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صدور كتاَبي «خطورة 
بعض األدوية على 
احلامل واملرضع» 

و«التهاب األذن»
أصدر املركز العربي لتأليف 
العلــوم الصحية  وترجمــة 
كتابــا بعنــوان «خطــورة 
بعض األدويــة على احلامل 
واملرضع»، وهو الكتاب رقم 
١٥٧ ضمــن سلســلة الثقافة 
الصحية، تأليف الصيدالنية: 

شيماء يوسف ربيع.
وجاء في الكتاب أن العناية 
بصحة األم هدفهــا األول هو 
احلفاظ علــى حياتها وحياة 
جنينها، وهي ليســت مجرد 
تقــدمي املشــورة والرعايــة 
الطبية، ويشير مصطلح صحة 
احلامل واملرضع إلى الرعاية 
الشاملة التي تتضمن الرعاية 
الصحية والنفســية لألم في 
املراحل املختلفة التي تشتمل 
على: اإلعداد املســبق للحمل، 
والتغذية السليمة خالل فترة 
احلمل، واالهتمــام باألم بعد 
الــوالدة الســتعادة صحتهــا 
اجلســدية، لذلك يجب عالج 
األمراض التي تصيب احلوامل 
واملرضعات بشكل جدي، وبأقل 
نسبة ضرر محتملة من تعاطي 
األدويــة، مع عــدم حرمانهن 
مــن العــالج بســبب اخلوف 
من األعراض اجلانبية، لذلك 
من الضرورة عليهن مراجعة 
الطبيــب املختص فــي حالة 

وجود أي شكاوى مريضة.
كما أصــدر املركــز التابع 
ملجلس وزراء الصحة العرب 
بجامعة الدول العربية، كتابا 
جديدا حتت عنــوان «التهاب 
األذن»، وهو الكتاب رقم ١٥٥ 
ضمن سلسلة الثقافة الصحية، 
من تأليف د.سليمان عبداهللا 

احلمد، ومراجعة املركز.
الكتــاب معلومات  يتضمن 
مهمة عــن التهاب األذن، ويبني 
أن األذن تتكون من ثالثة أجزاء 
رئيســية هي: األذن اخلارجية، 
والوسطى، والداخلية، ولألذن 
وظيفتان هما: الســمع، وحفظ 
التوازن، أما عن الســمع فتقوم 
األذن بتجميــع الصوت ونقله 
بشــكل ميكانيكــي إلى غشــاء 
الطبلة والعظيمات الثالث، ثم 
إلى القوقعة في األذن الداخلية، 
ومــن ثم تقوم خاليــا القوقعة 
بتحويل الصــوت إلى نبضات 
إلــى مركز  كهربائية فترســله 
السمع عبر العصب الثامن ومنه 

إلى املخ.

اختيار الدهام لزمالة منتدى الشرق في تركيا
جديــد  انتصــار  فــي 
للشباب الكويتي وتأثيره 
الشــبابية  فــي املنصــات 
اإلقليمية والعاملية اختير 
الشاب الكويتي دهام عتيق 
الدهــام صاحــب مبــادرة 
مجلس أهالي الواحة لزمالة 
منتدى الشرق وهي مؤسسة 
عاملية مستقلة، تهدف إلى 
التواصــل  ترســيخ قيــم 
واحلــوار والدميوقراطية 
في الوطن العربي تأسست 
عــام ٢٠١٢ ومقرها مبدينة 

إسطنبول باجلمهورية التركية.
وتلقى الدهام دعوة من منسق املنتدى 
فارس الترزي الذي أكد أن هذا االختيار مت 
بعد متابعة للدور الذي يقوم به الهدام في 

خدمة مجتمعــة من خالل 
مبادرته الناجحة وفق تقييم 
موضوعي ملا مت حتقيقه من 
أهداف من انشــاء مبادرة 
مجلس أهالــي الواحة في 
يناير ٢٠٢١. وبهذه املناسبة 
وجه املنتدى دعوة الدهام 
للحضــور واملشــاركة في 
اجللسة االفتتاحية ملنصة 
(تأثيــر) التابعة للمنتدى 
والتي عقدت في الرابع عشر 
مــن يناير اجلــاري وذلك 
لعــرض جتربته من خالل 
املنصة ومــا أحدثتها من تأثير ذي نتائج 
محققة. وكان الدهام قد حصل على زمالة 
القادة لبرنامج وزارة اخلارجية األميركية 

لعام ٢٠٢٠ حتى اآلن.

دهام الدهام

«املعامل» توّزع كسوة الشتاء على احملتاجني
انطالقا من حرصها على 
أداء دورها اإليجابي، وتأكيدا 
ملبدأ املسؤولية املجتمعية، 
قامت الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت «املعامل» 
بتوزيع كسوة الشتاء على 
العديد من احملتاجني، وذلك 
من خالل زيارتهم والتواجد 
معهــم مبواقــع عملهم في 
العديد من مناطق الكويت.

وأكدت الشركة أن هذه 
املبــادرة جاءت بنــاء على 
توجيهــات مجلس اإلدارة، 

حيــث كان هناك تأكيد دائم على أهمية الدور 
املجتمعي لـ «املعامل» من خالل التواجد املستمر 
في جميع األنشطة والفعاليات التي تسهم مبد 
يد العون واملســاعدة للكثير مــن الفئات في 
املجتمع، ومبا يســهم بترسيخ مفاهيم األمن 
املجتمعــي والتكافل الذي يحثنــا عليه ديننا 
احلنيف وتؤكده عادات أهل الكويت ومبادئهم.
وأشارت «املعامل» إلى أن الفئة املستهدفة 
من هذه احلملة اخليرية احملتاجون ذوو الدخل 

احملدود ممن يتطلب عملهم وجودهم في األماكن 
املكشوفة في أوقات متفاوتة من اليوم خصوصا 
أن هذه األيام بدأت تشهد انخفاضا في درجات 
احلرارة، حيث تواجد املتطوعون واملتطوعات 
من فريق الشــركة في الشــوارع والســاحات 
ومواقــع العمل لتوزيع كســوة الشــتاء التي 
تتضمن أصنافا من املالبس الشتوية كاملعاطف 
والقبعات والقفازات لوقايتهم وإدخال الدفء 

عليهم وحمايتهم من برودة اجلو.

موظفو شركة «املعامل» خالل توزيع كسوة الشتاء على احملتاجني

«االئتمان» يعرض إجنازاته في «إكسبو دبي»
أعلنت املتحدثة الرسمية 
باسم بنك الئتمان الكويتي 
حباري اخلشــتي أن مدير 
مركز نظم املعلومات حمود 
احمليميد قام بافتتاح جناح 
بنك االئتمــان الكويتي في 
اكســبو ٢٠٢٠ دبــي، حيث 
مت ترشــيح البنك من قبل 
وزارة اإلعالم لتمثيل الكويت 
للمشــاركة حتــت عنــوان 
«كويــت جديــدة ـ فــرص 
جديدة لالســتثمار»، حيث 
يعمل جنــاح الكويت على 

إبراز دور الكويت احلضاري والفاعل في شتى 
املجاالت، ويشارك البنك في املعرض خالل الفترة 
من ١٦ حتى ٢٢ اجلاري في أســبوع «األهداف 
العاملية للتنمية املستدامة» بحضور فريق من 
البنك. وشــارك البنك في شرح خططه بعيدة 
املدى لتوفير األمان االجتماعي لألسرة الكويتية، 
حيث كانت الغاية األساسية من تأسيس الدولة 
للبنك هي ضمان الرعاية السكنية للمواطنني، 
كما عرض البنك مسيرته في التحول الرقمي 

وتقدمي اخلدمات إلى العمالء إلكترونيا، حيث 
متيز البنك بتقدمي القروض الذكية بتقنية الذكاء 
االصطناعي دون احلاجة لزيارة فرع البنك أو 
تدخل بشري في العملية بكاملها، ليكون البنك 
أول بنك في القطاعني العام واخلاص يقدم هذه 
اخلدمة. وذكرت اخلشتي أن بنك االئتمان حرص 
على املشــاركة في اكســبو ٢٠٢٠ دبي لعرض 
آخر اإلجنــازات في التحــول الرقمي للكويت 

أمام دول العالم بصورة مشرفة. 

وفد بنك االئتمان خالل مشاركته في جناح الكويت في اكسبو دبي ٢٠٢٠

«األوقاف»: «الداخلية» سمحت للمقيمني 
بالسفر برًا عبر منفذ الساملي ألداء العمرة

أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة األوقــاف 
صدور موافقة من قبل وزارة 
الداخلية بالســماح للمقيمني 
بالسفر برا عبر (منفذ الساملي 
احلدودي) ذهابا وإيابا ألداء 
شــعيرة العمــرة، وذلك بعد 
اجلهود املشتركة بني الوزارة 

وجهات الدولة ذات الصلة.
وســتقوم وزارة األوقاف 

قرارات مجلس الوزراء  املنظمة 
لالشتراطات الصحية في ظل 
(١٩ - COVID)، وإلــى كتــاب 
وزارة الداخليــة رقــم (٣٥٨) 
بشــأن ذات املوضــوع أعاله، 
ومع عــدم اإلخالل بقــرارات 
وتوصيــات مجلــس الوزراء 
واجلهــات الصحية واجلهات 
العربية  املختصــة باململكــة 
السعودية الشقيقة والتعاميم 
الصادرة بشأن تنظيم رحالت 

الكمام أثناء سير الرحلة مع 
عــدم الســماح بالركوب ملن 
يظهر عليهــم أعراض (١٩ - 

COVID) ومتحوراته.
٤ - تكون آلية اعتماد كشوف 
املعتمرين عن طريق إرسال 
صورة من الكشف مع إرفاق 
صورة العقد والتأشيرة لكل 
معتمر وترسل الكشوف عن 
طريــق برنامــج الواتســاب 

اخلاص باإلدارة.

العمرة، لذا تقرر ما يلي:
١ - السماح للمقيمني بالسفر 
بــرا ذهابا وإيابــا عن طريق 
املرخص لهم بتنظيم رحالت 

العمرة.
٢ - التقيد بعدم جتاوز عدد 
الــركاب املعتمريــن ٥٠٪ من 
الطاقة االستيعابية، مع التقيد 

بالتباعد بني املقاعد.
٣ - االلتــزام بتعقيم املقاعد 
قبل ركوب املعتمرين وارتداء 

حتديد ٥٠٪ ملقاعد الباصات مع التقيد باالشتراطات الصحية

بعمل الترتيبات الالزمة بشأن 
استئناف الرحالت البرية وفقا 
لالشتراطات الصحية املقررة.
وجاء في كتاب وجه مدير 
شــؤون إدارة احلج والعمرة 
ســطام املزيــن إلــى مكاتــب 
ومكاتــب  العمــرة  تنظيــم 
السياحة والســفر (املرخص 
لهــا مبزاولة نشــاط العمرة 
وإصدار التأشيرات)، باإلشارة 
إلــى املوضــوع أعــاله، وإلى 

اجلزاف: دور اإلعالم مهم في تعزيز النزاهة ومواجهة الفساد
آالء خليفة

النزاهــة  نظمــت جمعيــة 
الكويتيــة «امللتقى  الوطنيــة 
الوطنــي للتنميــة الشــبابية 
واإلبــداع والتطويــر» حتــت 
شعار «من أجل استدامة للنزاهة 
الوطنيــة» مبشــاركة عدد من 
املتخصصــني في مجاالت عدة 
وبدعــم من مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي بالتعاون مع 
شــركة احلمرا لالستشــارات 
االقتصادية واجلامعة األمريكية 
الدولية. وتطرق امللتقى الذي 
أداره عبدالوهاب احلجي، إلى 
دور اإلعالم في تعزيز النزاهة 

والشفافية.
بداية، قــال رئيس مجلس 
إدارة جمعية النزاهة الوطنية 
الكويتيــة احملامي محمد ذعار 
العتيبي إن الشــباب هم عماد 
املستقبل وهم النواة التي بها 
سيبنى مستقبل األوطان، موجها 
جزيل الشكر جلميع املشاركني 
في امللتقى، ولفت إلى أن الشباب 
الكويتي حريص على املشاركة 
فــي امللتقيات التــي تزيد من 
حصيلته الثقافية واملعرفية في 
مختلف املواضيع مشيدا بحرص 
الكويت على رعاية املشــاريع 
الشباب وهذا ما شاهدناه حقيقة 

أنــه لتحقيق تلك األهداف البد 
من عمل شراكات بني احلكومات 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني 

واملواطنني على حد السواء.
من جهتــه حتدث اإلعالمي 
د.بسام اجلزاف عن دور اإلعالم 
فــي تعزيــز قيــم النزاهة بني 
األوساط الشبابية الفتا إلى أن 
متخذي القــرار في احلكومات 
الديكتاتورية ال يعطون أهمية 
للرأي العــام كونهم يحكمون 
بالســلطة والقوة الفتا إلى أن 
الكويت منذ نشأتها جبل أهل 
الكويــت من األســرة احلاكمة 
الدميوقراطية والتشاور  على 
واحترام الــرأي والرأي اآلخر 
ولفت اجلــزاف إلى أن اإلعالم 
احلكومــي الســابق يعتبر من 

باجلامعــات اخلاصة موضحة 
أن للتعليم في القطاع احلكومي 
إيجابياته  والقطــاع اخلــاص 
العنزي أن  وسلبياته وذكرت 
الفارق بــني التعليم احلكومي 
واخلاص أن املدارس اخلاصة 
تعطي املعلومة بأسلوب محفز 
وجــاذب مــن خالل اســتخدام 
التكنولوجيا املتطورة أما القطاع 
احلكومي وان كانوا ميلكون ذات 
التكنولوجيــا لكنهم يجهلون 
كيفيــة تطبيقها ويتكاســلون 
فــي تطبيقهــا ويتمســكون 
التقليدية  بالطرق واألساليب 
في التعليم من جانبها حتدثت 
رئيسة شبكة سيدات األعمال 
بدور الســميط، عن التخطيط 
واالبتكار للنهوض بالدولة ملا 
بعــد اجلائحة مؤكــدة ان على 
كل إنسان حتديد األهداف التي 
يرغب في حتقيقها سواء كانت 
أهداف قصيرة او متوسطة او 
بعيدة املدى وأفادت الســميط 
بأنه من وجهة نظرها فإن أفضل 
طريقة للدولة ملساعدة أصحاب 
الذيــن  املشــاريع الصغيــرة 
تضرروا من جائحة كورونا هي 
أن الدولة تشغل تلك املشاريع 
والبعد عــن البيروقراطية من 
اجل تخطي التعثر الذي حدث 

لهم بسبب اإلغالق.

اهــم وســائل الرقابــة ســواء 
اإلعــالم احلكومــي او اخلاص 
فضال عن اإلعــالم اليوم الذي 
أضيف إليه اإلعالم اإللكتروني 
التواصل االجتماعي  ووسائل 
وذكــر اجلــزاف أنــه البــد من 
زرع القيم منذ نعومة األظافر 
مــن خــالل املدرســة واملنــزل 
واملســجد واإلعــالم، مع تبني 
مشــاهير مؤثريــن ذوي قيــم 
ومبادئ يكونون خير ســفراء 
للشباب خللق أيقونة ذات شكل 
ومضمون. وختم قائال: إذا أردت 
مجتمعا تسوده النزاهة عليك 
ان حتارب الفساد بكافة صوره 

وأشكاله.
وبدورهــا، حتدثــت عنود 
العنــزي عــن مزايــا التعليم 

خالل ملتقى نظمته جمعية النزاهة مبشاركة عدد من املتخصصني في مجاالت عدة

عدد من املشاركني في امللتقىمحمد ذعار العتيبي

عند إنشــاء وزارة متخصصة 
بشؤون الشباب وإنشاء الهيئة 
العامــة للشــباب مبــا يعكس 
الروح لــدى القيادة العليا في 
الدولة ورؤيتهم املستقبلية بأن 
املستقبل املشرق بيد الشباب.

من ناحيتها، حتدثت احملامية 
شــيخة اجلليبــي عــن أهداف 
التنمية املســتدامة والتخفيف 
من مشــكلة البطالة موضحة 
أن أهداف التنمية املستدامة هي 
دعوة عاملية تهدف إلنهاء الفقر 
وحماية الكوكب وضمان متتع 
جميع الناس بالسالم واالزدهار 
بحلول ٢٠٣٠ لتحقيق التوازن 
بــني االســتدامة االجتماعيــة 
واالقتصادية والبيئية وهدفها 
جعــل املجتمع أفضل، مضيفة 


