
أكد فريق الغوص الكويتي التابع 
للمبرة التطوعية البيئية استمرار 
متابعته بدأب حالة الشعاب املرجانية 
وبيئتها في البالد بعد احلظر الكلي 
بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد 
)كوفيدـ19(، للتأكد من وضع الشعاب 
املرجانية والكائنات املتعايشة معها 
ومن عدم وجود أي ملوثات أو شباك 

عالقة هناك.
وقال مسؤول املشاريع البيئية في 
الفريق محمود أشكناني في تصريح 
صحفي أمس: إن الفريق قام مبراقبة 
وتوثيق الشعاب املرجانية في جنوب 
ـــرادم( وشمال عارض  جزيرة )أم امل
اجلــزيــرة وكــانــت حالة املستعمرات 
املرجانية حتت عمق 5ر10 إلى 5ر5 
متر جيدة وذات تنوع وكثافة وأحجام 
وأعــداد كبيرة وألوانها داكنة مما يدل 
على سالمتها وتعافيها لوجود طحالب 
)الــزوزنــثــالــي( في أنسجتها بكثافة 
عالية. وأضـــاف أشكناني أن هناك 
أعـــدادا قليلة جــدا من بعض املرجان 
ذات ألـــوان باهتة نسبيا مبينا أن 
تنوع املــرجــان وأعــدادهــا يقالن كلما 
مت الصعود إلــى سطح اجلــزيــرة من 
عمق 5ر5 متر ويظهر نــوع املرجان 
ــذه  ــى ه ــل ــي املـــنـــضـــدي( ع ــن ــص ــغ )ال
األعماق كما مت رصد بعض الكيسيات 
)الغالليات( تغزو وتغطي مساحات 

من سطحها. وأوضح أنه متت مالحظة 
ازدهــار منو املرجان الورقية بأحجام 
وأعـــداد كبيرة وتــنــوع أشــكــال النمو 
من مسطحة إلــى ورقــي كما أن حجم 
صفائها الورقية ذات أحجام كبيرة 
ــوان داكنة  وذات صفوف متعددة وأل
وأطرافها مصفرة زاهية وتنتشر على 
نطاق واســع ضمن عمق 5ر10 إلى 
ــار إلــى أن عــدد أنــواع  5ر6 متر. وأش
املستعمرات املرصودة 13 مستعمرة 

مرجانية ضمن عــوائــل )الــورقــيــات 
والسناميات واملكتنزيات واملخيات 
واحلرشفيات والغصنيات( موضحا 
أنه مت رصد أسماك قليلة جدا من حيث 
األعداد والتنوع منها )العنفوز ومشط 
الــعــروس املنقط والشنينو والينم 
وفسكر( وبعض قنافذ البحر طويلة 
الشوكة )الرماي( وبعض االسفنجيات 

ذات اللون الرمادي والبنوي املتفرع.
وقـــال أشــكــنــانــي: إنــه مت تسجيل 

تفاوت في درجــات حــرارة سطح املاء 
إذ بلغت درجة حرارة سطح املاء 5ر30 
ــة مئوية قــرب منحدر الشعاب  درج
املرجانية ذات التيار اخلفيف أما عند 
ركيزة عــارض اجلزيرة 4ر29 حيث 
التيار الشديد مبينا أن أدنــى حــرارة 
مسجلة حتت سطح املاء لكلى املوقعني 
6ر26 من عمق 4ر5 متر ومدى الرؤية 
في جنوب اجلزيرة ال يتجاوز ثالثة 
أمــتــار أمــا عند الــركــيــزة أو العارض 

فتصل إلى ستة أمتار.
ولفت إلــى أن الفريق تولى خالل 
اجلولة رفــع شباك عالقة في ركيزة 
عارض )أم املــرادم( الشمالية الواقعة 
على بعد 4 كيلومترات شمال غرب 
اجلزيرة وقام غواصو الفريق بإنقاذ 
كل األسماك والكائنات البحرية العالقة 
فيها داعيا الصيادين إلى عدم الصيد 
قرب الشعاب املرجانية ملا يشكله من 

تهديد حقيقي للحياة فيها.

أعلنت جامعة الكويت إقامة 
ثالث ورش عمل بالتعاون مع 
جلنة نــظــام التعليم عــن بعد 
اجلامعية جلميع الطلبة من 
مختلف الكليات ابتداًء من اليوم 
األحد، انطالقا من احلرص على 
مصلحة الــطــالب والطالبات 
جميعا. وقالت اجلامعة في بيان 
صحفي أول أمــس: إن الورشة 
األولى ستقام مساء اليوم األحد 
في متام الساعة اخلامسة وحتى 
السادسة مساء بعنوان )تفعيل 
البريد اجلامعي وأساسيات 
مايكروسوفت تيمز( وسيحاضر 
فيها الدكتور عبدالله املطوع 

والدكتور صالح الناجم.
وأضافت أنه سيتم اإلعالن عن 
رابــط الدخول في يوم الورشة 
التي تتمثل عناصرها في تفعيل 
البريد اجلامعي وتغيير كلمة 
املرور إلى جانب املشاكل التي قد 
تواجه الطالب خالل تغيير كلمة 
املـــرور والــدخــول إلــى برنامج 
تيمز من املتصفح وغيرها من 

احملاور املهمة.
ــــــــرت أن الــــورشــــة   وذك
الثانية ستكون بعنوان )فهم 
أقــســام مــايــكــروســوفــت تيمز( 

وسيحاضر فيها الدكتور صالح 
الناجم فــي التاسع مــن يونيو 
ــــاري بــالــتــوقــيــت الــســابــق  اجل
ذاته وتضم ستة عناصر مهمة 
منها فتح وإيجاد مصادر املقرر 
ورفع التكاليف والواجبات إلى 
جانب متابعة درجات التكاليف 
والواجبات وكيفية التواصل مع 

أستاذ املقرر.
 وبّينت أن الــورشــة الثالثة 
حتمل عــنــوان )طــريــقــة عرض 
برزنتيشن للدكتور( وسيحاضر 
فيها الدكتور عبدالله املطوع 
مساء يــوم 11 يونيو اجلــاري 
وتضم عناصر مهمة منها طريقة 
طلب التحكم مــن أســتــاذ املــادة 
ومشاركة الشاشة الكاملة إلى 

جانب امللفات التشاركية.
ــه سيتم  وقــالــت اجلامعة إن
اإلعالن عن رابط الدخول بنفس 
يوم الورشة وتقام جلميع طلبة 
ــن مختلف  جــامــعــة الــكــويــت م
ــات فـــي متــــام الــســاعــة  ــي ــل ــك ال
اخلامسة إلــى السادسة مساء 
متمنية دوام الصحة والعافية 
جلــمــيــع مــنــتــســبــي اجلــامــعــة 
ــاء  وطلبتها وســـط تفشي وب

فيروس كورونا املستجد.
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البدر: الشحنة األولى
من دواء »أفيجان« الياباني 

تصل األسبوع املقبل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الشحنة األولــى من 
ــدواء الياباني )أفيجان Favipiravir( ستصل البالد  ال
األسبوع املقبل، وذلك بعد نتائجه اإليجابية فى التجارب 
السريرية التي أجرتها العديد مــن الـــدول على احلــاالت 
اخلفيفة واملتوسطة من مصابي فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد 19(.
وقــال وكيل وزارة الصحة املساعد لــشــؤون األدويــة 
والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر لـ )كونا( أول 
ــدواء تأتي ضمن العناصر  أمــس: إن الشحنة األولــى من ال
ــراض اإلنسانية وال  املخصصة لالستجابة الطارئة واألغ

حتمل قيمة جتارية من احلكومة اليابانية.
وأضاف البدر أن االستخدام سيكون وفقا لدليل اإلرشادات 
املعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العاملية 

والنظم واللوائح املتبعة في دولة الكويت.
ــار إلــى أن )الصحة( في طــور انتظار كمية أخرى  وأش
من الدواء لتوريدها لعمل الدراسات اإلكلينيكية والبحوث 
السريرية في دولة الكويت ومشاركة نتائجها مع املنظمات 
العاملية والعلمية. وبنّي أن توفير هذا الدواء يأتي على أساس 
التبرع من احلكومة اليابانية وبدعم لوجستي من مكتب األمم 

املتحدة خلدمات املشاريع لتسهيل عمليات التسليم.
وثّمن جهود التنسيق التي استمرات قرابة ثالثة أشهر 
بني وزارتــي الصحة واخلارجية وسفارة دولة الكويت في 
طوكيو، إذ مت التوصل التفاق بني حكومتي الكويت واليابان 
في 19 أبريل 2020 وبــني حكومة الكويت ومكتب األمم 
املتحدة خلدمات املشاريع بتاريخ 30 أبريل 2020 و19 مايو 

2020 وذلك لتوفير الدواء.
وفي سياق متصل توقع البدر توفير دواء )رميديسيفير( 
خالل الشهر احلالي وهو من بني العالجات التي ستخضع 
لتقييم سالمتها وفعاليتها ضمن املبادرة العاملية التي أطلقتها 

منظمة الصحة العاملية وشركائها بعنوان )تضامن(.
وأضــاف أن هذه املبادرة التي تشارك الكويت فيها هي 
جتربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على عالج فعال 

لفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.

19282 مؤشرات إيجابية بارتفاع أعداد املتعافني بشكل كبير إلى 

19« و487 إصابة جديدة و10 وفيات 1005 حاالت من »كوفيد-   الصحة: شفاء 
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة 
الكويتية أمــس السبت شفاء 
ــن املصابني  1005 حـــاالت م
مبرض )كوفيد - 19(، ليرتفع 
بذلك عدد احلاالت التي تعافت 
ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

.19282
وقالت الوزارة لـ )كونا(: إن 
التحاليل والفحوص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك 
احلــاالت من الفيروس وسيتم 
نقلها إلى اجلناح التأهيلي في 
املستشفى املخصص الستقبال 
املصابني بالفيروس، متهيداً 
خلروجها من املستشفى خالل 

األيام املقبلة.
كما أعلنت وزارة الصحة 
أمـــس تسجيل 487 اصــابــة 
جديدة مبرض كورونا املستجد 
)كــوفــيــد - 19( خــالل ال24 
ساعة قبل املــاضــيــة، ليرتفع 
بــذلــك إجــمــالــي عـــدد احلـــاالت 
املسجلة في البالد إلى 31131 
حــالــة، فــي حــني مت تسجيل 
10 حــاالت وفــاة إثر أصابتها 
بـــاملـــرض، لــيــصــبــح مجموع 
ــاالت الــوفــاة املسجلة حتى  ح

أمس 254 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
ــور عبدالله  ــت ــدك ـــــوزارة ال ال
السند في بيان لـ )كــونــا(: إن 
ــاالت السابقة التي  جميع احل
ثبتت إصابتها بــاملــرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عــن أســبــاب الــعــدوى وفحص 

املخالطني لهم.
وأوضـــح السند أن حــاالت 
اإلصـــابـــة الــــ 487 السابقة 
تضمنت )195 حالة ملواطنني 
كويتيني( و)81 حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية( و)67 
ــن اجلنسية  حــالــة ملقيمني م

الهندية( و)47 حاالت ملقيمني 
من اجلنسية البنغالديشية( أما 
بقية احلاالت فهي من جنسيات 

أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
)155 حالة مبنطقة الفروانية 
الصحية( و)138 حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية( و)85 حالة 
ــراء الصحية(  ــه مبنطقة اجل
و)69 حــالــة مبنطقة حولي 
الصحية( و)40 حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
ــات حسب  ــاب وذكـــر أن اإلص
ــاءت على  املناطق السكنية ج
النحو التالي: )50 حالة مبنطقة 
الفروانية( و)38 حالة مبنطقة 
املهبولة( و)32 حالة مبنطقة 
جليب الــشــيــوخ( و)21 حالة 
مبنطقة حــولــي( و)20 حالة 
مبنطقة سعد العبدالله( و)18 

حالة مبنطقة الفردوس(.
وفيما يخص آخر املستجدات 
في العناية املركزة لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في العناية املركزة 180 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلــــاالت الــتــي ثبتت 
إصابتها مبــرض )كوفيد 19( 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 11595 حالة.
وحول مراكز احلجر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ مجموع من 
أنــهــى فــتــرة احلــجــر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل ال24 
ساعة قبل املاضية عــدد 448 
شخص، وذلك بعد القيام بكافة 
ـــراءات الوقائية والتأكد  اإلج
مــن خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا 
ــدة ال تقل عــن 14 يــومــاً في  م
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتباراً من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
ــــر أن عــــدد املــســحــات  وذك
التي مت القيام بها خالل الـ 24 
ساعة قبل املاضية بلغت 2724 
مسحة، مشيراً إلى أن مجموع 

عــدد الفحوصات بلغ أكثر من 
311624 ألف فحص.

ـــوة  ـــدع وجــــــدد الـــســـنـــد ال
للمواطنني واملقيمني مبداومة 
األخـــذ بــكــافــة ســبــل الــوقــايــة 

ــن  ــري ــب مــخــالــطــة اآلخ ــن وجت
ـــى تــطــبــيــق  واحلــــــــرص عـــل
إستراتيجية التباعد البدني 
ــارة احلــســابــات  ــزي مــوصــيــا ب
ـــــوزارة الصحة  الــرســمــيــة ل

واجلهات الرسمية في الدولة 
ــــــادات  ــى اإلرش ــل لـــالطـــالع ع
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احــتــواء انتشار 

الفيروس.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

للتأكد من وضعها مع الكائنات املتعايشة معها 

فريق »الغوص« يتابع حالة الشعاب املرجانية وبيئتها بعد احلظر الكلي

إنقاذ الكائنات البحرية العالقة بالشباك

جامعة الكويت تقيم ورش 
عمل عن بعد لطالبها

اعتبارًا من اليوم
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لتخفيف معاناتهم وتوفير أهم مقومات احلياة لهم

»النجاة اخليرية« تواصل طرح مشاريع إغاثة األشقاء في »اليمن« 
ينفذ مركز هداية اجلاليات 
التابع جلمعية إحياء التراث 
ــــي مــحــافــظــة   ـــــي  ف ـــــالم اإلس
الفروانية نشاطاً ثقافياً متميزاً، 
يــبــدأ مبــحــاضــرة جماهيرية 
بعنوان “ما لنا إال نتوكل على 
الله”  للشيخ الدكتور عثمان 

اخلميس.
ــت الـــدعـــوة إلــى  ــه ـــد وج وق
املواطنني الكويتيني، وخصوصاً 
الكفالء ثم العمالة سواء املنزلية 
أو غيرها لالستفادة مــن هذه 
ـــتـــي ســتــكــون  احملـــاضـــرة وال
ــى اللغة الفلينية  مترجمة إل
ترجمة فورية  يقوم بها الشيخ 
ــار اغــكــو  ــه ــق ــور عــبــد ال ــت ــدك ال
كومبا، وهي جتربة متميزة في 
نظام التعلم عن بعد بترجمة 
احملاضرات واألنشطة ترجمة 
فورية بعدة لغات.  وستكون 
ــوم األحــــد، في  ــي احملـــاضـــرة ال
الساعة التاسعة  مساء  وبنظام 
التعلم عن بعد مراعاة للظروف 
الطارئة التي سببها انتشار 

ــا وخصوصا  ــورون فــيــروس ك
احلظر اجلزئي والكلي لبعض 

املناطق الذي أعلن عنه مؤخراً.
وقد أفاد املركز عن استعداده 
ــع جميع  الــكــامــل لــلــتــجــاوب م
االستفسارات واالقتراحات التي 
يطرحها املواطنني واجلاليات 
خصوصا بعد جنــاح حمالتها 
املتتالية والتي طرحتها بعنوان 
)كن داعياً في البيت(، التي بدأت 
منذ بدء أزمة كورونا وال تزال 

مستمرة حتى اآلن.
وميكن متابعة احملاضرة عن 
طــريــق حــســاب الشيخ عثمان 
ــرام   ــغ ــت ــس ــس  فـــي االن ــي ــم اخل
وحسابات مركز هداية اجلاليات 
فرع الفروانية على االنستغرام 

وتويتر.
وتأتي مثل هذه احملاضرات 
ــهــدايــة  للتذكير  مــن مــراكــز ال
وتشجيع الناس على استغالل 
أوقاتهم في هــذه الــظــروف من 
جلوء إلى الله عز وجل بالصالة 

والذكر وقراءة القرآن.

»إحياء التراث« تنظم اليوم 
محاضرة »ما لنا إال نتوكل على 

الله«  في مركز »هداية اجلاليات«

مراقبة الشعاب املرجانية

املساهمة في عالج املرضى مساعدات إنسانية

عمر الشقراء

تشهد مشاريع إغاثة اليمن التي 
تطرحها جمعية الــنــجــاة اخليرية 
دائماً، تسابقاً من أهل اخلير من داخل 
وخارج الكويت، وقد جنحت احلمالت 
واملشاريع السابقة في حتقيق هدفها 
وجتــاوزت التبرعات في الكثير منها 

مبلغ 100 ألف دينار كويتي.
وقال مدير إدارة املــوارد واحلمالت 
بالنجاة اخليرية عمر الشقراء: خالل 
ـــل الــكــويــت  شــهــر رمــضــان ســطــر أه
كعادتهم أروع دروس العطاء والبذل 

واإلنفاق، ومد يد العون لألشقاء، فكان 
تفاعل احملسنني مــع مشاريع اليمن 
اإلغاثية يثلج الصدر، ويثبت أن أهل 
الكويت هم أصحاب األيــادي البيضاء 
في كل زمان ومكان، فشكرا ألهل اخلير 

عامة وتقبل الله عطاءكم.
وتــابــع: كــمــا أن جمعية النجاة 

اخليرية تواصل طرح مشاريع إغاثة 
اليمن في هذه األوقــات العصيبة التي 
يشهدها العالم جــراء مــرض كورونا 
املستجد ، نهدف من خاللها إلى توفير 
املواد الغذائية، والدواء لعالج املرضى ، 
وكافة مستلزمات احلياة ، وكذلك إقامة 
املخيمات الطبية العاجلة للنازحني 

اليمنني بعدة مــدن منها عــدن وحلج 
وأبني والضالع، وتوفير املياه النظيفة 
حيث يعاني النازحني من ندرة املياه 
الصاحلة للشرب، وميكن ألهل اخلير 
التبرع دائــمــاً عبر منصة التواصل 
 alnajatorg@ ( اإللكتروني للنجاة
( وكذلك االتصال هاتفياً، أو من خالل 

أفرعها املختلفة في الكويت.
وبنّي الشقراء أن اجلمعية تواصل 
تنفيذ مــشــاريــع إغــاثــة اليمن بــإذن 
ــي الشؤون  الله بالتنسيق مع وزارت
واخلارجية الكويتية، سائاًل احلق 
سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من 

كل سوء وسائر بالد املسلمني.


