
تستقبل جمعية ال��ن��ج��اة اخليرية 
حاليا تبرعات احملسنني لتنفيذ مشروع 
األض��اح��ي لهذا ال��ع��ام 1441 ه���������� 
حيث تطمح اجلمعية توزيع عدد 3000 
أضحية من الغنم واملاعز واألبقار داخل 
الكويت و في 19 دولة عربية وإسالمية 
وأورب���ي���ة وإي��ص��ال حل���وم األض��اح��ي  

للمستفيدين األشد احتياجاً.
وأكد رئيس قطاع البرامج واملشاريع 
بجمعية النجاة اخليرية احملامي عبدالله 
الشهاب: أن جائحة كورونا تسببت في 
زي��ادة معدل الفقر ح��ول العالم بشكل 
ملحوظ، مما ب��دوره يحتم علينا خالل 
هذا املشروع املوسمي مضاعفة اجلهود 
من أجل إسعاد هؤالء البسطاء في هذه 
األي��ام املباركة. وكذلك إحياء شعيرة 
أبينا إبراهيم ومكافحة أم��راض سوء 
التغذية وإدخال الفسحة والسرور على 
عشرات اآلالف من املستفيدين الذين 
يأكلون اللحم طوال العام بعدد أصابع 

اليد الواحدة. مبينا أن قيمة األضاحي 
تتفاوت تبعا لطبيعة ال��دول حيث تبدأ 
من 22 دينار لألغنام و28 دينار للماعز  
و70 دينار لألبقار،  م��ؤك��داً أن��ه اجاز 
العلماء اش��ت��راك أكثر م��ن شخص في 
ذبح بقرة، شرط أن يكون سن األضحية 
سنتني فأكثر، أما الغنم فعن أهل البيت 
فقط. وفي داخل الكويت أسعار األضاحي 
لهذا ال��ع��ام األضحية العربي ب��� 100 
دينار واألسترالي ب�70 واملهجن ب� 85 
دينار.  وأضاف الشهاب: ننفذ مشروع 
األضاحي داخ��ل الكويت و في أكثر من 
19 دولة حول العالم، ونقوم بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون واخلارجية، ومن 

هذه الدول ألبانيا وكوسوفا وكمبوديا 
واليمن وبنجالديش والفلبني وتشاد 
وإندونيسيا وتركيا وسيالن واألردن 
وال��ه��ن��د واجل��ب��ل األس�����ود  والنيجر 
والصومال وموريتانيا ولندن  وغيرها 

من الدول األخرى.
وأوضح الشهاب أن النجاة اخليرية 
حترص توزيع احلوم ألضاحي لالجئني 
السوريني في دول اللجوء وفي املناطق 
اآلم��ن��ة داخ��ل س��وري��ة، وك��ذل��ك مسلمي 
الروهنجيا الالجئني ف��ي بنجالديش 
والذين يعيشون ظروفاً إنسانية غاية 
في الصعوبة، وأه��ل احلاجة الذين ال 
يتذوقون طعم اللحوم إال في األعياد 

واملناسبات، واأليتام واألس��ر املتعففة 
وذلك لقلة ذات اليد، فهؤالء هم أصحاب 
النصيب األكبر من حلوم األضاحي. الفتا 
أن اجلمعية في األع��وام املاضية كانت 
تقوم بتسيير الوفود اخلارجية من أبناء 
الكويت  لإلشراف على ذبح األضاحي 
وإي���ص���ال امل���س���اع���دات للمستحقني 
بشكل مباشر، ولكن في ظل الظروف 
االستثنائية احلالية ستقوم اجلمعية 
بالتواصل م��ع اجلمعيات اخلارجية 
وعمل التقارير املرئية واملصورة  التي 
تعكس حجم شريحة املستفيدين الكبيرة 
من املشروع ، ونقوم بتوثيقها ونشرها 

مبنصات التواصل االجتماعي. 

أك��د مشاركون ف��ي اجللسة 
األول�����ى م���ن م��ل��ت��ق��ى اإلع����الم 
ال��ك��وي��ت��ي األول )ع���ن ب��ع��د( 
أهمية عنصر الشباب الوطني 
ف��ي تشكيل مستقبل اإلع��الم 
معتبرين أن ال��ك��وي��ت رائ��دة 
وسباقة في اإلب��داع والتطوير 

اإلعالمي.
ون��وه ه��ؤالء ب��دور احلكومة 
اإلي����ج����اب����ي ن���ح���و اإلع�����الم 
مشيرين إلى أن التطوير ليس 
م��ن مسؤولية احل��ك��وم��ة، بل 
إن دوره���ا يتمثل بالتشريع 
والتنظيم وامل��راق��ب��ة ورس��م 
ال�����رؤى امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة لشكل 

اإلعالم.
 وق�����ال رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
الكويتية ل��إلع��الم واالت��ص��ال 
م��اض��ي اخلميس ف��ي اجللسة 
األولى من فعاليات امللتقى ليل 
الثالثاء: إن ال��دول��ة مسؤولة 
عن وسائل اإلعالم كافة والعمل 
على تهيئة بيئة العمل املناسبة 
لها م��ع التركيز على إجن��اح 
ال��ع��ن��ص��ر ال��وط��ن��ي واح��ت��واء 
ال��ص��ح��ف��ي��ني ال��ك��وي��ت��ي��ني في 

املؤسسات اخلاصة.
 وأض����اف اخل��م��ي��س أن���ه مت 
س��اب��ق��ا ت��ق��دمي ع���دة مشاريع 
للحكومة أع��ده��ا إع��الم��ي��ون 
متخصصون م��ن أج��ل تطوير 
العمل اإلعالمي، مؤكدا أن مثل 
ه���ذه امل��ل��ت��ق��ي��ات املتخصصة 
تهدف إلى بث الروح في اإلعالم 
مرة جديد وإع��ادة تشكيله مبا 

يتواكب مع املرحلة.

 واعتبر أن اإلع��الم الكويتي 
مير الفترة الراهنة بنقلة نوعية 
من خ��الل التحول االلكتروني 
واستخدام وسائل التكنولوجيا 
احلديثة التي أثبتت قدرتها 
ع��ل��ى التكييف م��ع ال��ظ��روف 
امل��خ��ت��ل��ف ب���ج���دارة م��ؤك��دا أن 
اإلع��الم الكويتي رائ��د وعريق 
في املنطقة وسباق نحو اإلبداع 

والتطور منذ نشأته.
 وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال أس��ت��اذ 
اإلع������الم ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود الهاشمي: 
إن امل��ؤس��س��ات اإلع��الم��ي��ة في 
الكويت محدودة وال تستوعب 
أع����داد اخل��ري��ج��ني اجل���دد من 
اإلعالميني والصحفيني منوها 
بأهمية مساعدة طالب اإلعالم 
ومتكينهم م��ن احل��ص��ول على 

خبرات كافية.

 وأك���د ال��ه��اش��م��ي أن هيئة 
ال��ت��دري��س ب��اجل��ام��ع��ة حتث 
الطلبة دائما على االستغالل 
اجليد لوسائل اإلع��الم بشكل 
مهني وتعزيز التربية اإلعالمية 
من خالل التواصل مع املجتمع 
وتزويد الرأي العام باملعلومات 

الصحيحة.
 وش�����دد ع��ل��ى أن اإلع����الم 
الكويتي يتمتع بسقف عال 
م��ن احل��ري��ات معربا ع��ن أمله 
بأن تكون )التربية اإلعالمية( 
مادة ملقرر دراسي في تخصص 

اإلعالم والصحافة.
 ومن جهته أكد رئيس مجلس 
إدارة احتاد اإلعالم االلكتروني 
ف��ي��ص��ل ال���ص���واغ أن اإلع���الم 
االلكتروني يتميز بدمج كافة 
وسائل االت��ص��ال مبينا أهمية 
سن قوانني وتشريعات تنظم 
ه��ذا النوع من اإلع��الم ووضع 
ض��واب��ط وأخ��الق��ي��ات وميثاق 
ش��رف مجتمعي للتعامل مع 
وسائل التواصل االجتماعي مع 
عدم التضييق على حرية الرأي 

والتعبير.
 يذكر أن وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجل��ب��ري ق��ام ليلة أم��س األول 
بتدشني فعاليات امللتقى الذي 
تنظمه اجل��م��ع��ي��ة الكويتية 
ل��إلع��الم واالت��ص��ال م��ن 7 إلى 
9 ي��ول��ي��و اجل����اري م��ن خ��الل 
منصة )مايكروسوفت تيمز( 
بالتعاون م��ع وزارة اإلع��الم 

.)stc( وبرعاية شركة
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»النجاة اخليرية«: خطة تستهدف توزيع
19 دولة حول العالم 3000 أضحية في   

توزيع حلوم األضاحي في اليمن العام املاضي

أكدوا أهمية عنصر الشباب الوطني في تشكيل مستقبله 

مشاركون في امللتقى اإلعالمي: الكويت 
رائدة وسباقة في تطوير اإلعالم 
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15 عامًا في اململكة املتحدة بأمراض النساء والعقم وأطفال األنابيب  ميتلك خبرة تزيد عن 

طارق أحمد  ينضم إلى أسرة مستشفى »املواساة اجلديد« 
أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د عن 
انضمام استشاري أمراض النساء وأطفال 
األنابيب د. طارق أحمد  إلى الطاقم الطبي 
مل��رك��ز ط��ب اإلخ��ص��اب وأط��ف��ال األنابيب  

باملستشفى  
وعّبر د. طارق أحمد  زميل الكلية امللكية 
ألطباء النساء والتوليد بإجنلترا وعضو 
اجلمعية األوروبية للتناسل وعلم األجنة 
عن سعادته باالنضمام إلى أسرة مستشفى 

املواساة اجلديد. 
وق��ال: يسعدني االنضمام إل��ى كادر 
أطباء مستشفى املواساة اجلديد الذي يعد 
أحد أبرز املستشفيات الرائدة في الكويت 
مبا يحظى به من سمعة طيبة ليس على 
مستوى ال��ك��وي��ت ول��ك��ن على مستوى 

منطقة اخلليج.  
وأش��اد د. ط��ارق باإلمكانيات املتوفرة 
مبركز اإلخصاب في املستشفى وجتهيزاته 
مؤكدا بأنها على أعلى مستوى وبأحدث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية 
مما ب��دوره يساعد الطبيب ويسهل عليه 

عمله ويلبي كافة متطلبات املرضى.   
ي��ذك��ر أن د. ط���ارق ع��ض��و باجلمعية 
األمريكية ألطباء مناظير أم��راض النساء 
وعضو باجلمعية البريطانية للخصوبة، 
وعضو أيضا باجلمعية البريطانية ملناظير 

أمراض النساء.   
وميتلك د. ط��ارق  سنوات خبرة طويلة 
ت��زي��د ع��ن 15 ع��ام��ا ف��ي اململكة املتحدة 
ك��اس��ت��ش��اري ف��ي م��ج��ال ط��ب وج��راح��ة 

أم��راض العقم وأطفال األنابيب، وفحص 
وعالج العقم للذكور واإلن��اث، وحتريض 
التبويض، والتلقيح الصناعي داخل الرحم، 
وأطفال األنابيب واحلقن املجهري، وجتميد 

األجنة وإعادة زرعها داخل الرحم.  
 كما ميتلك خ��ب��رات متميزة ف��ي مجال 
التشخيص ال��وراث��ي قبل زرع األج��ن��ة، 
وتشخيص ن��وع اجلنني، وفحص وعالج 
اإلجهاض املتكرر، وأمراض الغدد الصماء 
اإلجنابية، وفحص وعالج تكيس املبايض، 
وفحص وع��الج نزيف الرحم غير املنتظم 
وآالم ال��دورة الشهرية، وع��الج األم��راض 
النسائية احل��م��ي��دة مب��ا ف��ي ذل���ك نزيف 
احل��ي��ض ال��ش��دي��د، وع���الج أآلم احل��وض 
املزمنة، وبطانة الرحم املهاجرة، ومناظير 

البطن التشخيصية واجل��راح��ي��ة وع��الج 
تكيس املبايض باملنظار. 

وي��ع��د د. ط���ارق م��ن ال��ك��ف��اءات الطبية 
املتميزة  ف��ي ج��راح��ة األنابيب باملنظار، 
والعالج باملنظار لبطانة الرحم املهاجرة، 
وع��الج االلتصاقات واستئصال بطانة 
ال��رح��م امل��ه��اج��رة باملنظار، واستئصال 
أكياس املبايض واألورام الليفية الرحمية 
باملنظار، واستئصال أنبوب فالوب التالف 
باملنظار، وج��راح��ة احلمل خ��ارج الرحم 
باملنظار، واستئصال الرحم عن طريق فتح 

البطن أو باملنظار.   
وت��ق��دم ع��ي��ادة د. ط��ارق أحمد ع��دد من 
اخلدمات األخرى من بينها مناظير الرحم 
التشخيصية واجل���راح���ي���ة، وال��ع��الج 

اجلراحي ل��ألورام الليفية الرحمية مبا في 
ذلك منظار الرحم ومنظار البطن اجلراحي، 
واستئصال الورم الليفي  الرحمي، وإزالة 
األورام احلميدة الرحمية، واستئصال 
احلاجز الرحمي باملنظار، وجراحة إزالة 

االلتصاقات داخل الرحم.  
من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال 
والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد 
علياء السيد بالدكتور طارق أحمد، مؤكدة 
بأنه م��ن ال��ك��ف��اءات العلمية واألكادميية 
املميزة في مجال أم��راض النساء وأطفال 
األنابيب، وأن انضمامه إل��ى أس��رة مركز 
اإلخصاب وأطفال األنابيب في مستشفى 
امل��واس��اة يأتي انطالقا م��ن ح��رص إدارة 
املستشفى على استقطاب الكفاءات الطبية 

واخلبرات املميزة  في مختلف التخصصات 
الطبية.

د. طارق أحمد

شارك معهد دسمان للسكري 
ف��ي دراس���ة بحثية عاملية هي 
األكبر من نوعها على اإلطالق، 
ح��ول مستويات الكولسترول 
على مستوى العالم، حيث مت 
إجراء هذا البحث من قبل جامعة 
إمبيريال كوليج لندن ونشر 
نتائجها ف��ي مجلة »نيتشر« 
امل��رم��وق��ة ب��ع��ام��ل ت��أث��ي��ر بلغ 
42.788، وق��د ش��ارك في هذه 
الدراسة  كل من د. منيرة العروج 
ود. عبدالله الكندري من معهد 
دسمان للسكري، الذي أنشأته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
إل��ى جانب مئات الباحثني من 

مختلف دول العالم.
وت��وص��ل��ت ه���ذه ال���دراس���ة 
البحثية، إلى ح��دوث انخفاض 
شديد في مستويات الكولسترول 
لدى سكان الدول الغربية، بينما 
ل��وح��ظ ارت��ف��اع الكولسترول 
ل��دى سكان ال���دول ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط وخاصة 
في آسيا. وقد استند هذا البحث 
ل��ب��ي��ان��ات م��ن 102.6 مليون 
شخص، ومت فحص مستويات 
الكولسترول ف��ي 200 دول��ة، 
خالل مدة زمنية بلغت 39 عاًما، 

منذ عام 1980 وحتى 2018.
وكشفت نتائج ه��ذا البحث، 
ال��ذي مولته مؤسسة ويلكوم 
ت���رس���ت وم���ؤس���س���ة ال��ق��ل��ب 
البريطانية، أن ارت��ف��اع نسبة 
الكولسترول يتسبب بحوالي 
3.9 مليون حالة وفاة في جميع 
أن��ح��اء العالم، وحت��دث نصف 
هذه الوفيات في جنوب، وشرق، 

وجنوب شرق آسيا.
وج�����دي�����ر ب����ال����ذك����ر أن 
ال��ك��ول��س��ت��رول م����ادة شمعية 
م��وج��ودة ف��ي ال����دم، ويحتاج 
اجلسم إلى الكولسترول لبناء 

خ��الي��ا ص��ح��ي��ة، ول��ك��ن الكثير 
منها ميكن أن يؤدي إلى تراكمها 
في األوع��ي��ة الدموية، ويتألف 
الكولسترول من أنواع مختلفة. 
ويتضح أن ال��ن��وع »ال��ن��اف��ع« 
م��ن الكولسترول - البروتني 
 ،)HDL( الدهني عالي الكثافة
وال��ذي يجب أن يكون 1 ملمول 
/ لتر أو أعلى، له تأثير وقائي 
ضد النوبات القلبية والسكتة 
الدماغية، م��ن خ��الل دوره في 
تخفيف الكولسترول “الضار” 

الزائد.
وميكن للكولسترول الضار، 
وال��ذي يجب أن يكون منخفًضا 
ق���در اإلم���ك���ان، أي ح���وال���ي 2 
ملمول / ل��ت��ر، أن مينع إم��داد 

ال����دم وي�����ؤدي إل���ى ال��ن��وب��ات 
القلبية والسكتات الدماغية. 
ع��ادة م��ا يتسبب ب��ارت��ف��اع هذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ك��ول��س��ت��رول هو 
ال��وج��ب��ات ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ده��ون 
املشبعة وامل��ت��ح��ول��ة، وال��ت��ي 
توجد في العديد من األطعمة 
املصنعة، والتي تفتقر للدهون 
غير املشبعة الصحية، وميكن 
تخفيض هذا الكولسترول بشكل 
فعال من خالل استخدام األدوية 

اخلافضة للكولسترول.
وك��ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج ال��دراس��ة 
اجلديدة عن انخفاض مستويات 
الكولسترول الكلي وال��ض��ار 
بشكل حاد في الدول ذات الدخل 
املرتفع، خاصة تلك املوجودة 

في شمال غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية وأس��ت��رال��ي��ا، بينما 
ارت��ف��ع��ت ف��ي ال���دول منخفضة 
ومتوسطة ال��دخ��ل، خاصة في 
ال��ش��رق وج��ن��وب ش��رق آسيا. 
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج ه���ذا البحث 
إل��ى ض���رورة وض��ع سياسات 
وال��ل��وائ��ح ف��ي ج��م��ي��ع أن��ح��اء 
العالم لتحول النظم الغذائية 
من استخدام ال��ده��ون املشبعة 
إل����ى ال���ده���ون غ��ي��ر املشبعة 
وتنظيم األسعار اخلاصة بذلك، 
وإعداد األنظمة الصحية لعالج 
احملتاجني ب��أدوي��ة فعالة، مما 
سيساهم ذل��ك في إنقاذ ماليني 
األرواح من ارتفاع الكولسترول 

الضار في هذه املناطق.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
األرب��ع��اء تسجيل 762 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في 
البالد إلى 52007 حالة فيما مت تسجيل 
حالتي وفاة إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس  

379 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من 
بني احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخ��رى قيد البحث عن مصدر العدوى 
وفحص املخالطني لها.وأوضح السند 
أن حاالت اإلصابة ال762 تضمنت 501 
ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 75ر65 
في املئة و261 لغير الكويتيني بنسبة 

25ر34 في املئة.
وأض����اف أن ع���دد امل��ص��اب��ني حسب 
املناطق الصحية بلغ )285 مبنطقة 
األح��م��دي الصحية( و)171 مبنطقة 
اجل��ه��راء ال��ص��ح��ي��ة( و)132 مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)105 مبنطقة 
حولي الصحية( و)69 مبنطقة العاصمة 

الصحية(.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلص��اب��ة بالفيروس ذك��ر أنها 
ج��اءت بواقع )46 مبنطقة الصباحية( 
و)35 مبنطقة ج��اب��ر ال��ع��ل��ي( و)33 
مبنطقة سعد العبدالله( و)31 مبنطقة 
ال��ع��ي��ون( و)23 مبنطقة الفحيحيل( 

و)23 مبنطقة العارضية(.
ول��ف��ت إل��ى أن ع��دد امل��ص��اب��ني الذين 
م��ازال��وا يتلقون ال��رع��اي��ة الطبية في 
العناية املركزة بلغ 161 حالة فيما بلغ 
املجموع الكلي للحاالت التي ما زالت 
تتلقى الرعاية الطبية ال��الزم��ة 9520 

حالة.

وأفاد أن مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسسي اإللزامي خالل ال24 
س��اع��ة امل��اض��ي��ة بلغ 44 شخصا بعد 
القيام ب��اإلج��راءات الوقائية والتأكد 
م��ن خلو العينات م��ن ال��ف��ي��روس على 
أن يستكملوا م��دة ال تقل ع��ن 14 يوما 
ف��ي احل��ج��ر الصحي امل��ن��زل��ي اإلل��زام��ي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
وب��نّي السند أن ع��دد املسحات التي 
إجراؤها خالل ال24 ساعة قبل املاضية 
ب��ل��غ 4344 م��ش��ي��را إل���ى أن مجموع 

الفحوصات بلغ 417874 فحصاً.

وج��دد دع��وة املواطنني واملقيمني إلى 
مداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني موصيا 
ب��زي��ارة احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرش���ادات والتوصيات 
وك��ل ما من شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 
وقت سابق أمس شفاء 593 إصابة خالل 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع 

عدد حاالت الشفاء 108ر42 حالة.

»دسمان للسكري« يشارك في بحث 
عاملي حول مستويات الكولسترول 

معهد دسمان للسكري

593 إصابة  42 ألفًا بتعافي  حاالت الشفاء تتجاوز 

762 إصابة جديدة »الصحة«: 
19« وتسجيل حالتي وفاة بـ »كوفيد 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

عبد الله الشهاب


