
من الڤيــروس، الفتــا إلى أن 
التطعيمــات املســتخدمة هي 
نفسها التي تستخدمها الكويت، 
وشــهادة التطعيــم الصادرة 
عن كل منهما معتمدة في كال 
البلديــن ســواء بالكويت أو 
النمســا وهذا سيسهل كثيرا 

على السائحني.
وحول التعاون األكادميي، 
اجلامعــات  أن  إلــى  أشــار 
النمساوية تتمتع بجودة كبيرة 
وشهرة عاملية، مبينا أن اللغة 

الفوزان «Loop» طموح يحمي 
البيئة وسيساهم في استغالل 
النفايــات البالســتيكية على 
الوجه األمثــل وحتويلها إلى 
خيــوط للطابعــات ثالثيــة 
األبعــاد، ممــا سيســاهم في 
تقليــل واردات الكويت منها، 
باإلضافة إلى خلق العديد من 

فرص العمل للشباب.
من جهته، أكد الفائز بجائزة 
«إنرجــي جلــوب» لعام ٢٠٢١ 
فيصــل الفــوزان ان اهتمامه 
بالبيئة بدأ منذ ســن مبكرة، 
حيث كان يشارك في حمالت 
تنظيف الشــواطئ ومختلف 
األنشــطة املتعلقــة بحمايــة 
البيئــة، معربا عن ســعادته 
لفوزه باجلائزة، موضحا أنه 

يهــدي هذا التكــرمي في املقام 
األول لبلده الكويت وأســرته 
التــي لم تأل جهــدا في دعمه 

وتشجيعه.
وذكر الفوزان ان مشروعه 
«Loop» يهــدف إلى مســاعدة 
الكويــت فــي االســتفادة من 
النفايــات البالســتيكية عــن 
طريق إعادة تدويرها وحتويلها 
إلى خيوط للطابعات ثالثية 
األبعاد وهــي التجربة األولى 
من نوعها بالشــرق األوسط، 
الفتا إلى انه واجه العديد من 
التحديات إلمتام املشروع، كما 
انه تعاون مع مشروع «أمنية» 
لتوفير الزجاجات البالستيكية، 
ومشروع «ديرتنا» الذي قدم 

له الدعم قدر اإلمكان.

السفير النمساوي كّرم الشاب الكويتي فيصل الفوزان لفوزه بجائزة «إنرجي جلوب» لعام ٢٠٢١

السفير النمساوي لدى البالد ماريان وربا يسلم جائزة «إنرجي جلوب» للشاب فيصل الفوزان وأسرته (متني غوزال)

لم تعد عائقا، حيث إن معظم 
اجلامعات تقدم محتواها باللغة 
اإلجنليزيــة، داعيــا الطــالب 
الكويتيني إلى إعادة اكتشاف 
النمسا كوجهة أكادميية مميزة، 
كاشفا عن وجود عشر طالب 

كويتيني يدرسون في بالده.
أكــدت املفوض  بدورهــا، 
التجاري النمســاوي لدولتي 
كارولــني  وقطــر  الكويــت 
ادنبيرجر أن جائزة «إنرجي 
جلوب» تعنى بحماية املناخ 
واالســتدامة، مشــيرة إلى أن 
مؤسســها منساوي ومركزها 
الرئيسي بالنمسا، الفتة إلى أن 
الشاب الكويتي املبدع فيصل 
الفوزان هــو الفائز باجلائزة 
لعام٢٠٢١، مؤكدة ان مشروع 

اجلامعات النمساوية تتمتع بشهرة عاملية وندعو الكويتيني إلعادة اكتشاف بالدنا كوجهة أكادميية 
الفوزان: مشروعي «Loop» يهدف لتحويل النفايات البالستيكية إلى خيوط للطابعات ثالثية األبعاد

املوجة الرابعة واإلغالق العاموفد جتاري منساوي بالكويت  في ديسمبر
كشفت املفوض التجاري النمساوي لدولتي الكويت وقطر 
كارولني ادنبيرجر عن زيارة وفد جتاري منساوي إلى الكويت 
خالل الفترة بني ٨ و٩ ديســمبر املقبل، موضحة أن الوفد 
يتكون من ١٠ شركات منساوية بعضها لها أعمال قائمة بالفعل 
في الكويت والبعض اآلخر يتطلع إلى ذلك من خالل الشراكة 
مع رجال األعمال الكويتيني، مشــيرة إلى تنوع الشــركات 
حيث تضم العديد من املجاالت املختلفة مثل إعادة التدوير، 

تكنولوجيا البيئية واألمن واألطعمة واملشروبات وغيرها.
وأعربت عن أملها في أن تكون الزيارة فرصة لدعم وتعزيز 
العالقات التجارية وحتقيق االستفادة القصوى من اإلمكانات 

املتاحة في البلدين الصديقني.

قالت املفوض التجاري النمســاوي لدولتي الكويت 
وقطر كارولني ادنبيرجر ان بالدها تواجه املوجة الرابعة 
من ڤيروس كورونا، مشيرة إلى عدد من القرارات التي 
اتخذتها احلكومة وأبرزها اإلغالق العام بداية من أول من 
أمس، متوقعة أن تستمر اإلجراءات االستثنائية ملدة ٢٠ 
يوما على أن تنتهي بحلول ١٣ ديســمبر، مما سيسمح 

للنمساويني باالحتفال بأعياد امليالد ورأس السنة.
وأوضحــت أن الوضع العام يشــكل حتديا للجميع 
في مختلف أنحاء العالم، الفتة إلى أن ٦٦٪ من الشــعب 
النمساوي قد تلقوا التطعيم ضد «كورونا» ولكن مازالت 

هناك شريحة مترددة بخصوص التطعيم.

د املستشفى امليداني باحلرس الوطني رضا تفقَّ

«بسمة أمل».. ٣٤ فنانة تشكيلية أدخلن البهجة 
في نفوس األطفال املرضى باملستشفيات

اســتقبل وكيــل احلرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي وكيل وزارة الصحة 
د.مصطفــى رضا على رأس 
وفد رفيع من الوزارة، وذلك 
بحضور كبار قادة وضباط 
احلرس الوطني، حيث تفقد 
امليداني  الوفــد املستشــفى 
اجلديد في معسكر التحرير.
ورحــب وكيــل احلرس 
بالوفد الزائر، ونقل له حتيات 
القيادة العليا للحرس الوطني 
ممثلة في سمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي، 
والفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النــواف نائب رئيس 
احلــرس، مشــيدا بالتعاون 
القائم بني احلــرس ووزارة 
الصحة في إطار بروتوكول 
التعاون املوقع بني اجلانبني، 
والــذي يهــدف إلــى تعزيز 
قدرات احلــرس الوطني في 
اجلانــب الصحــي وتبــادل 
اخلبرات، مؤكدا أن احلرس 
وترجمة لتوجيهات القيادة 
السياسية حرص على تنفيذ 
املستشــفى امليداني اجلديد 
خالل أزمة كورونا بعد قيامه 

أسامة أبوالسعود

ضمن أنشطته املتعددة، 
نظم فريق «آللــئ كويتية» 
للفن التشكيلي معرضا فنيا 
مساء أول من أمس بعنوان 
«بســمة أمل» برعاية نقابة 
العاملــني بــوزارة التربيــة 
وحضــور مديــرة العالقات 
بــوزارة  العامــة واإلعــالم 
الصحــة د.غــادة إبراهيــم، 
وذلك في مقر احتاد العاملني 
بالقطــاع احلكومي، وحظي 
مبشاركة ٤٠ لوحة أبدعتها 
٣٤ فنانة تشكيلية كويتية.

وعقب افتتــاح املعرض، 
أعربت مديرة العالقات العامة 
واإلعالم فــي وزارة الصحة 
د.غادة إبراهيم عن سعادتها 
باملشاركة في هذا احلدث الفني 
وما تضمنه من قيم إيجابية 
جميلة ومنها رســم البهجة 
والفرحة في نفوس أطفالنا 
الذين يخضعون للعالج داخل 

مستشفيات الوزارة.
وقالــت إبراهيــم ان تلك 
اللوحــات اجلميلــة تعكس 
روح الفنان الكويتي احلقيقي 
وشــعوره النبيل للتخفيف 
من معاناة املرضى وخاصة 
األطفــال، فحينمــا تتزيــن 
أجنحتهــم بتلــك اللوحــات 
الفنية اجلميلة سيساعد ذلك 
على إدخال الفرحة إلى قلوبهم 

املستشــفى امليداني، أشــاد 
رضا بالتجهيزات واألجهزة 
احلديثة التي يشتمل عليها 
امليداني، والتي  املستشــفى 
الطبــي  الــكادر  ســتمكن 
مــن أداء دوره بنجــاح فــي 
مختلــف الظــروف، مثمنــا 
حرص احلرس الوطني على 
التعاون مع الوزارة وتقدمي 

تعــاون ومعــارض فنيــة 
مصاحبة ألي فعاليات صحية 
مقبلة، مثــل حمالت التبرع 
بالــدم ومواجهــة التدخــني 

وغيرها.
بدورهــا، قالت رئيســة 
جلنة املرأة في نقابة العاملني 
التربيــة د.ســناء  بــوزارة 
العصفــور ان املعرض يأتي 
املبادرات واألنشــطة  ضمن 
التــي يقــوم بهــا  الفعالــة 
فريق «آللئ كويتية» والذي 
تواصلت أعماله خالل الفترة 
املاضية، حيث نظم العديد من 
األنشطة في األماكن املفتوحة 
حفاظا على صحة وســالمة 

اجلميع.
وأشارت العصفور إلى ان 
املعرض يأتي للتواصل بني 

الدعم واإلسناد لها في جميع 
الظروف واألوقات، وهذا ما 
ملســناه علــى أرض الواقع 
خالل جائحة كورونا، مؤكدا 
أن الوزارة على أمت استعداد 
لتزويد الكــوادر الطبية في 
احلرس الوطني بكل اخلبرات 
واملســتجدات بهدف تعزيز 

الصحة العامة باملجتمع.

اجلهات الرسمية ومؤسسات 
ممثلــة  املدنــي  املجتمــع 
بفريق «آللئ كويتية» للفن 
التشــكيلي واملعــرض وهو 
األول املخصــص لألطفــال 
يشمل لوحات فنية مرسومة 
بأياد كويتية إلدخال البهجة 
والسرور على نفوس أطفالنا 
املرضى أثناء تلقيهم العالج 
داخــل املستشــفى والتبرع 
باللوحــات لتزيــن أجنحة 
األطفال بجميع املستشفيات 
احلكومية، لتخفيف معاناتهم 
اجلســدية وغــرس الفرحة 
في قلوبهــم، مؤكدة ان عدد 
املشاركات في املعرض بلغن 
٣٤ فنانة تشــكيلية كويتية 
شــاركن بـــ ٤٠ لوحة مهداة 

الى وزارة الصحة.

أكد أن «الصحة» على أمت استعداد لتزويد الكوادر الطبية في احلرس بكل اخلبرات

معرض نظمه فريق «آللئ كويتية» للفن التشكيلي برعاية نقابة العاملني بوزارة التربية

د.مصطفى رضا والفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل جولة في املستشفى امليداني للحرس

صورة جماعية للمشاركني في معرض «بسمة أمل»

بتجهيز مستشــفى ميداني 
خلدمة أهالي منطقة املهبولة 
بالتعاون مع وزارة الصحة، 
وجناحه فــي تنفيــذ الدور 
املنــوط به في تقــدمي الدعم 
لــوزارة الصحة  واإلســناد 
وتقدمي اخلدمات الطبية في 

مختلف التخصصات.
وبعــد جولة الوفد داخل 

واإلســراع في شفائهم بإذن 
اهللا، معلنــة عن دعم وزارة 
الصحة الكامل لألعمال الفنية 
املتميزة لتحفيز الفنانات على 

تقدمي املزيد من اإلبداع.
وذكرت انهــا حتتاج الى 
وضع لوحات فنية في أجنحة 
أخرى مثل مرضى السرطان، 
مؤكــدة انــه ســتكون هناك 
جلسات عالج بالرسم لبعض 
مرضى السرطان، وستشارك 
في اي معرض يناسب وزارة 
الصحة، معربة عن سعادتها 
الكبيرة بأن يشتمل املعرض 
على ورش أطفال يرســمون 
بأيديهم وبتعبيراتهم الرقيقة 
زمالءهم األطفال ويشعرون 
باآلخرين، مما يؤصل قيمة 
العطــاء لديهم، كاشــفة عن 

جتديد االعتراف األميركي مبختبرات أمراض الدم واملناعة

٥٤٫٨ مليون مصاب بالسكري في الشرق األوسط
حنان عبداملعبود

كشــف معهد دسمان للســكري عن 
ان دول منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا األعلى في معدالت انتشار مرض 
السكري عامليا، وان التقديرات تشير إلى 
وجود ٥٤٫٨ مليون بالغ مصاب باملرض 
خالل عام ٢٠١٩، ومن املتوقع أن يرتفع 
العدد إلى أكثر من الضعف بحلول ٢٠٤٥، 
الفتا الى ان مشــاكل القدم من األسباب 

الرئيسية لالعتالل لدى املرضى.
جاء هذا ضمن ورشة عمل متخصصة 
أقامها املعهد واســتمرت لـ ٣ أيام حول 
الوقايــة من مضاعفات القدم الســكرية 
والتعامــل معهــا، وشــهدت حضــور 
متخصصني فــي الرعاية الصحية، ومت 
تعليم املتدربني مهــارات تقييم وعالج 
القدم لدى مرضى الســكري باستخدام 
طــرق التقييــم والعــالج املبنــي على 
األدلــة، وذلــك بهــدف احلد مــن تقرح 

القدم وبترها، وأشرف على تنظيم هذا 
البرنامــج وتدريــب احلاضرين كل من 
اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية 
كاي كان، واستشاري األعصاب في املعهد 
د.عبداهللا العجمي. وتهدف الدورة إلى 
تزويــد املشــاركني باملعرفــة واملهارات 
الالزمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، 
وفحص وتصنيف خطــر إصابة الفرد 
بتقرح القدم وتوفير التعليم املناســب 
الذي ميكن املرضى من الرعاية الذاتية.

أعلنت مديرة إدارة خدمات 
نقل الدم في وزارة الصحة 
د.رمي الرضــوان أن منظمة 
 AABB بنوك الدم األميركية
جددت االعتراف مبختبرات 
أمراض الدم واملناعة ونقل 
الدم والفحوصات اجلينية 
التي تشــمل مختبرات بنك 
الدم املركزي ومركز الشيخة 
ســلوى الصبــاح للخاليــا 

اجلذعية واحلبل السري.
وقالــت الرضــوان في 
تصريــح لـــ «كونا» أمس 
ان حصــول إدارة خدمات 
نقــل الدم في الوزارة على 
االعتــراف الدولي من قبل 
املنظمة منذ ١٩٨٩ حتى اآلن 
جاء لتحقيقها أعلى معايير 
اجلــودة في خدمــات نقل 
الدم، مبينة ان إدارة خدمات 
نقل الدم تستقبل زيارات 
فــرق التفتيــش العامليــة 
بشــكل دوري كل عامــني 

الــى بنــك الــدم املركــزي 
يعــد الوحيــد عربيا الذي 
مت االعتراف بــه لتطبيقه 
أربعة معايير عاملية وهي 
معايير املختبرات املرجعية 
ونقل الــدم والتبرع بالدم 

واملختبرات اجلينية.
ولفتت إلى أن مختبرات 
الفحص اجليني لفصائل الدم 
انضمت إلى قائمة االعترافات 

لتصبح الكويت الثالثة عامليا 
كمركز يحتوي على مثل هذه 
املختبــرات، حيــث إن هذه 
املختبرات نقلت من بنك الدم 
املركزي إلى مركز الشيخة 
سلوى الصباح خالل جائحة 
كورونا مما يؤكــد االلتزام 

مبعايير اجلودة العاملية.
بدورهــا، قالــت املديــر 
الطبــي ومراقــب اخلدمات 
الطبية والتوجيه في إدارة 
خدمــات نقل الــدم د.حنان 
العوضي في تصريح مماثل 
ان تلــك املختبرات التي مت 
االعتراف بهــا انضمت إلى 
مختبــرات مرجعية عاملية 
حيث يوجد ٦٥ مختبرا في 
الواليــات املتحــدة، وبذلك 
أصبحت مختبرات بنك الدم 
املركزي واملراكز التابعة له 
الثالثة عامليا بعد البرازيل 
وإيطاليــا خــارج الواليات 

املتحدة.

الرضوان: بنك الدم املركزي الوحيد عربياً الذي مت االعتراف به لتطبيقه أربعة معايير عاملية

د.حنان العوضيد.رمي الرضوان

لتجديــد االعتراف الدولي 
إال أنه ولظروف اجلائحة 
مت التدقيق عن طريق تقنية 
االتصــال االفتراضــي من 
قبل مقيمني مدربني تدريبا 
خاصا للتأكد من مستوى 
األداء الفني واإلداري إلدارة 
خدمات نقل الدم ومعايير 
التــي  العاليــة  اجلــودة 
حددتها املنظمة، مشــيرة 


