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شفاء  509حاالت و 79في «العناية املركزة»

أشادت بالتعاون املتجدد مع مجلس الصحة اخلليجي

«اإلنتاج البرامجي املشترك» أجنزت رسائل توعوية بأسلوب مبتكر
أش��اد املدير العام ملؤسسة اإلنتاج
البرامجي املشترك ملجلس التعاون
ل���دول اخلليج العربية علي الريس
بالتعاون املتجدد مع مجلس الصحة
لدول (التعاون).
وق��ال ال��ري��س ف��ي تصريح صحفي
أم��س :إنه بتكليف من مجلس الصحة
ل���دول (ال��ت��ع��اون) ق��ام��ت املؤسسة
بتصميم وتنفيذ رس��ائ��ل تلفزيونية
توعوية بأسلوب مبتكر تهتم بتمرير
اإلرش�����ادات الصحية مل��واط��ن��ي دول
امل��ج��ل��س ،إض��اف��ة إل��ى نشر التوعية
وال��ت��ن��س��ي��ق ب�ي�ن ال�����دول األع���ض���اء
ف��ي امل���ج���االت ال��ص��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة
والتأهيلية.
وبي أنه مت تصوير لقاءات مع أطباء
نّ

واختصاصيني في عدد كبير من املجاالت
في جميع دول املجلس وتوليفها مع
تصميمات (انفوجرافيك) لتكون مادة
إرش��ادي��ة مبسطة لرفع ودع��م الوعي
الصحي للمشاهدين عبر وسائل ذات
تقنية عالية تسمح لهذه الرسائل ببثها
عبر الوسائل اإللكترونية ومنصات
التواصل االجتماعي وفق أعلى معايير
اجلودة في مثل هذه األعمال.
وذكر أن املؤسسة أجنزت الرسائل
التوعوية اجل��دي��دة وف��ق مواصفات
فنية تراعي تقدميها بشكل مشترك بني
وسائط التواصل االجتماعي وتطورها
وأي��ض��ا املنصات الرقمية والقنوات
التلفزيونية وت��ل��ك ال��رس��ائ��ل ستجد
طريقها إل��ى املشاهدين م��ن مواطنني

ومقيمني ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون
اخلليجي وترجمتها بعدة لغات.
وأكد الريس أن هذا التعاون املتجدد
يأتي ملواصلة مشوار التعاون املشترك
ال��ذي يعود ألكثر من ثالثة عقود من
الزمن وك��ان من بينها إجن��از ع��دد من
املشاريع اإلعالمية الصحية املشتركة،
الفتاً إلى أنها ستظل خالدة في ذاكرة
املشاهد في العالم العربي.وعلى صعيد
متصل أش��اد بالدعم ال��ذي حتظى به
املؤسسة م��ن األم��ان��ة العامة ملجلس
ال��ت��ع��اون اخلليجي وأي��ض �اً وزارات
اإلعالم والثقافة اخلليجية ،مما ساهم
ف��ي رف��د مسيرة ه��ذا البيت اإلعالمي
ال��ذي ميثل أبناء دول املنطقة ويحقق
حضورهم الفني واإلعالمي واإلبداعي.
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«الصحة» 268 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» وتسجيل وحالة وفاة

علي الريس

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

رسائل اضطرابات النوم

رسائل اضطرابات نفسية

«احتاد الصيادين» يشيد بتجاوب «البيئة» مع مطالب الصيادين
أش�����اد رئ���ي���س وأع���ض���اء
مجلس إدارة االحتاد الكويتي
ل��ص��ي��ادي األس���م���اك بتفهم
وبتجاوب مدير ع��ام الهيئة
العامة للبيئة ملطالب اإلحتاد،
ما يصب في املصلحة العامة
للوطن ويساهم ف��ي توفير
األمن الغذائي البحري للمنتج
احمللي املستحب للمستهلكني.
وأض��اف��وا بعد اجتماعهم
يوم الثالثاء املاضي في هيئة
البيئة م��ع الشيخ عبدالله
األح��م��د م��دي��ر ع���ام الهيئة
العامة للبيئة ونائبه الدكتور
عبدالله الزيدان ،أن االجتماع
ك��ان ايجابيا وت��ن��اول ع��ددا
من املواضيع التي تهم قطاع
ال��ص��ي��د مل��خ��اط��ب��ة اجل��ه��ات
احلكومية املعنية على منوذج
الكوفة املطابقة للمواصفات
البيئية والقرقور املتضمن
م��واص��ف��ات البيئه لنوعية
ال��س��ي��م املتحلل ل��رب��ط ب��اب
خروج األسماك ،موضحني أن
االجتماع ك��ان مثمرا واتسم
بتجاوب كبير من مسؤولي
الهيئة العامه للبيئة.
وأك��دوا أنه بعد التنسيق
م��ن اجل��ه��ات املعنيه سيتم
اختبار الكوفة صديقة البيئه
ونوعيه السيم الذي يستخدم
لربط ب��اب خ��روج االسماك
امل��ط��اب��ق�ين ل�لاش��ت��راط��ات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ،تسجيل
 268إصابة جديدة بفيروس كورونااملستجد
(كوفيد  )19في الساعات ال 24قبل املاضية،
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في
البالد إلى  ،143260في حني مت تسجيل حالة
وف��اة واح���دة ليصبح مجموع ح��االت الوفاة
املسجلة حتى أمس  882حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور
عبدالله السند في بيان صحفي :إن عدد من يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ
 79حالة ،ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت
التي ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد  )19والزالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  4244حالة.
وأضاف أن عدد املسحات التي مت اجراؤها في

الساعات ال 24قبل املاضية بلغ  6435مسحة
ليبلغ مجموع الفحوصات  1107581فحصاً.
وج��دد الدعوة الى املواطنني واملقيمني ملداومة
األخ���ذ بسبل ال��وق��اي��ة ك��اف��ة وجت��ن��ب مخالطة
اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق إستراتيجية
التباعد البدني ،موصياً ب��زي��ارة احلسابات
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات الرسمية في
الدولة لالطالع على االرش���ادات والتوصيات
وك��ل ما من شأنه االسهام في احتواء انتشار
الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً،
ش��ف��اء  509إص��اب��ة ف��ي ال��س��اع��ات ال 24قبل
امل��اض��ي��ة ،ليبلغ مجموع ع��دد ح��االت الشفاء
 138134حالة.

جامعة الكويت تكرم الباحثني
احلاصلني على براءات اختراع

جانب من اللقاء مع الشيخ عبدالله األحمد

البيئية ،آمال أن تشهد الفترة
املقبلة انفراجة ف��ي مطالب
لصيادين املستحقة واملوافقة

جانب من التكرمي

عليها جميعا.
وأش��ار إلى أن االحت��اد ميد
يد التعاون مع جميع اجلهات

املعنية بقطاع الصيد وذلك
ل��ت��ط��وي��ره وحت��ق��ي��ق األم���ن
ال��غ��ذائ��ي امل��س��ت��دام م��ن أجل

ك��وي��ت ج��دي��دة ق����ادرة على
االكتفاء الذاتي للمنتج احمللي
في كافة القطاعات.

«النجاة اخليرية» تطلق حملة «دفئ ًا وسالماً» في عدة دول

سجل مكتب براءات االختراع وامللكية الفكرية
في جامعة الكويت التابع ملكتب التعاون البحثي
اخلارجي واالس��ت��ش��ارات براءتي اختراع للعام
األك��ادمي��ي  2020/2019ومت اإلع�لان عنها من
املكتب األمريكي لبراءات االختراع وحصل عليها
كالً من :الدكتور بدر شفاقة العنزي ،رئيس قسم
إدارة التقنية في كلية العلوم احلياتية بجامعة
الكويت ،عن اختراعه بعنوانApparatus for “ :
.“ measuring disentrainment rate air
واألس��ت��اذ ال��دك��ت��ور سعد مخصيد ،م��ن قسم
الكيمياء في كلية العلوم وفريقه ،عن اختراعهم

ب��ع��ن��وانPropargy-Functionlized :
Macrocyclic Compounds
وجدير بالذكر أنه قد مت تكرميهما من قبل نائب
مدير اجلامعة لألبحاث األستاذ الدكتور رشيد
العنزي ،وبحضور مساعديه الدكتور علي راشد
املطيري مساعد نائب مدير اجلامعة لتمويل وتنفيذ
األبحاث ،والدكتور سلمان خليفة الصباح مساعد
نائب مدير اجلامعة للتعاون البحثي اخلارجي
واالستشارات ،متمنني لهما دوام االزدهار والتفوق
وامل��زي��د م��ن اإلجن����ازات واألب��ح��اث العلمية في
السنوات القادمة.

مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية
في جامعة الكويت يصدر  5إصدارات جديدة
عمر الشقراء

في إط��ار دوره��ا اإلنساني الرائد الذي
تقوم به في اغاثة الضعفاء واملنكوبني في
مختلف دول العالم ،أعلن مدير إدارة املوارد
واحلمالت بجمعية النجاة اخليرية عمر
الشقراء ،عن انطالق حملة ( #دفئا_ وسالما)
هذا األسبوع .
موضحا أن احلملة تشمل إضافة إلى
الكويت ك��ل م��ن األردن وتركيا البوسنة
واليمن وتشاد والبانيا ،حيث تصل درجات
احل���رارة ف��ي بعض ال��ب��ل��دان إل��ى م��ا دون
الصفر مم��ا يتسبب ف��ي صعوبة احلركة
والنقل ووص��ول ال��غ��ذاء وال��ع�لاج وال��ذي
بدوره يفاقم من واقعهم املرير.
وأوض��ح الشقراء أن اجلمعية تسعى
م��ن خ�لال حملة ( دف��ئ�اً وس�لام �اً) حماية
الشرائح الضعيفة والفقراء واملنكوبني من
شدة البرودة في فصل الشتاء وحرصنا أن
يكون ألهلنا في اليمن الشقيق نصيباً من
احلملة ،فاليمن مازال مير بكارثة إنسانية،
ل��ذا حرصنا عبر شركائنا من اجلمعيات
الرسمية اليمنية أن نقوم بتوفير املستلزمات
الضرورية للمستفيدين ومنها الكساء حيث
نوزع مالبس الشتاء والبطانيات ووسائل
التدفئة مثل امل���ازوت واخل��ش��ب والفحم
وك��ذل��ك امل��س��اع��دات الغذائية وغيرها من

مئات األسر استفادت احلملة

د .فيصل أبو صليب

إيصال املساعدات لالجئني في املخيمات

االحتياجات الضرورية.
وأش���ار ال��ش��ق��راء إل��ى أن قيمة احلملة
تبلغ  150ال��ف دينار تنفذ على  3مراحل
خ�لال ه��ذا الشتاء  ،حيث أطلقنا املرحلة
األولى بقيمة  50ألف دينار كويتي ،وقيمة
السهم  20دينار كويتي ،وميكن التبرع
للحملة عبر االتصال هاتفيا ً ،أو زيارة موقع
اجلمعية عبر اإلنترنت ( @alnajatorg

) ،واستشهد بحديث الرسول ﷺ“ :أميا مسلم
كسا مسلما ثوبا على عري ،كساه الله من
خضر اجلنة ،وأميا مسلم أطعم مسلما على
ج��وع ،أطعمه الله من ثمار اجلنة ،وأميا
مسلم سقى مسلما على ظمأ ،سقاه الله من
الرحيق املختوم “.
وخ��ت��م ال��ش��ق��راء ب��ش��ك��ر أه���ل اخل��ي��ر
واحملسنني على دعمهم املستمر ملشاريع

اجلمعية ،مؤكدا ً أن النجاة اخليرية لديها
خطة تتزامن مع فصول السنة وفق حاجة
احملتاجني ،ل��ذا حرصت من خ�لال خبرتها
الطويلة وان��ط�لاق�اً م��ن دوره���ا اإلنساني
على سرعة طرح احلملة هذا العام ،لتصل
املساعدات للمستحقني في التوقيت املناسب
وتكون فائدتها كبيرة ،وذلك من أجل املبادرة
والسرعة في جندة هؤالء الضعفاء.

أعلن مدير مركز دراس��ات اخلليج واجلزيرة
العربية بجامعة الكويت د .فيصل أبوصليب
أن إصدارات املركز لشهر ديسمبر  ٢٠٢٠جاءت
متنوعة ومواكبة لألحداث مبا يخدم أغ��راض
البحث العلمي.
حيث أصدر املركز دراسة ميدانية الستطالع
توجهات الناخبني حول النظام االنتخابي في
دولة الكويت ،من إعداد د.فيصل أبوصليب ،كما
أصدر املركز تقرير تقدير موقف حول االنتخابات
الرئاسية األمريكية  ٢٠٢٠ومن إعداد د .فيصل
أبوصليب .أما التقرير االستراتيجي لهذا الشهر
فكان بعنوان “موقف دولة الكويت من التطبيع
مع إسرائيل” ،من إعداد أ .عبير إبراهيم.
و أص���در امل��رك��ز دراس���ة خ��اص��ة ح��ول مدى
مواءمة القطاع احلكومي لرؤية الكويت ،٢٠٣٥

أحد اإلصدارات

من إعداد د .فيصل مناور وأ .منى العلبان ،وقدم
امل��رك��ز دراس���ة مترجمة بعنوان “الفساد في
الدميوقراطيات” ترجمة د .مشاعل الهاجري و أ.
لولوة الكندري.
وأكد د.أبوصليب على استمرار املركز باصدار
مختلف االص�����دارات ال��ت��ي تساعد ال��دارس�ين
والباحثني واملختصني مبختلف التخصصات
للحصول على مصادر موثوقة تسهل بحوثهم
ودراساتهم املعنية بالكويت واملنطقة املجاورة،
ويسعى املركز دائما إلثراء جانب البحث العلمي
وخاصة في املواضيع املتعلقة بدولة الكويت
والدول املجاورة.

