
أك����دت ال���دك���ت���ورة وج���دان 
ال���ع���ق���اب رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
الكويتية حلماية البيئة انتهاء 
موسم اجلمعية السادس لرصد 
وتوثيق احل��ي��اة الفطرية في 
دول��ة الكويت بانتهاء عرض 
احللقات التلفزيونية اليومية 
ل��ب��رن��ام��ج )ك����ل ي����وم كشتة 
2 احل����دود(، ال���ذي استعرض 
جانبا من املظاهر اجليولوجية 
والطبيعية واحل��ي��اة الفطرية 
ف��ي املناطق اخلارجية بدولة 
الكويت وتوثيق احلياة الفطرية 
واملظاهر الطبيعية في األماكن 

احلدودية واملواقع اخلارجية.
وتوجهت الدكتورة العقاب 
بشكر خ��اص إل��ى وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام 
والوكيل املساعد لشؤون أمن 
احل���دود ال��ل��واء س��ال��م ال��ن��واف 
وم���دراء قطاعات أم��ن احل��دود 
من قطاع العبدلي في الشمال 
إلى قطاع النويصيب الساحلي 
ف���ي اجل���ن���وب ع��ل��ى ج��ه��وده��م 
ف��ي مساندة فريق العمل على 
م��ت��اب��ع��ة ك��ام��ي��رات ال��رص��د، 
والبحث ع��ن م��واق��ع الكائنات 
احلية التي مت من خاللها رصد 
العديد من الكائنات والتعرف 
على معيشتها في مواقع مختلفة 
في بطون الشقايا وكذلك مواقع 
أخ����رى، م��ش��ي��رة إل���ى أن ذل��ك 
البرنامج التعاوني بني اجلمعية 
والداخلية أفاد كثيرا في التعرف 
على البيئات املختلفة والتنوع 
األحيائي فيها، مشيدة بتعاون 
وجهود وزارة الداخلية من خالل 
العديد من قطاعاتها وخاصة 
قطاع أم��ن احل���دود البرية في 
تعاونه ومشاركته فريق عمل 
البرنامج في تصوير األماكن 
احل���دودي���ة ذات احلساسية 
البيئية، مشيرة إل��ى أن فريق 
العمل القائم على التصوير من 
ك��ف��اءات أع��ض��اء اجلمعية في 
مجال التصوير، التي انعكست 
خبراتهم على جماليات العرض 
في البرنامج باستخدام تقنيات 
حديثة في التصوير، وأش��ارت 
إلى أن اللقطات في هذا البرنامج 
التوعوي البيئي لقطات غير 

م��ك��ررة، حيث أنها تستعرض 
جمال البيئة الكويتية في مناطق 
ال يصل إليها امل��واط��ن واملقيم 
كونها ضمن احليازات األمنية 
احل��دودي��ة، إال أن التعاون مع 
وزارة الداخلية في تسهيل عمل 
فريق العمل كان له األثر األعمق 
في انتاج )رائعة بيئية( تضيف 
لسلسلة توثيق احلياة الفطرية 

في الكويت قيمة معرفية مميزة.
وأض���اف���ت رئ��ي��س جمعية 
ال��ب��ي��ئ��ة: مت ت���ق���دمي امل��وس��م 
السادس في 21 حلقة فقط ولم 
يستكمل الثالثون نظرا لظروف 
تفشي ف��اي��روس ك��وف��ي��د 19، 
ال��ذي تطلب التباعد اجلسدي 
وحجر بعض أعضاء الفريق في 
بعض األوق���ات متبعاً الفريق 
ب��ذل��ك ال��ت��ع��ل��ي��م��ات الصحية 
ل��وزارة الصحة في التعامل مع 
األوض���اع الصحية ف��ي البالد، 
مضيفة: ضمت احللقات العديد 
م��ن امل��واق��ع احل��دودي��ة وكانت 
لتسهيل تعريف اجلمهور على 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ف��ي تلك 
املواقع واملظاهر اجليولوجية 
فيها واملوارد الطبيعية مثل املياه 
اجلوفية وغيرها. ونوهت رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية ورئيس 
فريق العمل د. وج��دان العقاب 
إلى أن مثل هذا العمل التطوعي 
واملجهود الكبير تعرض خالله 
فريق العمل للعديد من األخطار 
واخل��س��ائ��ر ال��ت��ي تترتب على 
ال��ت��ن��ق��ل ف���ي امل���واق���ع ال��وع��رة 
وصعوبة التحضير واإلع��داد 

العلمي لبعض احللقات حيث 
يتطلب ذل��ك أحياناً تنفيذه في 
املوقع بحد ذاته نتيجة صعوبة 
ال��وص��ول للموقع أو صعوبة 

تكرار الوصول إليه.
وأش�����ارت إل���ى أن األع��م��ال 
الوثائقية في امليادين املفتوحة 
م��ن أص��ع��ب أع��م��ال التوثيق 
وال��ت��ص��وي��ر وال��ب��رام��ج كونها 
ليست درام��ا في موقع داخلي 
وم��غ��ل��ق وآم�����ن، ف��ق��د ت��ع��رض 
أع����ض����اء ال���ف���ري���ق ل��ل��ع��دي��د 
م����ن اخل���س���ائ���ر واألض�������رار 
ف���ي س��ي��ارات��ه��م وم��ع��دات��ه��م 
والكاميرات واحلوادث البسيطة 
والتغريزات في بعض املواقع 
الرملية واملواقع التي غلب عليها 
ال��رم��ال السافية، مم��ا استهلك 
طاقة أع��ض��اء الفريق ساعات 

طويلة أثناء التصوير.
وأضافت بأن تصوير احللقات 
حتكمه األوض����اع ف��ي اخل��ارج 
ك��اص��دار التصاريح واختالف 
نقاط االلتقاء والتأخير بسبب 
بعض ال��ظ��روف اخل��ارج��ة عن 
إرادة أع��ض��اء ال��ف��ري��ق، وس��وء 
األح��وال اجلوية التي قد تعطل 
التصوير ك��األم��ط��ار وال��ري��اح 
والغبار، ل��ذا ف��إن فريق العمل 
يهيب باملشاهدين الكرام بتقدير 
مثل هذا العمل الذي مت إجنازه 
ب��ج��ه��ود ك��ب��ي��رة ب��ق��ي��ت خلف 
كواليسه غير ظاهرة للعيان، 
شاكرين لهم متابعتهم اليومية 
للبرنامج مب��ا ف��ي��ه م��ن علوم 

مبسطة عن بيئتنا الكويتية.

ق��ال الشيخ ط��ارق العيسى رئيس 
مجلس اإلدارة في جمعية إحياء التراث 
اإلس��الم��ي: نرفع آسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير البالد، وإل��ى سمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك، وإلى 
شعب ال��ك��وي��ت اخل��ي��ر واملقيمني على 
أرضها أهل البذل والعطاء الصابرين 
واحملتسبني ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم���ة التي 
نسأل الله عز وج��ل، لها فرجاً عاجاًل، 

لتعود األمور إلى طبيعتها.
وأض�����اف: إن��ن��ا إذ ن��ه��ن��ئ ص��اح��ب 
السمو -أمير البالد - فإنني  وأعضاء 
مجلس اإلدارة في جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي نشكر لسموه اللفتة األبوية 
في ثنائه على اجلمعيات اخليرية في 
كلمته، التي وجهها ألبنائه وإخوانه 
املواطنني واملقيمني  مع حلول عيد الفطر 

املبارك.
وأض��اف العيسى أن تهنئتنا لسموه 
وللحكومة الكويتية بهذه املناسبة، 

تهنئة مقرونة بالشكر والعرفان على 
ما حتملوه من مسؤولية جت��اه األزم��ة 
وعلى إدارتهم احلكيمة لها بقدر كبير 
من املسؤولية والتفاني؛ مما كان له بالغ 
األثر في احلفاظ على  صحة املواطنني 
وال��واف��دي��ن، واحل��ف��اظ على الكويت 
كما عهدناها أرض خير وأم��ن وأم��ان ، 
وال ننسى ال��دور الكبيرالذي قامت به 
منظمات املجتمع امل��دن��ي واجلمعيات 

اخليرية واألهلية وأخص منهم بالذكر 
والشكر األخ��وة العاملني فيها وجموع 
املتطوعني الذين جسدوا روح التعاون 
والفزعة الكويتية األصيلة، فجزاهم الله 
عنا وعن أهل الكويت واملقيمني فيها كل 
خير. ونحن في جمعية إحياء التراث 

اإلس��الم��ي نتقدم جلميع ه��ذه اجلهات 
بجزيل الشكر واالمتنان على جهودهم، 
ونشدُّ على أيديهم، ونقف من ورائهم 
داع��م��ني لهم جتسيدا لتالحم الشعب 
الكويتي بجميع فئاته م��ن مواطنني 

ومقيمني على أرضها دون تفرقة.
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 7946 640 شخصًا ترفع حاالت الشفاء  إلى  شفاء 

3 حاالت وفاة – 19«.. و  692 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
األرب���ع���اء تسجيل 692 إص��اب��ة ج��دي��دة  
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة في البالد 
إل��ى 23267 حالة في حني مت تسجيل 3 
حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 

175 حالة.
وق��ال الناطق الرسمي باسم ال���وزارة 
الدكتور عبدالله السند في املؤمتر الصحفي 
اليومي: إن جميع احل��االت السابقة التي 
ثبتت إصابتها باملرض هي حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث 

عن أسباب العدوى وفحص املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة ال692 
تضمنت )178 حالة ملواطنني كويتيني( 
و)165 حالة ملقيمني من اجلنسيةالهندية( 
و)95 ح���ال���ة مل��ق��ي��م��ني م���ن اجل��ن��س��ي��ة 
البنغالديشية( و)94 حالة ملقيمني من 
اجلنسية امل��ص��ري��ة( وبقية احل���االت من 

جنسيات أخرى.
وأض���اف أن امل��ص��اب��ني حسب املناطق 
الصحية جاؤوا بواقع )197 حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)191 حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية(  و)146 حالة مبنطقة 
اجل��ه��راء الصحية( و)86 حالة مبنطقة 
ح��ول��ي ال��ص��ح��ي��ة( )و72 ح��ال��ة مبنطقة 

العاصمةالصحية(.
وع��ن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس، فقد ذكر 
أن��ه��ا ج���اءت على النحو التالي )منطقة 
الفروانية 58 حالة( )ومنطقة العبدلي 51 
حالة( و)منطقة جليب الشيوخ 46 حالة( 

و)منطقة املنقف 45 حالة(.
وفيما يخص آخر املستجدات في العناية 
املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 193 حالة 

ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها ب� )كوفيد - 19( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 15146 

حالة.
وحول مراكز احلجر الصحي املؤسسي 
فقد بلغ مجموع م��ن أن��ه��ى ف��ت��رة احلجر 
الصحي املؤسسي اإلل��زام��ي خ��الل ال24 
س��اع��ةامل��اض��ي��ة 253 شخصا وذل���ك بعد 
القيام بكافة اإلجراءات الوقائية والتأكد من 
خلو جميع العينات من الفيروس على أن 

يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوماً في احلجر 
الصحي املنزلي اإللزامي اعتباراً من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت القيام 
ب��ه��ا خ���الل ال24 س��اع��ة امل��اض��ي��ة بلغت 
2738 مسحة، مشيراً إلى أن مجموع عدد 

الفحوصات بلغ أكثر من 278945 فحص.
وج��دد السند دع��وة املواطنني واملقيمني 
ال��ى م��داوم��ة األخ���ذ بكافة سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحل��رص على 

تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق 
أمس شفاء 640 حالة من املصابني مبرض 
)كوفيد - 19(، ليرتفع بذلك عدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

7946 حالة. 

العقاب: األعمال الوثائقية في امليادين املفتوحة من أصعب أعمال التوثيق والتصوير والبرامج

»حماية البيئة«: انتهاء املوسم السادس 
لرصد وتوثيق احلياة الفطرية في الكويت 

د. وجدان العقاب خالل تصوير احللقات التلفزيونية

العيسى: منظمات املجتمع املدني اخليرية واألهلية جسدوا روح التعاون والفزعة الكويتية األصيلة

رئيس وأعضاء »إحياء التراث اإلسالمي« يشكرون 
صاحب السمو ويثنون على كلمته للمواطنني واملقيمني 

تقدمي املساعدات
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تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

د. عبد الله السند

توثيق احلياة الفطرية

على إثر التفاعل القوي وامللموس 
من أه��ل اخلير في الكويت في شهر 
رمضان وخاصة العشر األواخ��ر من 
هذا الشهر الفضيل تقدم رئيس قطاع 
املوارد والعالقات العامة واالعالم في 
جمعية النجاة اخليرية  عمر الثويني 
- بخالص التهاني القلبية ألهل 
الكويت جميعا حكومة وشعباً، وكل 
من يعيش على أرضها املباركة وسائر 
بالد املسلمني، سائال احلق سبحانه 
أن يدمي على الكويت أمنها وخيرها 
وأمانها وبالد املسلمني والعالم أجمع، 
وذل��ك مبناسبة عيد الفطر املبارك 
أع���اده ال��ل��ه علينا وع��ل��ى املسلمني 

والعالم أجمع باخلير والسالم.
وأوض��ح الثويني أن هذا التفاعل 
ليس بغريب على اه��ل اخل��ي��ر في 
ال��ك��وي��ت وخ��ارج��ه��ا ، ف��ف��ي األي���ام 
املباركة تسابق الناس على مرضاة 
الله تعالى، والنجاة اخليرية كسائر 
امل��ؤس��س��ات واجل��م��ع��ي��ات اخليرية 
تستثمر م��واس��م اخل��ي��ر ف��ي خدمة 
املستفيدين وتلبية رغبات املتبرعني، 
وب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��ال��ى وج��دن��ا ه��ذا 
التفاعل على عكس املتوقع في ظل 
ه��ذه ال��ظ��روف التي جتتاح العالم 
جراء جائحة كورونا، ولم تؤثر هذه 
الظروف في معطيات العمل اخليري 
واالنساني بالكويت رمبا تكون كما 

هي معتادة سنوياً.
وب���نينّ أن مت ط��رح ع��دة مشاريع 
خيرية وانسانية وتنموية وصحية 

ودعوية القت القبول بفضل تعالى 
كالعادة سنويا ،يستفيد منها ماليني 
احملتاجني ح��ول العالم في مختلف 

الدول الفقيرة 
وتقدم الثويني بالتهنئة اخلاصة 
كذلك والشكر اجلزيل  جلميع اجلهات 
احلكومية وال��وزارات عامة، ووزارة 
ال��ص��ح��ة وال��داخ��ل��ي��ة و ال��ش��ؤون 
واخلارجية خاصة، على ما يقدمونه 
من جهد وعطاء هذه األيام لرفع اسم 
الكويت عاليا بالرغم من الظروف 
احل��ال��ي��ة ، م��ن خ��الل دع��م وتنظيم 
العمل اخليري واإلنساني الكويتي، 
كما أك��د أن النجاة اخليرية تسعى 
دائ��م��اً م��ع ش��رك��اء النجاح لتحقيق 

الهدف من احلملة بتفاعل املجتمع.

رغم الظروف احلالية ملكافحة »كورونا« 

»النجاة اخليرية«: تفاعل ملموس من أهل اخلير
في »العشر األواخر« جتاه العمل اإلنساني

“النجاة اخليرية” لالجئني السوريني مساعدات 

طارق العيسى

مخيمات صحية في املجتمعات الفقيرة في بنغالديش

عمر الثويني


