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بوحمرا: نوفر كل السبل ليحقق طلبتنا 
أهدافهم العلمية والعملية

الغامن: ال دليل على تسبب «كورونا» في العقم عند الرجال
حنان عبد املعبود

أكد رئيس وحدة املسالك 
البولية في مستشــفى جابر 
للقوات املسلحة د.محمد الغامن 
أن القول إن ڤيروس «كورونا» 
يؤثر على خصوبة الرجال، 
ومن ثم تقليل فرص اإلجناب 
هــو قول يحتاج إلــى تأكيد 
ومزيد من الدراسات الطبية.
وأضــاف الغامن في تصريح 
صحافي أن ڤيروس كورونا 

من الڤيروســات املستجدة، 
إلــى وقــت  التــي حتتــاج 
الكتشــاف كل ما تسببه من 
مضاعفات، مبينا أن املوضوع 
ليس واضحا ومؤكدا بنسبة 
١٠٠٪. وتابع أن العقم بحسب 
التعريف العلمي له هو عدم 
القدرة على اإلجناب بعد مرور 
سنة كاملة على الزواج، مع 
الزوجية  ممارســة احليــاة 
بشكل طبيعي، وأسبابه تكون 
بنسبة ٤٠٪ خاصة بالرجال، 

اخلصية نفسها بسبب تناول 
املنشــطات والهرمونات، أو 
بسبب دوالي اخلصية الذي 
يعتبــر مــن أكثر األســباب 
شــيوعا للعقم عند الرجال 
بســبب زيادة احلرارة، مما 
يــؤدي إلى التأثير على عدد 
وكفــاءة احليوانات املنوية، 
وكذلك تأثيره الســلبي علي 
هرمون التستوستيرون، وفي 
هذه احلالة حتتاج إلى عملية 

جراحية لربط الدوالي.

و٤٠٪ خاصة بالنساء، و٢٠٪ 
أسبابا مشــتركة بني الزوج 
وزوجتــه أو أســباب غيــر 
معلومــة. وأضاف الغامن أن 
أسباب العقم كثيرة ومتعددة، 
فمن املمكن أن يكون بسبب 
خلــل في إنتــاج الهرمونات 
النخاميــة، أو  الغــدة  مــن 
بسبب حالة مرضية وراثية 
كمرض «كاملنز» و«كلفنتز»، 
أو قد يكون بسبب خلل في 
إنتاج احليوانات املنوية من  د.محمد الغامن

«Teams» قدمت لقاءها التنويري للطلبة اجلدد عبر GUST

هتشينســون، مديــرة وحدة 
البرامج التأسيسي، كما شارك 
كذلك ممثلون عن مكتب اإلرشاد 
والتســجيل ومكتب البعثات 
ومركز التدريس ومركز خدمة 
الطلبة وإدارة تقنية املعلومات.

وعرض اللقــاء التنويري 
أجــواء احليــاة الطالبية في 
اجلامعة عبر ڤيديو تعريفي 
تضمن جميع األندية الطالبية 
بجميع مجاالتها وأنشــطتها 
املختلفة، إذ تشكل هذه النوادي 
الطالبية جزءا مهما في حياة 
الطالب اجلامعية ومســيرته 
األكادميية، حيــث تضمن له 

آالء خليفة

قدمــت جامعــة اخلليــج 
للعلــوم والتكنولوجيــا لقاء 
تنويريــا مســاء اخلميــس 
املاضي، إذ تنظم اجلامعة هذا 
اللقاء ســنويا قبل بدء السنة 
الدراســية، حيث يتم تزويد 
الطلبــة املســتجدين بجميع 
املعلومات الالزمة لبدء عامهم 
األكادميي بثقة ويضمن تيسير 
الفتــرة االنتقالية إلى احلياة 

اجلامعية.
العاملية  وبسبب اجلائحة 
بــدأت منــذ  التــي  احلاليــة 
بداية هذا العــام، فقد مت عقد 
اللقــاء التنويري عبر منصة 
«مايكروسوفت تيمز» ليتمكن 
الطلبة من املشاركة من راحة 

منازلهم.
بدأ اللقاء بجولة افتراضية 
في احلــرم اجلامعي وعرض 
مســبقا  مصــورة  مقاطــع 
ملسؤولي األقسام في اجلامعة 
والذين يعتبرون كذلك جهات 
مهمة للتواصل بالنسبة للطلبة 
اجلــدد، وقــد تلى ذلــك فقرة 
االستفســارات واألسئلة بني 
الطلبة وذويهم واملســؤولني 
املتواجدين من خالل املنصة.

ومبا أن الكويت متر حاليا 
بفترة احلداد لوفاة املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، فقد مت 
حذف مقاطع مختلفة تتضمن 

بسالمة اجلميع عبر مشاركتهم 
عــن ُبعد، وأضافــت أنه ومن 
خالل استخدام أحدث البرامج، 
وجدت أسرة اجلامعة طريقة 
للتفاعل عن بعــد مع الطلبة 
املستجدين ومت من خالل اللقاء 
االفتراضي إعطاؤهم حملة حول 
ما ميكنهم توقعه من جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

رحــب اللقــاء التنويــري 
بالدفعــة الـــ ١٩ مــن الطلبــة 
املســتجدين منــذ تأســيس 
 GUST اجلامعــة، ويشــار أن
تتمتع بشــراكتها األكادميية 
مع جامعة ســانت لويس في 
ميزوري في الواليات املتحدة 
األميركية من تأسيسها وهي 
حاصلة على ٦ اعتمادات دولية 
ومصنفة في املركز األول على 
مســتوى اجلامعات اخلاصة 
فــي الكويت. وتضــم جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
كليتــني تقــدم مــن خاللهمــا 
البرامــج اجلامعية  مختلــف 
إلى جانــب تقدميها لبرنامج 
املاجســتير في إدارة األعمال، 
وقد مت اختيــار أعضاء هيئة 
التدريس من أبرز املؤسسات 
األكادميية الرائدة حول العالم، 
كما جتدر اإلشارة إلى أن العديد 
من خريجــي جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا يحتفون 
مبسيرة مهينة ناجحة سواء 
فــي حياتهــم العمليــة أو في 

مشروعاتهم التجارية.

كسب مهارات حياتية وعملية 
واجتماعيــة أساســية والتي 
عــادة ما يكســبها الطلبة في 
احلياة العملية ما بعد التخرج 
وبطريقة ال ميكن محاكاتها في 

فصول الدراسة.
بدورها، قالت مديرة قسم 
التواصل واملشاركة املجتمعية 
أنوار الصباح إن هدف اجلامعة 
هو تســهيل الفترة االنتقالية 
للطلبة املستجدين، مؤكدة أن 
هذه السنة قد فرضت مجموعة 
من التحديات الفريدة والتي مت 
التغلــب عليها بنجاح بفضل 
التقنيــات احلديثة واالهتمام 

تضمن جولة افتراضية ولقاًء مباشراً مع رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ومسؤوليها

(زين عالم) جانب من اللقاء التنويري الذي عقدته GUST لطلبتها اجلدد 

عروضا موســيقية من اللقاء 
التنويري.

ومن ضمن املشــاركني في 
اللقاء، رئيس جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا د.وليد 
بوحمرا والذي انضم إلى اللقاء 
عن ُبعد، إلى جانب نائب رئيس 
الشــؤون األكادميية د.بسام 
علــم الديــن، ونائــب رئيس 
التطوير املهني وخدمة املجتمع 
د.أحمــد الدرباس، ود.بشــار 
إبراهيــم عميــد كليــة اآلداب 
والعلــوم باإلنابــة، ود.جون 
بــول أرنــاؤوط عميــد كلية 
إدارة األعمال والســيدة كيلي 

٤ شروط لعقد عموميات التعاونيات
بشرى شعبان

أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون 
االجتماعيــة لـ «األنباء» أن الوزارة وبناء 
على توصيات السلطات الصحية حّددت 
٤ شــروط لعقــد اجلمعيــات العموميــة 

للتعاونيات.
وكشف املصدر أن االشتراطات تتضمن 
ضــرورة التقيــد باالشــتراطات الصحية 
وارتــداء الكمــام واحلفــاظ على مســافة 

آمنة للتباعد اجلســدي، وعقد عموميات 
التعاونيات بصاالت املــدارس، وااللتزام 
بوضع شاشــات عــرض ومكبرات صوت 
الستيعاب أعضاء اجلمعية العمومية في 
حال ازدياد اإلقبــال، باإلضافة الى وضع 
نقــاط لفحص أعضاء اجلمعية العمومية 
قبيل دخول املدارس، وجتهيز أماكن خاصة 
باملدرسة لعزل احلاالت املشتبه بها، مشيرا 
الى أن الوزارة وضعت جدوال زمنيا لعقد 

العموميات لكل اجلمعيات التعاونية.

«التربية»: ٣٠٠ جهاز البتوب
من أمانة «األوقاف» لطلبة املنح

عبدالعزيز الفضلي

في أطــار الشــراكة املجتمعية تبرعت 
األمانة العامــة لألوقاف بتوفير ما يقارب 
٣٠٠ جهاز البتوب لطلبة املنح الدراســية 

الستخدامها في نظام التعلم عن بعد.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان املعهد الديني يضم 
تقريبا ٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف دول 
العالم اإلسالمي، مشيرة إلى ان الكويت تهيئ 
لهم ظروف السكن واإلقامة على مستوى 
ال يتوافــر لهم فــي دول اخرى وتوفر لهم 
أيضا مقاعد دراسة في املعهد الديني لدراسة 
اللغة العربية وعلوم الشريعة اإلسالمية.

وأوضحت املصادر انه مع تطبيق نظام 
التعلم عن بعد فإن الطلبة بحاجة إلى أجهزة 
البتوب، مضيفة أن األمانة العامة لألوقاف 
وانطالقا من دورها الوطني واخليري أبدت 
استعدادها لتوفير أجهزة للطلبة، على ان 
يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة املعهد الديني.

وذكرت املصادر ان وزارة التربية متمثلة 

بوكيلها فيصل املقصيد يتابع ويولي اهتماما 
كبيرا بهذه الفئة خاصة وان هناك الكثير 
منهم ممن تخرجوا وتقلدوا مناصب عليا 
فــي بلدانهم والفضل يرجــع بعد اهللا إلى 

الكويت التي هيأت لهم كل الظروف.
ويشرف على طلبة املنح الدراسية (طلبة 
البعوث الطالبية) قسم البعوث الطالبية 
التابع إلدارة املعهد الديني وحتت إشراف 
مراقبة اإلرشاد الديني، حيث يتلقى طالب 
املنح الدراســية نفقة كاملة تشمل السكن 
ووجبات الطعام والكسوة والكتب الدراسية 
والرعاية الصحية وتذاكر سفر سنوية إلى 
بلده عالوة على مصروف شهري له. وتكون 
آلية القبول لهؤالء الطلبة من خالل اللجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا 
عن طريق ترشيح السفارات أو اجلمعيات 
اخليرية والهيئات واملؤسسات اإلسالمية. 
وبعد ذلك تكون مرحلة الدراسة الفعلية، 
حيث تنقسم الدراسة في املعهد الديني إلى 

ثالث مراحل: متهيدي وإعدادي وثانوي.

الكويت توفر لهم نفقة كاملة ومنهم من تقلد مناصب عليا في بلدانهم

٧٣٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٤ وفيات
حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تسجيل ٧٣٩ إصابة جديدة 
باملرض خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد احلاالت املســجلة في 
البالد إلى ١١٥ ألفا و٤٨٣ حالة، 
إلى جانب تسجيل ٤ وفيات 
نتيجــة مضاعفــات مــرض 
«كوفيدـ١٩» ليرتفع مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

أمس إلى ٦٩٤ حالة.
وقالت وزارة الصحة، في 
البيــان اإلحصائــي اليومي 
للوقوف على آخر مستجدات 
الڤيروس، إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 

عــن مصدر العــدوى وفحــص املخالطني 
لهــا. وأكــدت الوزارة شــفاء ٦١٣ حالة من 
املرض خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي حاالت الشفاء من املرض إلى ١٠٧٫١٠٨ 
حاالت وبنسبة ٩٢٫٧٪ من إجمالي اإلصابات 
اإلجمالية في البالد، وذلك عقب التأكد من 
متاثل تلــك احلاالت للشــفاء بعــد إجراء 
الفحوصــات الطبية الالزمــة واخلطوات 

املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحت أن عدد مــن يتلقى الرعاية 

الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ ١٣٩ 
حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلــاالت التــي ثبتــت إصابتهــا مبــرض 
«كوفيدـ١٩» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٧٦٨١ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املســحات التي 
مت إجراؤها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٥٧٠١ مســحة ليبلغ مجمــوع الفحوصات 
منــذ بداية اجلائحة وحتــى اآلن ٨٢٣ ألفا 
و٢٠٦ فحوصات مخبرية، وبذلك تبلغ نسبة 

اإلصابات اجلديدة من املسحات ١٢٫٩٪.

«املعلمني» تفوز بجائزة االستجابة الدولية 
للجهود األكثر فعالية في مكافحة «كورونا»

عبدالعزيز الفضلي

فــازت مبــادرة جمعية 
املعلمــني الكويتيــة، التي 
سبق أن طرحتها بعنوان 
«التعليــم بعــد جائحــة 
ڤيروس كورونا»، بشهادة 
مقدمــة  دوليــة  تقديــر 
مــن الشــبكة اإلقليميــة 
للمســؤولية املجتمعيــة، 
«االســتجابة  وبجائــزة 
الدوليــة للجهــود األكثــر 
فعالية في مكافحة ڤيروس 

كورونا املســتجد»، واملقدمة من الشــبكة 
اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية بالتعاون 
مع االحتاد الدولي للمسؤولية االجتماعية 
كشريك دولي، وهي اجلائزة التي طرحت 
في إطار احلملة الدولية للشبكة اإلقليمية، 
وانطلقت في ٢٥ مارس املاضي حتت شعار 
«جهود مســؤولة أنقذت العالم» وشاركت 
فيهــا شــخصيات عربية ودوليــة رفيعة 
املســتوى، ومت من خاللها إتاحة الفرصة 
للحكومــات واملنظمات الدولية والوطنية 
والقطــاع اخلاص واملنظمــات املجتمعية 
واخليرية واألفراد لتوثيق مساهماتهم في 
التصــدي لهذا الوباء العاملــي، والتعريف 
بها، وتقدير أصحاب اجلهود املؤثرة منهم 
من شخصيات شرفية وحكومية، وجهات 
دوليــة وحكوميــة وخاصــة ومجتمعية، 
إضافة إلى تقدير وتكرمي مبادرات األفراد، 
فيما شملت فعالياتها تدشني مرصد (وكالة 

اســتجابة إلدارة األزمــات 
والكوارث)، وإصدار كتاب 
العربية  توثيقي باللغتني 
واإلجنليزية بعنوان «جهود 
العالم»،  أنقذت  مســؤولة 
الدول  متضمنا مساهمات 
واجلهــات واألفــراد فــي 
مجال مكافحــة هذا الوباء 
العاملــي، مبا فيهــا مبادرة 
جمعية املعلمني «التعليم 

بعد جائحة كورونا».
أعــرب  جانبــه،  مــن 
رئيــس جمعيــة املعلمني 
مطيع العجمــي عن اعتزازه مبا حظت به 
مبادرة اجلمعية من استحســان وإشــادة 
اللجنة املنظمــة الدولية، وما ترتب عليه 
من فوزهــا بجائزة «االســتجابة الدولية 
للجهود األكثر فعالية في مكافحة ڤيروس 
كورونا املســتجد»، مشيرا الى أن مبادرة 
اجلمعية التــي طرحتها في مايو املاضي، 
تضمنت تشخيصا كامال للوضع التعليمي 
في الكويت، وتقــدمي مقترحات للنهوض 
بالتعليــم ومعاجلــة آثــار وتداعيات هذه 
اجلائحة، فيما جاءت في إطار الدور الذي 
متارسه اجلمعية في دعم وتعزيز اجلهود 
الوطنية ملواجهة هذه اجلائحة، وتقدمي الدعم 
ألصحــاب القرار بخطوات عملية تســاعد 
على اســتمرار التعليم في ظــل الظروف 
االســتثنائية القاهرة، واألخذ في االعتبار 
أن التعليــم ضــرورة ومصلحة وطنية ال 

ميكن االستغناء عنه أو إيقافه.  

من خالل مبادرتها حول التعليم بعد اجلائحة وتشخيصها الوضع التعليمي بالكويت

مطيع العجمي

أكد رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
د.وليد بوحمرا أن اجلامعة ترحب سنويا بدفعة جديدة 
من الطلبة، وأن كل دفعة جديدة نحصل عليها هي 
فرصة لنا إللهامهم وصقلهم للوصول الى أهدافهم 
العلمية والعملية، لذلك نقوم بتوفير السبل التي تهيأ 
الطلبــة للوصول الى تلك األهداف، مضيفا أن هذه 

السنة قد شكلت حتديا إضافيا وهو كيفية الوصول 
إلى الطلبة وتعريفهم باحلرم اجلامعي إلى جانب كيفية 
مقابلة ولقاء موظفي وأعضاء هيئة التدريس بالطرق 
األكثر أمانا وفعالية، وأشار الى أنهم قد متكنوا من 
مواجهة تلك العوائق والتحديات بنجاح وسيظلون 

رئيس GUST د.وليد بوحمرا متحدثا خالل اللقاءملتزمون دائما بتقدمي أفضل جتربة أكادميية.

القالف لـ «األنباء»: أمراض القلب أشد فتكًا من «كوڤيد ـ ١٩»
حنان عبد املعبود

حذر رئيس قســم القلب 
في مركز الدبوس للقلب في 
مستشــفى العــدان د.الطيب 
القالف مرضى القلب من عدم 
مراجعة مراكز الطوارئ حال 
الشــعور باألعراض بســبب 
الثانيــة جلائحــة  املوجــة 
كورونا. وقــال د.القالف في 
تصريــح لـــ «األنبــاء»: من 
الدروس التــي تعلمناها من 
اجلائحة االولى أننا الحظنا 

أن الكثير من مرضانا يتفادون 
التوجه الى مركــز الطوارئ 
خوفا مــن اإلصابة بڤيروس 
كورونا وهو خوف مشروع 
ولكن أمراض القلب وتأثيرها 
اشــد فتكا من مرض كورونا 
ولذلك نوصــي مرضانا عند 
الشعور بأي أعراض الرجاء 
التوجه الى اقرب مركز طوارئ 
وان يكــون املريــض مبعية 
شخص واحد فقط من األقارب، 
كما يجب ان يأخذ االحتياطات 
الصحية الالزمــة من ارتداء 

هناك ما يضغط على الصدر 
او يعصره او الشعور بحرارة 
بالصــدر وهــذا يختلــف من 
شــخص آلخــر. وعــادة مــا 
تكون فــي الصدر وتنتشــر 
الــى الذراعني معــا أو الذراع 
األيسر أو اليد اليسرى أو اليد 
اليمنى والبعض قد يشــعر 
معهــا بتنميل وكذلــك هناك 
البعــض قد يعانــي منها في 
الرقبة والفك والبعض اآلخر 
قــد يعاني أملًا فــي فم املعدة 

وينتشر الى السرة.

الكمام وجتنب ملس األسطح 
قدر املستطاع أو ملس الوجه 
بشكل عام وكذلك احلرص على 
غســيل األيدي عند مالمسة 
األسطح وترك مسافة مترين 
بينه وبني اقرب شــخص إن 
أمكن. وأشــار الى أن أعراض 
اجللطات القلبية تختلف من 
شــخص آلخر، لذلك ال يجب 
أن يقيس الشخص األعراض 
التي تصيبه بأعراض يعاني 
منها شخص آخر، فاألعراض 
تتشــابه مع الضغــط، وكأن 

أكد أن الكثير من املرضى يتفادون التوجه إلى «الطوارئ» خوفاً من اإلصابة بالڤيروس

د. الطيب القالف

وفاة الطبيب علي الصغير متأثرًا مبضاعفات «كورونا»
الكويت أمس  فقــدت 
الطبيب علي عبداهللا الصغير 
بسبب مضاعفات االصابة 
بڤيــروس كورونا، حيث 
الراحل من  الطبيب  يعتبر 
أوائل األطباء املتخصصني 
في مجال أمراض الروماتيزم 
الكويــت، وعمــل  فــي 
د.الصغير، رحمه اهللا، في 
مستشفى مبارك، كما كان 
رئيــس اللجان الطبية في 
للقوات  مستشــفى جابر 

املسلحة.
وقد نعت وزارة الدفاع 
املغفور له بإذن اهللا تعالى، 
أن  املولى عز وجل  سائلة 

أبوخشــبة  وذكر د.دهام 
على حسابه على موقع تويتر 
قائــال: كان ِنعم الرجال وِنعم 

للروماتيــزم الفقيد قائلة: 
ببالــغ احلزن واألســى 
تلقينا نبأ وفاة أول طبيب 
روماتيــزم فــي الكويت 
بســبب مــرض كورونا 
د.علي الصغير، نسأل اهللا 
ان يتغمده بواسع رحمته 
ويجعله في الفردوس االعلى 

من جناته.
وبهذه املناسبة األليمة، 
إلى أسرة  تتقدم «األنباء» 
الفقيد بأحر التعازي، داعني 
اهللا عــز وجــل ان يتغمد 
الفقيد الراحل بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ذويه الصبر والسلوان.

الطبيب، فقد زاملناه في احلج 
عدة مواسم في حملة مندكار 
وكان طبيب احلملة وما رأينا 
إال االخالق احلســنة  منــه 

والتواضع اجلم.
الســابق  العميد  كما نعاه 
الشــريعة والدراسات  لكلية 
االســالمية د.عجيل النشمي 
قائال: اللهم ارحم عبدك الطبيب 
د.علي الصغير واكتبه بعفوك 
مع الشهداء فقد مات مبطونا 
بوباء كورونا صابرا محتسبا، 
أهله ومن يعز عليهم  وصبر 
الذين ال  من محبيه ومرضاه 
ينسونه بأخالقه وعلمه وحلمه.
العمانية  الرابطــة  ونعت 

من أوائل األطباء املتخصصني في مجال أمراض الروماتيزم بالكويت

د.علي عبداهللا الصغير

يتغمده بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يســكنه فســيح جناته، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
ومع انتشار اخلبر، تسابقت 
التواصــل االجتماعي  مواقع 
علــى نعي الطبيــب الراحل، 
مســتذكرين مناقبه، مؤكدين 
أن الكويت فقدت برحيله أحد 

نوابغها الطبية.
فكتبــت د.فريدة احلبيب 
قائلة: عملت معه في مستشفى 
القوات املسلحة كان لي صديقا 
وأخا متميزا في كل ما يعمله.. 
رجل كلما التقيته كنت أقول: 

إنه من اهل اجلنة!


