
أعلن سفير دولة الكويت لدى الهند 
ج��اس��م ال��ن��اج��م، أول أم���س، وص��ول 
سفينة مساعدات كويتية إل��ى ميناء 
م��وم��ب��اي ف��ي ض��وء اس��ت��م��رار تدفق 
األك��س��ج��ن ال��س��ائ��ل لسد العجز في 
املستشفيات النقاذ االف االرواح من 
املصابن بفيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19( في الهند.
وأشار السفير الناجم في تصريح ل� 
)كونا( إثر وصول سفينة املساعدات 
إل����ى اس���ت���م���رار ت���دف���ق األك��س��ج��ن 
وامل���س���اع���دات ال��ط��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
العاجلة إلى الهند، موضحاً أن سفينة 
امل��س��اع��دات ال��ت��ي وص��ل��ت محملة ب� 
75 طناً مترياً من األكسجن السائل، 

إضافة إلى ألف اسطوانة أكسجن.
وق��ال: إن وص��ول املزيد من السفن 
مستمر عبر اجل��س��ر ال��ب��ح��ري ال��ذي 
أقامته دول��ة الكويت لدعم الهند في 
مواجهة انتشار فيروس )كورونا( 

املتحور.

وأش��ار إل��ى أن دول��ة الكويت بهذه 
ال��ك��م��ي��ات ال��ض��خ��م��ة م��ن األكسجن 
السائل والتي ستصل إلى 1400 طن 
متري خالل األسبوعن القادمن تعد 
م��ن أكثر دول العالم ت��زوي��داً للهند 
باألكسجن مؤكدا حرص دولة الكويت 
على تخفيف امل��ع��ان��اة على الشعب 
الهندي الصديق إزاء ه��ذه الكارثة 
الصحية والظروف االستثنائية التي 

متر بها.
وكانت قد وصلت األسبوع املاضي 
ثالث سفن عسكرية هندية إلى ميناء 
)مانغالور( في والية كارناتاكا جنوب 
الهند قادمة من ميناء الشويخ محملة 
ب 140 ط��ن��ا م��ت��ري��ا م��ن األكسجن 
الطبي ال��س��ائ��ل و 1600 أسطوانة 
أكسجن اضافة الى طائرة عسكرية 
كويتية محملة ب 40 طنا من أجهزة 
تكثيف االكسجن وأج��ه��زة التنفس 
االصطناعي واس��ط��وان��ات اكسجن 

وأدوية ومواد اغاثية أخرى.

أك��دت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة، أن االحتفال باليوم العاملي 
للطيور امل��ه��اج��رة، ال���ذي يصادف 
األسبوع الثاني من شهر مايو اجلاري 
يتزامن مع دعواتها املتواصلة بتوفير 
مم��رات عبور آمنة ألس��راب الطيور 

املهاجرة وعدم التعرض لها.
وقالت جنان بهزاد، أمن اجلمعية: 
إن “التعرض لهذه الطيور يكثر في 
فترات العبور حيث تتواجد بأعداد 
كبيرة وت��واج��ه مشكالت أكبر فور 
هبوطها للراحة أو بحثاً عن ملجأ 
قريب الستكمال رحلتها، وأبرزها 
الصيد اجل��ائ��ر أو بيعها بصورة 
غير شرعية ف��ي م��واق��ع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي وي��ت��ع��رض الكثير من 
ال��ط��ي��ور مل��م��ارس��ات غ��ي��ر إنسانية 
انتشرت بالفترة األخيرة على وسائل 
التواصل االجتماعي، وتشير دراسات 
نشرها موقع منظمة “البيرد اليف 
أنترناشونال” أن ه��ن��اك حوالي 
20.1 مليون طائر مغرد و100 ألف 
طائر جارح ومليون طائر مائي 
يقتلون سنويا في الدول املطلة على 
البحر األبيض املتوسط مما أدى ألى 
اختفاء حوالي 40 نوعاً من بعض 

املناطق”.
وأوض���ح���ت أن امل��خ��اط��ر ال��ت��ي 
تواجه الطيور املهاجرة منها )الصيد 
اجل��ائر، تدهور البيئات، التلوث 
)النفط، الصرف الصحي، املصانع(، 
التوسع العمراني الغير مستدام، 
ومشاريع الطاقة الغير مدروسة، 
اإلزع���اج مب��واق��ع التناسل )خاصة 

الطيور البحرية(، والف��ت��ة ال��ي أن 
قانون حماية البيئة ينص في املادة 
رق��م 149 على أن��ه يعاقب ك��ل من 
يخالف الفقرة األولى من املادة 100 
ل��ق��ان��ون ح��م��اي��ة البيئة 42 لسنة 
2014 باحلبس م��دة ال تزيد على 
سنة وغرامة ال تقل عن 500 دينار 
وال تزيد عن 5000 دينار او بإحدى 
ه��ات��ن ال��ع��ق��وب��ت��ن م���ع م��ص��ادرة 
الكائنات الفطرية املضبوطة وكذلك 
األدوات املستخدمة، وذكرت “يوجد 
ف��ي ال��ع��ال��م ح��وال��ي 10،966 نوع 
من الطيور، منها 1،469 نوع مهدد 
ب��االن��ق��راض )%13(، 517 منها 
ك��ان الصيد اجل��ائر هو السبب في 
تدهور أعدادها، 1،017 نوع قريب 
من التهديد، 50 مليار طائر تهاجر 
بن مناطق التناسل، لتقضي فترة 
من حياتها خارجها، منها 5 مليارات 
ط���ائر تهاجر ب��ن أوروب���ا وأسيا 
وإفريقيا، تناقصت أع���داد الطيور 
خ��الل ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ويقدرها 
العلماء بحوالي %40 للطيور املائية 

و%50 للطيور اجلارحة”.
وحول جهود جمعية البيئة بهذا 
اخل��ص��وص، بينت األم��ن ال��ع��ام أن 
“اجلمعية س��ب��ق وأط��ل��ق��ت حملة 
“خلوها تعبر” وهي حملة وطنية 
حلماية الطيور املهاجرة في أكتوبر 
عام 2013 للتعريف بأهمية الطيور 
املهاجرة واملخاطر التي تهددها أثناء 
عبورها وأهمية الكويت كواحدة 
من أفضل مم��رات الطيور املهاجرة 
في العالم، فضاًل عن املوسم األول 

لسلسلة رص���د وت��وث��ي��ق احل��ي��اة 
الفطرية ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت، حيث 
خصصته  اجلمعية االول للطيور 
من خ��الل برنامج “كل ي��وم طير”، 
فضالً عن إصدارات توثيقية وعلمية 
ولعل أبرزها “الدليل احلقلي لطيور 
الكويت” باالضافة الى تنظيم العديد 

من الفعاليات البيئية ذات العالقة”.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم 
خضر املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق 
األوس�����ط مل��ن��ظ��م��ة “البيرد الي��ف 
انترناشونال” إن االحتفالية مبناسبة 
اليوم العاملي للطيور املهاجرة هي 
دع��وة للجميع للمشاركة الوطنية 
واالق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف بالطيور 

املهاجره وأهميتها، مضيفا “الطيور 
املهاجرة ال تعرف احلدود وتتعرض 
خ����الل ه��ج��رت��ه��ا إل����ى ال��ع��دي��د من 
التهديدات مثل الصيد الغير قانوني 
والتسمم وفقدان املوائل وهنا يأتي 
االحتفال بهذه الطيور مرتن سنويا 
في الربيع واخل��ري��ف وهما موسما 
الهجرة لهذه الطيور وذل��ك لتدعيم 
ج��ه��ود حمايتها وتدعيم التعاون 
ال��وط��ن��ي واالق��ل��ي��م��ي والدولي”، 
مؤكدا: “نحن في البيرد اليف سعداء 
مبشاركة اجلمعية الكويتيه حلماية 
البيئة شريك بيرد الي��ف ف��ي دول��ة 
الكويت فهي بذلك تنضم الى العديد 
من شركاء البيرد الي��ف في منطقة 

ال��ش��رق األوس���ط وال��ع��ال��م وال��ذي��ن 
ي��ق��وم��ون ب��ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات 
إلبراز أهمية الطيور وأهمية التعاون 
امل��ش��ت��رك ب��ن ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات 
حلمايتها وحماية فوائدها”، مبينا 
“كما عودتنا اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة فهي تقوم بالتعاون 
مع املؤسسات الوطنية ذات العالقة 
بالدور الريادي والوطني في حماية 
الطبيعة والتنوع احليوي مبا فيها 
الطيور املقيمة واملهاجرة وذلك حتي 
تبقى دولة الكويت واحة أمن وأمان 

ملواطنيها وقاطنيها وطيورها”.
ول��ف��ت��ت ج��ن��ان ب��ه��زاد أم���ن ع��ام 
جمعية البيئة: تعبر أراضي الكويت 
أع���داداً كبيرة من الطيور املهاجرة 
وم���ن مختلف األن����واع ف��ي م��واس��م 
ال��ه��ج��رة، خ��اص��ة م��ع ب��داي��ة دخ��ول 
فصلي اخلريف والربيع حتى بلغ 
ع��دد ان��واع الطيور التي مت رصدها 
وتسجيلها 416 نوعا )منها أكثر 
م��ن 60 ن��وع��ا ق��د ف��رخ أو عشش(، 
واملناطق الهامة للطيور “IBA” في 
دولة الكويت، التي يتم اختيارها وفقاً 
ملعايير متفق عليها دوليا، ولكي يتم 
اختيار هذه املناطق يجب أن يكون 
لها أهمية حقيقية بالنسبة حلفظ 
الطيور على الصعيد الدولي، ويتم 
اختيارها حسب وف��رة األن��واع على 
مدار السنة أو موسميا، باإلضافة إلى 
وجود أنواع مهددة باالنقراض على 
املستوى العاملي. وأنواع ذات توزيع 
محدود جدا بالعالم وأنواع تنحصر 

في بيئات محدودة من العالم.

ح���ذر رئ��ي��س وح����دة امل��س��ال��ك 
البولية في مستشفى جابر للقوات 
املسلحة الدكتور محمد الغامن من 
ال��ع��ودة املفاجئة لتناول كميات 
ال��ك��اف��ي��ن ال��ك��ب��ي��رة ب��ع��د رم��ض��ان 
ال��ك��رمي، خصوصاً املرضى الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ح��ص��وات امل��س��ال��ك 

البولية، أو حصوات الكلى.
وق���ال ال��غ��امن: إن على مرضى 
حصوات املسالك البولية والكلى 
أال ي��ن��س��وا ش���رب امل��ي��اه بكميات 
كبيرة، واالبتعاد عن املشروبات 
التي حتتوي على مادة “الكافين” 

كالقهوة والشاي.
وت��ط��رق ال��غ��امن إل���ى ض���رورة 
ال��ع��ودة إل���ى ن��ظ��ام األك���ل م��ا قبل 
رمضان تدريجيا مشيراً إلى خطورة 
ت��ن��اول احل��ل��وي��ات بالعيد بشكل 
مفرط ، مبا يؤدي إلى السمنة ، ومن 
ثم األم��راض املصاحبة التي تنشأ 

عنها .
 وأردف، أن خ��ب��راء التغذية 
واألط��ب��اء دائ��م��ا م��ا ي��ح��ذرون من 
اإلس���راف ف��ي ت��ن��اول احل��ل��وي��ات ، 
خاصة بالنسبة ملرضى األم��راض 

املزمنة .
وأوض�����ح أن����ه م���ن امل��م��ك��ن أن 
يقلل اإلن��س��ان م��ن اآلث���ار احملتملة 
للرجوع املفاجئ للطعام بعد شهر 
رمضان الكرمي، وذلك يكون باتباع 
ن��ظ��ام خ��اص مثل ت��ن��اول الطعام 

في وجبتن فقط، مع تبكير وجبة 
اإلف��ط��ار صباحاً وتأخير ال��غ��داء ، 
وك��ذل��ك التقليل بقدر اإلم��ك��ان من 
ت��ن��اول احل��ل��وي��ات حتى ال يحدث 
إج��ه��اداً للمعدة ، وك��ذل��ك تناول 
األطعمة التي حتتوي على ألياف 

أكثر كاخلضراوات والفاكهة.
واختتم الغامن بالقول: إن��ه إذا 
ك��ان رمضان فرصة لالمتناع عن 
التدخن، فيجب على من امتنعوا 
عن التدخن، وجنحوا في التخلص 
منه ف��ي شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك أن 
يستمروا على هذه احلال في العيد، 
ملا لإلقالع عن التدخن من منافع 
كبيرة على اجلسم وم��ن ث��م على 

الصحة العامة.
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لدعم اإلعالم اإللكتروني وتأطير القيم اخلبرية 

»اإلعالم« تعتزم إطالق جائزة سنوية للصحف اإللكترونية واخلدمات اإلخبارية املرخصة
أعلنت وزارة اإلع��الم الكويتية، أمس، 
ع��زم��ه��ا إط����الق ج��ائ��زة س��ن��وي��ة خاصة 
بالصحف اإللكترونية واخلدمات اإلخبارية 
املرخصة في خطوة غير مسبوقة، ضمن 
خطط ال���وزارة لدعم اإلع��الم اإللكتروني 

وتأطير القيم اخلبرية.
وق���ال وك��ي��ل ال����وزارة امل��س��اع��د لقطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات بالتكليف 
ع��ادل العازمي ل� )ك��ون��ا(: إن إط��الق هذه 
اجل��ائ��زة ي��أت��ي ض��م��ن ت��وج��ي��ه��ات وزي��ر 
اإلع��الم والثقافة ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري لتطوير عمل 
الصحافة اإللكترونية والنشر اإللكتروني 

في الكويت.
وأض��اف العازمي، أن اجلائزة تنقسم 
إلى أربعة أقسام رئيسية، هي: املسؤولية 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ص��م��ي��م ال��ب��ص��ري، 

واملضمون والتفاعل املجتمعي، إضافة إلى 
صناعة احملتوى.

وأوضح أن اجلائزة بأقسامها ترتكز على 
معايير مهنية واضحة ودقيقة لالسهام 
في تطوير احملتوى اإلخباري والصحفي 
الذي تبثه هذه املواقع اإلخبارية وضمان 
تقدميها محتوى مميزا قائما على املصداقية 

وتنوع احملتوى اإلبداعي واإلخراج املتميز.
ولفت إلى حرص قطاع الصحافة على 
تطوير منظومة العمل لتعزيز التواصل 
وحتقيق االستدامة في صناعة احملتوى 
ال��ه��ادف ف��ي النشر اإلل��ك��ت��رون��ي، مشيراً 
إل��ى عقد ملتقيات متخصصة سنويا في 
ال��ص��ح��اف��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

جمعيات النفع العام املعنية.
وعلى صعيد آخر أف��اد بأن العمل جار 
على النهوض بآلية العمل في إدارة النشر 

اإللكتروني م��ن خ��الل دم��ج واستحداث 
بعض األق��س��ام م��ن أج��ل تسهيل العمل 
اليومي وضمان إجناز األعمال مبا يضمن 
حتقيق األهداف املوضوعة والقيام باألدوار 

املنشودة بكل مهنية.
وقال العازمي: إن القطاع حريص أيضا 
على تطوير آلية عمل اللجان اخلاصة 
وفرق التفتيش وتفعيل دورها كذلك لوضع 
خطة فاعلة لتطوير إدارة املطبعة من خالل 
دعمها بفريق عمل مكون من خبراء في 
ذات املجال.وأشار كذلك إلى حرص قطاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات في الوزارة 
على إجن��از األع��م��ال املنوطة ب��ه وج��ودة 
العمل، مشيداً باجلهود الكبيرة واملستمرة 
التي تقوم بها وكيلة وزارة اإلعالم منيرة 
الهويدي في دعم القطاع لتحقيق أهدافه 

وزارة اإلعالموتطلعاته.

استمرارًا تدفق األكسجني لسد العجز بالهند

الناجم: وصول سفينة مساعدات 
كويتية إلى ميناء »مومباي« 

استمرار تدفق األكسجن لسد العجز بالهند

ب���ادرت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية إلى حتمل مسؤوليتها اإلنسانية 
إزاء اآلث��ار الناجمة عن ال��ع��دوان على 
أهل فلسطن عبر إقرار برنامج للتدخل 
اإلغاثي الطارئ لدعم الوضع اإلنساني 
في غزة والقدس، بتكلفة إجمالية بلغت 
مليون و321 أل��ف دوالر، ويشتمل 
البرنامج على تزويد مستشفيات قطاع 
غ��زة وم��راك��زه الصحية باملستلزمات 
واألجهزة الطبية والوقود للعمل على 
رفع كفاءتها في مواجهة األعداد املتزايدة 
من اجلرحى واملصابن، فضاًل عن دعم 
مشروع لألمن الغذائي بتوفير الطرود 
الغذائية والقسائم الشرائية واملساعدات 
الشهرية ومياه الشرب لألسر املتضررة 
ودفع إيجارات ألصحاب املنازل املدمرة. 

وق��ال املدير العام للهيئة اخليرية 
م. ب��در الصميط في تصريح صحفي: 
إن الهيئة شكلت فريقاً للتدخل اإلغاثي 
الطارئ فور  تطور األح��داث على أرض 
ال��ق��دس، وع��ق��دت اجتماعات ع��دة  في 
ثاني وث��ال��ث أي��ام عيد الفطر املبارك 
لدراسة وتقييم املشروعات املقدمة مع 
شركائها من اجلمعيات اخليرية العاملة 
في امليدان الفلسطيني، مشيًرا إلى أنها 
اعتمدت سبعة مشروعات ضمن برنامج 
للتدخل اإلغاثي الطارئ لدعم الوضع 
اإلن��س��ان��ي ف��ي غ��زة وال��ق��دس، بتكلفة 
اجمالية بلغت مليون و 321 ألف دوالر. 

 وعن أب��رز هذه املشروعات، أوضح 
أن الهيئة أقرت العمل على محاور  دعم 
15  مستشفى ومركزاً صحياً  باألدوية 
وامل��ع��دات الطبية وال��وق��ود وسيارات 
اإلس��ع��اف لرفع كفاءتهما وطاقاتهما 
االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة األع����داد 
املتزايدة من اجلرحى واملصابن، وكذلك 
دعم األم��ن الغذائي واحتياجات األسر 
املتضررة وتوفير مياه الشرب، ودفع 
إيجارات للعشرات من أصحاب املنازل 

املدمرة.   
 وأض��اف: إننا نستشعر املسؤولية 
إزاء كل أسرة فقدت املأوى، وكل جريح 
يحتاج إلى ع��الج، وكل أرملة أصبحت 
دون عائل، وك��ل صاحب حاجة، وكل 

صرخة طفل، وك��ل محاصر س��واء في 
القدس أو في قطاع غ��زة، وك��ل معتقل 
في سجون االحتالل، مؤكًدا أن مساعدة 
ه���ؤالء تعد أول��وي��ة ق��ص��وى وواج��ب 
ش��رع��ي على ك��ل مسلم قبل أن تكون 
واجباً إنسانياً، مصداقاً لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: “امْلُْسِلُم أَُخ��و 

امْلُْسلِِم اَل َيْظلُِمُه َواَل َيْخُذُلُه”.
 وأش���ار الصميط إل��ى أن الهيئة لم 
تدخر وسعاً طوال شهر رمضان الفضيل 
في العمل على  دع��م صمود املزارعن 
في قطاع غزة من خالل مشروع غراس 
ال��ذي يهدف إل��ى زراع��ة 45000 شتلة 
مثمرة )زيتون وثمار(، وحفر 10 آبار 
زراع��ي��ة، وتوفير شبكات ري ل� 100 
دومن وشتالت خضار، وزراع��ة 5000 

شجرة زينة بالتعاون مع البلدية.
 وتابع: إن الهيئة أولت أيًضا املشاريع 
الصحية في غزة اهتماًما خاًصا ضمن 
خطتها الرمضانية “خير يجمعنا”، 
فعملت على تسويق م��ش��روع جتهيز 
م��رك��ز البسمة التخصصي اخل��ي��ري 
ألس��ن��ان األط���ف���ال، و م��ش��روع توفير 
معدات طبية لعيادة القلب مبستشفى 
الكرامة، وتركيب سماعات طبية ل� 150 
شخصاً من األطفال وكبار السن ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 
 وتلمساً الحتياجات أبناء قطاع غزة 
في مجاالت عديدة، لفت الصميط إلى 
أن الهيئة تبنت العديد من املشروعات 
اإلنسانية منها م��ش��روع إن���ارة بيوت 
ال��ف��ق��راء بالطاقة الشمسية ف��ي غ��زة؛ 
للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء 
لساعات طويلة، ومشروع حفر 6 آبار 
مياه مع محطات حتلية تعمل بالطاقة 
الشمسية، وتوفير 62 مضخة دوائية 
مل��رض��ى ال��ث��الس��ي��م��ي��ا ف���ي فلسطن، 
ومشروع تشطيب وجتهيز مركز متكامل 
للتدريب املهني وتنمية املهارات العلمية 

ل� 200 شاب من اخلريجن.
وأش��ار أيضاً إل��ى مشروع “إكرام” 
لتأهيل دور العبادة كاملساجد ومراكز 
حتفيظ القرآن خلدمة 5000 مستفيد، 
ومشروع ش��راء عقار وتأجيره ليكون 
وقًفا لتمكن األسر الفقيرة وأسر األيتام 
في فلسطن، ومشروع توفير 30 جهاز 
أوك��س��ج��ن للمراكز الطبية ب��األرض 
املباركة، وم��ش��روع ترميم بيوت أهل 
القدس ودعم وقفيات اإلسراء، ومشروع 
ال��س��الل الرمضانية وك��ف��ال��ة األي��ت��ام 
وترميم بيوت أرامل غزة، وكفالة الطلبة 
اجلامعين حتى التخرج ،  وتقدمي كسوة 

العيد والعيدية لأليتام.   
 وذكر  الصميط أن الهيئة ستواصل 
فزعتها للقدس وغزة عبر العمل على دعم 
املستشفيات واملراكز الصحية باألدوية 
واألج��ه��زة الطبية وتلبية احتياجات 
األسر الفلسطينية املتضررة ومعاجلة 

اآلثار واألضرار الناجمة عن العدوان. 
  واخ��ت��ت��م امل��دي��ر ال��ع��ام تصريحه 
ب��ال��ق��ول: إن أول��وي��ة اس��ت��ح��ق��اق أه��ل 
فلسطن للزكاة والصدقات مقدمة على 
غيرهم من املستحقن كما أفتى العلماء؛  
لكونهم ينوبون عن األم��ة في حراسة 
املسجد األق��ص��ى، ويعيشون ظ��روًف��ا 
سياسية وحياتية اجتماعية بالغة 
الصعوبة، مشدداً على أهمية مساعدتهم 
على ال��ص��م��ود ف��ي ظ��ل ه��ذه األوض���اع 
اإلنسانية شديدة القسوة، واملبادرة إلى 

إغاثتهم لإلسهام في تخفيف معاناتهم.

الصميط: مساعدة أهل فلسطني واجب شرعي قبل أن تكون واجبًا إنسانيًا

»الهيئة اخليرية« تخصص مليون و321 ألف دوالر 
لدعم الوضع اإلنساني في »القدس« و»غزة«

م. بدر الصميط

»الصحة«: استالم الدفعة 
الثالثة من لقاح »أكسفورد« 

من أحد الوكالء احملليني 
الشهر اجلاري

أك��دت وزارة الصحة الكويتية، أن��ه من املقرر استالم 
الدفعة الثالثة من لقاح أكسفورد من أحد الوكالء احمللين 
في البالد خالل الشهر اجلاري بعد استكمال كافة التحاليل 
والفحوص املخبرية لضمان مأمونيتها وسالمة إجراءات 
الشحن والنقل حرصاً منها على صحة وسالمة اجلميع.   
وأوضحت ال��وزارة في بيان، أول أم��س، أنها ستبادر إلى 
حتديد مواعيد تلقي اجلرعة الثانية من اللقاح لكل من حصل 
على اجلرعة األول��ى عبر رسائل نصية على أن ال تتجاوز 
الفترة بن اجلرعتن أكثر من أربعة أشهر.   وأشارت إلى أن 
التمديد الذي طرأ على الفترة الزمنية بن اجلرعتن )أربعة 
أشهر( حصل في العديد من الدول ومن بينها كندا وتركيا 

وإسبانيا وفرنسا والدمنارك وغيرها.   
وأف���ادت أن ال��دراس��ات بينت أن املناعة املكتسبة بعد 
اجلرعة األول��ى من لقاح أكسفورد تظل عالية لفترة تصل 
إلى أربعة أشهر ولكي تدوم فاعلية املناعة البد وأن تستكمل 

باجلرعة الثانية.
   وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما من شأنه ضمان 
صحة اجلميع وسالمتهم معربة عن تقديرها لتفهم اجلمهور 
املستجدات الدولية فيما يخص تصنيع وانتاج لقاحات 
)كوفيد19-( وضمان استمرار اإلم��دادات والظروف التي 
يتأثر بها عدد كبير من دول العالم واملنطقة ومن بينها دولة 

الكويت.

منظمة عاملية تشيد بجمعية البيئة الكويتية 

بهزاد: يجب تأمني ممرات عبور آمنة ألسراب الطيور املهاجرة

“البيرد اليف انترناشونال” د. إبراهيم خضر جنان بهزاد واملدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط ملنظمة 

أكد أن عليهم أال ينسوا شرب كميات كبيرة من املاء

الغامن: العودة املفاجئة لكميات 
»الكافيني« بعد رمضان خطر 

على مرضى احلصوات

د. محمد الغامن
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