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استشاري ورئيس النساء والتوليد في مستشفى املواساة أكدت أنه األفضل لتجنب اإلصابة باملرض

ساجنيتا دوان :تطعيم اإلنفلونزا حماية لألم وطفلها
أكدت استشاري ورئيس النساء والتوليد
في مستشفى امل��واس��اة اجلديد الدكتورة
ساجنيتا دوان أن أخ���ذ امل����رأة احل��ام��ل
للتطعيمات قبل موسم اإلنفلونزا الطريقة
األفضل لتجنب اإلص��اب��ة أو نشرعدوى
باملرض.
وكشفت الدكتورة دوان في تصريح
صحفي أن تطعيم اإلنفلونزا آمن إذا مت
أخ��ذه خالل أي مرحلة من مراحل احلمل
منذ اإلخصاب إلى ما بعد ذلك مؤكدة املرأة
إن كانت حامل ستكون بحاجة ألخذ تطعيم
كل موسم شتاء ألن الفيروس يتغير كل
عام.
وعددت الدكتورة دوان فوائد التطعيم
للمرأة احل��ام��ل موضحة أنها ال تقتصر
فائدتها على األم وح��س��ب ،وإمن���ا متتد
لتشمل الطفل .موضحة أنه سوف يستفيد
بأخذ والدته لتطعيم اإلنفلونزا كونه يقلل
إحتمال إصابتها باملرض ومعاناتها من
مضاعفات اإللتهاب الرئوي وخاصة في
املراحل األخيرة من احلمل.
  وأوض��ح��ت أن اإلن��ف��ل��ون��زا ق��د ت��ؤدي
أثناء احلمل إلى زي��ادة خطر اإلجهاض أو
الوالدة املبكرة أو انخفاض في وزن الطفل،
مؤكدة أن التطعيم فضالً عن أنه يقلل خطر
اإلصابة باإلنفلونزا ،فإنه أيضاً يقلل من
خطر ح��دوث هذه املضاعفات ذات الصلة

ال �ت �ط �ع �ي ��م ي� �س ��اع ��د ع� �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة ال �ط �ف��ل
ب ��إع� �ط ��ائ ��ه ب� �ع ��ض امل� �ن ��اع ��ة ض ��د ال� �ف� �ي ��روس
خ� � �ل � ��ال ال � � �ش � � �ه� � ��ور األول � � � � � � ��ى م� � � ��ن احل� � �ي � ��اة
اإلن� � �ف� � �ل � ��ون � ��زا ق� � ��د ت � � � ��ؤدي أث � � �ن� � ��اء احل� �م ��ل
إل� � ��ى زي� � � ��ادة خ� �ط ��ر اإلج� � �ه � ��اض أو ال � � ��والدة
امل � �ب � �ك � ��رة أو ان � �خ � �ف � ��اض ف� � ��ي وزن ال � �ط � �ف � ��ل
ت �ط �ع �ي��م اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا آم � ��ن ول� �ي ��س ل� ��ه آث� ��ار
ج ��ان� �ب� �ي ��ة خ � �ط � �ي� ��رة ع � �ل� ��ى امل � � � � ��رأة احل � ��ام � ��ل
باملرض للمرأة احلامل والطفل في ذات اآلن.
وزادت الدكتورة دوان أن “التطعيم
أي��ض�اً س��وف يساعد على حماية الطفل
ب��إع��ط��ائ��ه ب��ع��ض امل��ن��اع��ة ض��د ف��ي��روس
اإلنفلونزا خالل الشهور األولى من احلياة.

وح��ول اآلث��ار اجلانبية للتطعيم أكدت
أن��ه ميكن الشعور باأللم مكان احلقن أو
أو وج��ع بالعضالت خ�لال ي��وم أو يومني
من أخذ التطعيم غير أنه ليس هناك آثار
جانبية خطيرة ميكن ذكرها.

وبينت أن اإلنفلونزا مرض معدي للغاية
وأع��راض��ه تظهر بسرعة كبيرة وتشمل
ح��م��ى وق��ش��ع��ري��رة وص����داع واآلم في
املفاصل والعضالت وتعب شديد ،الفتة
إلى أن نوبة بسيطة من اإلنفلونزا أسوأ
بكثير م��ن نوبة ال��ب��رد الشائع  الذي من
احملتمل أن تقضي على إثرها بضعة أيام
في السرير فيما عدوي اإلنفلونزا ميكن أن
ت��ؤدي إلى دخ��ول املستشفى ومضاعفات
كبيرة ذات خطورة عالية.
وأما سبب اإلنفلونزا هو أن الفيروسات
ال��ت��ي تنتشر م��ن ش��خ��ص آلخ���ر تصيب
اجلهاز التنفسي “مجرى التنفس والرئتني
“ كما أنها ميكن أن ت��ؤدي إل��ى اإللتهاب
الرئوي وغيرها من املضاعفات ،الفتة إلى
أن الفيروسات املسببة لإلنفلونزا تتغير
كل عام وهذا هو السبب في ضرورة إعطاء
التطعيمات سنويا ً.
  وأوض���ح���ت ال��دك��ت��ورة دوان ح��ول
طريقة انتقال العدوى أن الشخص املصاب
عندما يقوم بالسعال أو العطس ينتشر
الفيروس في منطقة واسعة محموال على
قطرات صغيرة من اللعاب وميكن أن يقوم
أشخاص أخ��رون بتنفس ه��ذه القطرات
أو إلتقاطها عن طريق ملس األسطح حيث
إستقرت هذه القطرات.
وأش���ارت إل��ى أن��ه ميكن منع إنتشار

د .ساجنيتا دوان

ال���ف���ي���روس ع���ن ط���ري���ق ت��غ��ط��ي��ة ال��ف��م
واالن��ف عند السعال والعطس للحد من
خطر اإلص��اب��ة بالفيروس وغسل اليد
بانتظام واستخدام الغسول املخصص
لذلك ،مشددة أن الطريقة األفضل لتجنب

اإلص��اب��ة أو نشرعدوى اإلنفلونزا ،أخذ
التطعيمات قبل موسم اإلنفلونزا.
ولفتت ألهمية الذهاب ملراجعة الطبيب
امل��خ��ت��ص دون ت��أخ��ي��ر واحل��ص��ول على
اللقاح.

نفذتها النوبات الثالثة بطوارئ العاصمة

حتت رعاية العقيل الثالثاء املقبل

العنزي :ضبط  21بائع ًا متجو ًال
وحترير  15محضر مخالفة «عمل»

«املهندسني» تنظم املنتدى التدريبي ومعرض
الفرص الوظيفية للمهندسني الكويتيني

حملة على العقارات املخالفة

أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن قيام فريق
ال��ط��وارئ ب��ف��رع بلدية محافظة
العاصمة بنوباته الثالثة (أ ،ب،
ج) يتنفيذ ح��م�لات ميدانية في
ع��م��وم م��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة لرصد
ال���ت���ج���اوزات ف��ي أع��م��ال ال��ب��ن��اء
والتعديات على أمالك الدولة فضال
ع��ن تنفيذ حمالت برفقة القوى
العاملة للحد من الظواهر السلبيه
التي تتمثل في الباعة اجلائلني .
وأوض��ح رئيس الفريق بفرع

توجيه إنذار

بلدية احملافظة زي��د العنزي بأن
احل��م�لات أس��ف��رت ع���ن توجيه
إن��ذاري��ن داخ���ل العقار لعقارين
لغلق البلكونات واملعلقات مبواد
خفيفة مخالفا للقرار الوزاري رقم
 206لسنة  2009ووجود أعمال
بناء غير مرخصة تستغل كسكن
خ��اص إل��ى جانب وض��ع ملصق
إنذار ألحد املطاعم إلستغالله أمالك
الدولة بوضع تسكيرات من املواد
اخلفيفة.
وأش���ار العنزي إل��ى أن��ه ق��د مت

وض���ع ملصقني إخ��ط��ار مبوعد
اإلزال���ة ب��ن��اء على ورود شكوى
تتعلق بوجود مظالت على عقار
ت��اب��ع ل�����وزارة األوق�����اف ،فضال
ع��ن تنفيذ حملتني برفقة القوى
العاملة أسفرت عن ضبط  21بائع
متجول مخالفني لقوانني البلدية
وجاري إتخاذ اإلجراءات القانونية
بتحرير محاضرمخالفات مزاولة
حرفة بدون احلصول على موافقة
ال��ب��ل��دي��ة ف��ض�لا ع��ن حت��ري��ر 15
محضر مخالفة م��ن قبل القوى

العاملة مخالفني شؤون العمل.
ومن جانبها دعت إدارة العالقات
العامة بالبلدية أصحاب العقارات
اإللتزام بلوائح وانظمة البلدية ،
كما دعت املواطنني االتصال على
اخلط الساخن  139ال��ذي يعمل
على م���دار الساعة ف��ي إستقبال
شكاوي اجلمهور أو التواصل على
ح��س��اب ال��ب��ل��دي��ة @kuwmun
عبر مواقع التواصل االجتماعي
في حال وج��ود أي شكوى تتعلق
بالبلدية .

أعلنت جمعية املهندسني الكويتية
إق��ام��ة املنتدى التدريبي و معرض
الفرص الوظيفية للمهندسني الكويتيني
ف��ي الفترة م��ن ٢٤إل���ى  ٢٦سبتمبر
اجل���اري  ،حيث ستنطلق فعاليات
املنتدى ف��ي فندق وم��رك��ز مؤمترات
امللينيوم يوم الثالثاء املقبل بحضور
ومشاركة راعية املنتدى وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية م��رمي العقيل
وع��دد من كبار املسؤولني في الدولة
واملجتمع املدني ومؤسسات القطاعني
العام واخلاص .وقال رئيس اجلمعية
املهندس فيصل العتل :إن اجلمعية
ماضية بدعم سياسة إحالل املهندسني
للعمل ف��ي القطاع اخل��اص ف��ي إط��ار
مشروعها الوطني االستراتيجي “
املهندسون قادة املستقبل “ الفتا الى
أن م��ش��ارك��ة دي���وان اخل��دم��ة املدنية
وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
بالدولة  ،الهيئة العامة للبيئة  ،هيئة
الشباب وغيرها من اجلهات العامة
واخلاصة فياملنتدى ميثل خطوة جادة
من الطرف احلكومية للقيام مبزيد من
اخلطوات التنفيذية لهذا املشروع .
وذك����ر ال��ع��ت��ل أن امل��ن��ت��دى يقام
ه��ذا ال��ع��ام حت��ت ش��ع��ار “ال حتاتي”
وسيتضمن مجموعة م��ن ال���دورات
ال��ت��دري��ب��ي��ة التخصصية املجانية
للمهندسني الكويتيني حديثي التخرج،
وعرضا للفرص الوظيفية املتاحة في
القطاع اخل��اص  ،م��ج��ددا ال��ق��ول أننا
ل��ن ت��وان ف��ي دع��م املهندس الكويتي
وخاصة حديثي التخرج لينخرطوا في
سوق العمل فور تخرجهم .

مرمي العقيل

م .فيصل العتل

ال �ع �ت��ل :م ��اض ��ون ب��دع��م س �ي��اس��ة إح�ل�ال
امل�ه�ن��دس�ين ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ق �ط��اع اخل��اص
وأش���ار العتل ال��ى أن احملاضرين
واملتحدثني ف��ي املنتدى سيعرفون
املهندسني وخاصة حديثي التخرج
مب��زاي��ا ال��ع��م��ل ف��ي ال��ق��ط��اع اخل��اص
والدعم الذي تقدمه الدولة للكويتيني
ال��راغ��ب�ين ف��ي العمل ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع ،
وك��ذل��ك متطلبات وم��زاي��ا العمل في
اجلهات املشاركة  ،مضيفا أننا نعمل
أيضا على تثقيف الشباب الكويتيني
بالتخصصات املطلوبة بسوق العمل
 ،واالبتعاد عن دراس��ة التخصصات
املتكدسة والتي تقل فرص العمل فيها .

يذكر أن جمعية املهندسني الكويتية
ال��ت��ي أطلقت قبل ع��ام�ين م��ش��روع “
املهندسون ق��ادة املستقبل “ الحالل
املهندسني الكويتيني للعمل في القطاع
اخلاص و مساعدة الدولة في التخفيف
من مشاكل انتظار التوظيف في القطاع
احل��ك��وم��ي  ،واالس��ت��ف��ادة م��ن امل��زاي��ا
املتاحة في مشاريع الدولة العمالقة
ال��ت��ي تتضمنها خ��ط��ط “الكويت
 ”2035م��ن خ�ل�ال ت��أه��ي��ل وادم���اج
املهندس الكويتي للعمل بهذه املشاريع
بالتعاون مع القطاع اخلاص.

انعقد للمرة الرابعة في الكويت مبشاركة خبراء محليني ودوليني

العثمان :مؤمتر وجائزة املسؤولية املجتمعية للمؤسسات املالية
واملصارف اإلسالمية ناقش أفضل التجارب واملمارسات العاملية
حقق مؤمتر وجائزة املسؤولية
املجتمعية ل��ل��م��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة
واملصارف اإلسالمية لعام 2019م
ف��ي دورت����ه ال��راب��ع��ة ال��ت��ي أقيمت
في دول��ة الكويت جناحاً كبيرا ً من
خ�لال احلضور واملشاركة املميزة
للضيوف واملتحدثني واملكرمني.
وق��د شهد حفل اف��ت��ت��اح املؤمتر
تكرمي محافظ األحمدي الشيخ فواز
اخل��ال��د ومنحه لقب سفير دول��ي
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ن��ظ��را ً
جلهوده الكبيرة في خدمة املجتمع،
وال��ت��ي ساهمت ف��ي حتقيق مدينة
األحمدي هذا اإلجن��از املميز ،كما مت
تكرمي كوكبة من القيادات املصرفية
وعدد من الفائزين بجوائز املؤسسة
املالية امللتزمة باملسؤولية املجتمعية
لعام .2019
وقد صرح مدير عام معهد اإلجناز
امل��ت��ف��وق للتدريب واالس��ت��ش��ارات
االدارية واالقتصادية واملالية عضو
اللجنة املنظمة د .شهاب العثمان أن
هذا املؤمتر الذي يتم تنظيمه سنويا
من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية

االجتماعية عضو ب��رن��ام��ج األمم
املتحدة لالتفاق العاملي ،عقد املؤمتر
لهذا العام بنسخته الرابعة بالشراكة
مع كل من املعهد العربي للتخطيط،
ومجموعة البركة املصرفية ،واملركز
العاملي للتنمية املستدامة ،وذلك
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات اخ��ت��ي��ار “مدينة
األحمدي” املدينة العربية املسؤولة
اجتماعيا ً لعام .2019
م��ب��ي��ن�ا ً أن إق���ام���ة ه���ذا امل��ؤمت��ر
جاءت الستعراض أفضل التجارب
وامل��م��ارس��ات العاملية واإلسالمية
في مجال “دور القيادات املصرفية
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ت��ع��زي��ز مم��ارس��ات
الشراكة واملسؤولية املجتمعية”،
وإل��ى تعريف املؤسسات واألف��راد
مب��ج��االت ال��ش��راك��ة وامل��س��ؤول��ي��ة
املجتمعية ل��ل��م��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة
وامل��ص��ارف االس�لام��ي��ة والطريق
الس��ت��ث��م��اره��ا لتنمية املجتمعات
العربية واالسالمية ،وإلى تسليط
الضوء على دور املؤسسات املالية
وامل��ص��ارف االسالمية في مجاالت
اخلدمة املجتمعية.

لقطة جماعية للمشاركني

وع���ن م��ح��اور امل��ؤمت��ر أوض��ح
العثمان أنها تركزت حول القيادة
املصرفية املعززة البتكار املبادرات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة (ق���ص���ص وجت����ارب
إبداعية)  ،ومكونات القيادة املؤثرة

ف��ي تعزيز مم��ارس��ات املسؤولية
املجتمعية في املؤسسات املصرفية
اإلسالمية ،واألدوات املهنية لتعظيم
أث��ر القيادات املصرفية في تعزيز
الشراكات املجتمعية للمؤسسات

املالية واملصارف االسالمية ،ودور
قيادات الهيئات الشرعية في تعزيز
مم��ارس��ات ال��ش��راك��ة واملسؤولية
املجتمعية في املصارف اإلسالمية،
واملرجعية املعيارية العاملية املعززة

لدور القيادات املصرفية في قياس
أداء املؤسسات املالية واملصارف
اإلس�لام��ي��ة ف���ي م��ج��ال ال��ش��راك��ة
واملسؤولية املجتمعية ،والبنوك
املركزية املساندة للقيادات املصرفية
ف��ي مم��ارس��ة أع��م��ال امل��س��ؤول��ي��ة
املجتمعية بني التشريعات والدور
ال��رق��اب��ي ،وال��ق��ي��ادات املصرفية
ومم��ارس��ات املسؤولية املجتمعية
لتحقيق امل���واءم���ة ب�ين ال��ت��روي��ج
اإلعالمي واألثر املستدام.
كما ذك��ر العثمان أن��ه مت تنظيم
ورش عمل متخصصة على هامش
امل��ؤمت��ر؛ األول���ى ب��ع��ن��وان“ :إعداد
تقارير دولية للشراكة واملسؤولية
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ق��ط��اع امل��ؤس��س��ات
امل��ال��ي��ة وامل��ص��ارف االسالمية” ،
والثانية ب��ع��ن��وان“ :االبتكار في
تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات
ال��ش��راك��ة املجتمعية للمؤسسات
امل��ال��ي��ة وامل��ص��ارف االس�لام��ي��ة من
تقدمي خبراء من الشبكة اإلقليمية
للمسؤولية االجتماعية.
وقد أعرب العثمان عن سعادته

ب��ال��ن��ق��اش��ات ال��ث��ري��ة ف��ي جلسات
املؤمتر والتي أثمرت عن مجموعة
من التوصيات القيمة التي قدمها
مجموعة م��ن اخل��ب��راء واملختصني
ف��ي القطاع املصرفي واملسؤولية
االجتماعية ،فضال عن التفاعل الكبير
من قبل احلضور في ورش العمل
والتي شهدت العديد من املداخالت
املتميزة والتعليقات البناءة.
وخ��ت��ت��م ال��ع��ث��م��ان تصريحه
ب���أن تنظيم م��ث��ل ت��ل��ك الفعاليات
امل��ت��خ��ص��ص��ة ،وع��ق��د ال��ش��راك��ات
واتفاقيات التعاون وتضافر اجلهود
ب�ين مختلف القطاعات احلكومية
واخلاصة ومنظمات املجتمع املدني،
تأتي متاشيا مع توجه دولة الكويت
الرامي إلى الوصول ملستقبل مزدهر
وم��س��ت��دام ،م��ن خ�ل�ال ح��ش��د كافة
اجلهود إلجناز أهداف خطة التنمية
الوطنية؛ املنبثقة عن تصور صاحب
السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد لتحويل الكويت إل��ى مركز
إقليمي رائد ماليا وجتاريا وثقافيا
ومؤسسيا وذلك بحلول عام .2035

