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عزام الصباح: جهود الكويت حلّل خلالف 
اخلليجي تستند إلى حكمة قادة دول «التعاون»

األمير هنأ رئيس كينيا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس أهورو 
كينياتا رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــي لبالده، متمنيا لــه موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديــق املزيد من التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الرئيــس أهورو كينياتا 
رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

راجيا له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

رومــا ـ كونــا: أشــاد 
الشــؤون  رئيــس جلنة 
اخلارجية مبجلس النواب 
االيطالي بييرو فاسينو 
الكويــت احملوري  بدور 
في حل اخلالف اخلليجي 
وبؤر التوتر االخرى عبر 
احلوار واحلل السياسي.
جاء ذلــك في اجتماع 
ســفيرنا بروما الشــيخ 
عزام الصباح مع الرئيس 
فاســيونو مبقر مجلس 

النواب.
وذكرت سفارتنا بروما 
في بيان لوكالــة األنباء 
الكويتيــة (كونــا) انهما 
بحثــا خاللــه التطورات 
والدوليــة  االقليميــة 
والعالقــات الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
وقال البيان ان رئيس اللجنة البرملانية 
أشــاد في هذا الســياق باجلهــود الدؤوبة 
التي تبذلها الكويت والتقدم الناجح الذي 
حققته نحو انهاء اخلالف اخلليجي بفضل 

سياستها املتوازنة احلكيمة.
وأكــد اهتمــام ايطاليــا علــى مختلف 
املستويات احلكومية والبرملانية واستمرارها 
بدعم امللف الكويتي لدى االحتاد األوروبي 
بشأن اعفاء املواطنني الكويتيني من تأشيرة 

السفر الى منطقة شينغن األوروبية.
ومن ناحيته أثنى الشيخ عزام الصباح 
على مواقف إيطاليا اإليجابية جتاه الكويت 
وان الكويــت وايطاليا فــي ذات النهج في 
دعم االستقرار والسالم وحل اخلالفات عبر 
احلوار واحلل السياســي مؤكدا أن جهود 
الكويت حلل اخلالف اخلليجي تستند إلى 
حكمة قادة دول مجلس التعاون وإميانهم 
بوحدته كحتمية استراتيجية في التعامل 

مع التحديات واالستحقاقات الدولية.

التقى رئيس الشؤون اخلارجية اإليطالي وبحث معه التعاون الثنائي

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس النواب اإليطالي بييرو فاسينو خالل 
اللقاء مع السفير الشيخ عزام الصباح

«تعاونية مشرف» كّرمت رئيس قوة اإلطفاء

نساء اجلالية الباكستانية
شاركن في حملة تنظيف شاطئ األبراج

استقبل رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خالد املكراد رئيس جمعية مشرف التعاونية 
علي فهد الفهد. وجاء اللقاء في إطار شــكر 
إدارة جمعية مشرف التعاونية جلهود أحد 
أجهزة الدولة الفعالة، وتثمينا لدورها في 
املجتمع خاصة في وقت األزمات وبالتحديد 
فــي فترة أزمة التصــدي لڤيروس كورونا 
وكذلك دورها التوعوي للمواطنني في رفع 
الثقافة األمنية مبكافحة احلرائق واحلفاظ 
على املمتلكات عبر بروشــورات وإعالنات 
توعوية لإلجراءات االحترازية فوجب الشكر 
والتقدير نيابة عن املساهمني وأبناء املنطقة.

كما ناقش الفهد مجموعة من اإلجراءات 

الوقائيــة التي تتعلــق مبكافحة احلرائق 
وأنظمــة األمــن والســالمة اخلاصــة في 
جمعيــة مشــرف التعاونيــة حفاظا على 
ســالمة املتســوقني ومرافق اجلمعية عبر 
تطويــر وحتديث وإضافــة أنظمة جديدة 
واستحداث إستراتيجيات استباقية للحفاظ 
على مستوى عال من األمان ولتقليل مخاطر 

احلرائق.
وفي ختام املقابلة توجه الفريق املكراد 
بالشكرإلى الفهد على مبادرته الطيبة، معربا 
عن سعادته بزيارته، ومتمنيا دوام التوفيق 
والنجاح جلمعية مشرف التعاونية واستمرار 
التعاون املشترك بني قوة اإلطفاء واجلمعية.

أسامة دياب

قام فريق األيادي اخلضراء البيئي بالتعاون 
مع منتدى املرأة الباكستانية بتنظيف شاطئ 
األبراج بحضور مجموعة النجوم الكشفية 
وبالتعاون مع شركة املشروعات السياحية.

وأوضحت رئيسة فريق األيادي اخلضراء 
البيئي سامية الســعيدان أن العالم يحتفل 
هــذه األيام باليوم العاملــي للتطوع وأيضا 
يوم اجلبال العاملي، لذلك أقمنا فعالية بيئية 
توعوية بالتعاون مع منتدى املرأة الباكستانية 
لتنظيف شــاطئ األبراج بحضور مجموعة 
النجــوم الكشــفية، وبالتعاون مع شــركة 

املشروعات السياحية.
وأوضحت في تصريح للصحافيني على 
هامــش إقامــة الفعالية ان الهــدف من هذه 
الفعالية هو العمل على توعية أفراد املجتمع 
بضرورة احلفاظ على البيئة وكذلك حتقيق 
أحد أهداف التنمية املستدامة العاملية ٢٠٣٠ 
واحمللية ٢٠٣٥ وهي عمل شراكات مجتمعية 

للحفاظ على البيئة واألحياء املائية، مؤكدة 
ان نظافة الكويت مسؤولية اجلميع.

من جهتها، أكدت زوجة سفير باكستان 
لدى البالد أمرين مصطفى على ان مشاركة 
نساء اجلالية الباكستانية في حملة تنظيف 
شاطئ األبراج تأتي لشعورهن باملسؤولية 
املجتمعيــة التي تقع علــى عاتق اجلميع 
باحلفــاظ على بيئة نظيفة. وشــددت في 
تصريــح صحافــي علــى أهميــة توقيت 
التنظيف وبالذات خالل فترة هذه اجلائحة 
التي تضرب العالم مع استخدام الكثيرين 
للقفازات البالستيكية والكمامات، الفتة إلى 
ضرورة رفع هذه املخلفات من الشــواطئ 

الكويتية حفاظا على سالمة اجلميع.
وذكــرت ان ديننا احلنيــف يحثنا على 
النظافــة، لذلــك يعتبــر هذا النشــاط ليس 
مجتمعيا فقط ولكن دينيا أيضا، معربة عن 
سعادتها برؤية مشاركة املرأة الباكستانية 
في مثل تلك األنشطة في الكويت وفي كثير 

من دول العالم.

الفريق خالد املكراد خالل استقباله رئيس جمعية مشرف علي الفهد

املشاركات في احلملة

امللتقى اإلعالمي العربي ينّظم حفل «الكويت لإلبداع» اليوم

٢٥٥ إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٢٥٥ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا املستجد (كوفيد - 
١٩) في الساعات الـ٢٤ املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٤٦٠٤٤ حالة في حني مت تسجيل حالة وفاة 
واحدة إثر إصابتها باملرض ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى اليوم ٩١١ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا السند لـ«كونا» إن عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلغ ٦٨ حالة ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد 
- ١٩) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٣٣٠٨ حاالت. وأضاف السند أن عدد املسحات 
التي مت اجراؤها في الساعات الـ٢٤ املاضية 
بلغ ٤٨٢٤ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

١١٧٦٩٨٣ فحصا.
وجدد الدعــوة الى املواطنــني واملقيمني 
ملداومة األخذ بســبل الوقاية كافة، وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص علــى تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على االرشادات 
والتوصيات وكل ما من شــأنه االسهام في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة أعلنت في وقت 
سابق شــفاء ٢٥٦ إصابة في الساعات الـ٢٤ 
املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت الشــفاء 

١٤١٨٢٥ حالة.
وقالت الوزارة إنه تأكد متاثل تلك احلاالت 
للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 

واخلطوات املتبعة في هذا الشأن.

األحــد  اليــوم  تنطلــق 
فعاليات حفل جائزة الكويت 
لإلبداع الثامنة ٢٠٢٠ عن بعد 
في متام الثانية عصرا، حتت 
رعاية أمني عام جامعة الدول 
العربيــة أحمــد أبوالغيــط، 
وبتنظيــم من هيئــة امللتقى 
العربــي، وحضور  اإلعالمي 
السفير قيس العزاوي األمني 
العام املساعد جلامعة الدول 
العربيــة لشــؤون اإلعــالم 
واالتصــال. وأعلنــت هيئــة 
امللتقى أنه ميكــن احلصول 
على رابط الدخول من خالل 
رقم الهاتف: ٠٠٩٦٥٩٤٠٩٠٩٩٩. 
وقال األمني العام للملتقى 
ماضي اخلميس إن النســخة 
الثامنة من اجلائزة ســتعقد 
مبشــاركة عدد مــن املبدعني 
والشــخصيات املؤثــرة فــي 
العامــة  العالقــات  مجــاالت 
والتســويق واإلعــالن علــى 

املستخدمة في املواد اإلعالنية.
وشدد على متتع اجلائزة 
بلجنة حتكيم على مستوى عال 
من املهنية واخلبرة والتنوع 
تضم ١٠ أعضاء بني إعالميني 
وأكادمييــني ومتخصصــني 
فــي صناعــة اإلعــالم، داعيا 
الــى  املؤسســات واجلهــات 
سرعة التســجيل قبل انتهاء 

الفترة احملددة لذلك عبر منصة 
اإللكترونية للملتقى. وأوضح 
ان تقييــم األعمال املشــاركة 
سيكون على مرحلتني األولى 
ســتتم فيها عملية التصفية 
والتقييــم واختيــار أفضلها 
من أجل التأهــل إلى املرحلة 
الثانية والنهائية التي يعلن 
فيها األعمال الفائزة باجلائزة، 

مشــيرا الــى وضــع معايير 
جديدة لهذا العام في اختيار 

اإلعالنات الفائزة.

النسخة الثامنة تعقد «عن بُعد» برعاية أمني عام جامعة الدول العربية

ملصق حفل اجلائزة أحمد أبوالغيط ماضي اخلميس

املستويني احمللي والعربي.
وأوضح ان اجلائزة تهدف 
إلى رفع معايير صناعة اإلعالن 
في الكويــت والعالم العربي 
لتتماشى مع املعايير الدولية 
وصقل مهارة العاملني في هذا 
املجال عبر خلق روح تنافسية 
إبداعيــة إضافة الــى ترويج 
األفــكار اإليجابيــة والبناءة 

هل آخذ لقاح ڤيروس كورونا؟
أعلنت بريطانيا  أن  بعد 
املوافقة على االستخدام العام 
ثار  للقاح ڤيروس كورونا، 
جدل حول قرار أخذ اللقاح 
العامة واملختصني، مما  بني 
خلق جوا من الشك والتضليل 
بني أوساط املجتمع، وخاصة 
مع ضعف اآللــة اإلعالمية 
الرسمية، وتأخرها في بعض 
األحيــان ملواكبة التطورات 
الســريعة في هــذا امللف. 
بعد أن أصبحــت بريطانيا 
أول دولة غربية توافق على 
استخدام اللقاح املصنع من 
شركة Pfizer-BioNTech، زاد 
الضغط على الدول األخرى 
لتحذو حذوها بسرعة. ومن 
املتوقــع أن تعطي الواليات 
املتحدة الضــوء األخضر 
اللقاح في وقت  الستخدام 
الحق من هذا الشهر. أما دول 
كبلجيكا وفرنسا وإسبانيا 
وغيرهم فقد صرحوا بأنه من 
املمكن أن يبدأ في يناير إعطاء 
اللقاح للفئات األكثر ضعفا.

تقول منظمــة الصحة 
العامليــة إن ٥١ لقاحــا يتم 
اختبارها حاليا على البشر، 

مما ال شــك فيه أن اللقاح 
أداة رئيسية وقوية  سيضيف 
إلى مجموعة األدوات التي لدينا 
للتصدي لڤيروس كورونا ومنع 
استمرار انتشاره بسرعة، والذي 
يؤدي إلى ضغــوط هائلة على 
املستشــفيات والعاملــني في 
مجال الرعاية الصحية. فاللقاح 
يهــدف لتقليل شــدة املرض 
املجال  وإنقــاذ األرواح. فــي 
الطبي ال يتم اعتماد وإعطاء أي 
لقاح للمجتمع إال بعد التأكد من 
سالمته ومأمونيته، فلذلك أغلب 
دول العالم ال تستخدم اللقاحات 

على املدى البعيد.
الوشــيك  الوصول  مع 
للقاحات إلى الكويت يتساءل 
الكثيرون: هــل نأخذ لقاح 

ڤيروس كورونا؟
في املرحلة احلالية أشجع 
كل شخص للتسجيل باملنصة 
التي أطلقتها وزارة الصحة، 
علما ان تســجيلك ال يعني 
استدعاءك حاال ألخذ اللقاح، 
ولكن هــي خطوة تنظيمية 
لتحديد الفئات التي لها أولوية 
ألخذ اللقاح. جرت العادة مع 
جميع اللقاحات في الكويت 
للمواطنني  أال يتم إعطاؤها 
إال بعد التأكد من ســالمتها 
وفعاليتها بالدالئل والبراهني 
العلمية. فلذلك ال حترم نفسك 
من احلق واألولوية في أخذ 

اللقاح!
في اخلتام أوصي بأخذ 
البيانــات واملعلومــات من 
املختصني واجلهات الرسمية 
وعدم االجنراف إلى املعلومات 
إلى دليل،  التي ال تســتند 
واالبتعاد عّمن ينشر ثقافة 
الشــك والتضليل من دون 

معلومات موثوقة.

إال بعد اعتمادهــا من اجلهات 
الصحيــة الدولية. نعم صحيح 
أنه مت اعتماد لقاح ڤيروس حتت 
بند االستخدام الطارئ ولم ينتج 
اللقاح باملدد التي عادة تخضع 
لها تلك اللقاحات، وذلك بسبب 
هذه األزمة العاملية، ولكن مع ذلك 
خضعت الكثير من هذه اللقاحات 
الســريرية وما قبل  للتجارب 
السريرية وفقا للضوابط الطبية 
أو يصرح  البحثية، ولم تعتمد 
لها لالستخدام اإلكلينيكي على 
البشر إال بعد اجتيازها بنجاح 
جميع املراحل املطلوبة لالعتماد. 
من املؤكد أن ظهور هذه اللقاحات 
بهذه الظروف ممكن أن تنتج عنها 
بعض األمور التي ميكن تفاديها 
في األوضــاع الطبيعية إلنتاج 
اللقاحات. بنــاء على املعطيات 
والنتائج املعلنة والى حلظة كتابة 
هذا املقال أستطيع أن أقول إن 
اللقاحات تصل نســبة  بعض 
فعاليتها الى ٩٥٪ لكن ال نعلم إلى 
متى تستمر الفعالية مع الترجيح 
أال تكون دائمة. وأما بخصوص 
مأمونية اللقاح فهو آمن وخاصة 
على املدى القصير ولكن ال أحد 
يعلم ماذا سيحدث من مضاعفات 

د.هشام أحمد كلندر
طبيب متخصص باإلدارة الصحية

ووصــول ١٣ لقاحا إلى املراحل 
النهائية من االختبار الشــامل. 
مع إثبــات العديد من اللقاحات 
فعاليتها فــي التجارب، حذرت 
منظمة الصحــة العاملية من أن 
اللقاحات لن تكون «حال سحريا» 
ألزمــة ڤيــروس كورونا، في 
الوقت الذي تستعد فيه الكثير 
من الــدول لعملية إطالق حملة 
ضخمة للتطعيم أمال في التصدي 
املتزايدة. هناك نقاش  للعدوى 
مســتمر فيما يتعلق بإمكانية 
استمرار نقل األفراد احملصنني 
للڤيروس إلى اآلخرين. يجب أن 
يدرك املجتمع أن الوباء اليزال 
بعيدا عن نهايته حتى مع توافر 
اللقــاح. مت تصميم اللقاح ملنع 
تطور املرض وخاصة في احلاالت 
البسيطة واملتوسطة. مع ذلك ال 
نعرف مــا إذا كان اللقاح مينع 
انتقال العدوى وخاصة للحاالت 
التي ال تعاني من أعراض. ومن 
ثم، يجب على املجتمع ضرورة 
االســتمرار في احلرص على 
ارتداء الكمام، والتباعد اجلسدي، 
وغسل األيدي باستمرار، وجتنب 
التجمعات الكبيرة حتى يتوقف 

انتقال الڤيروس.

الغامن: على من جتاوز الـ ٥٠ عامًا إجراء حتاليل «البروستاتا»

«الرحمة العاملية» تسّير ٧ شاحنات إغاثية للداخل السوري
أعلنــت جمعية الرحمة العاملية تســيير ٧ 
شاحنات مساعدات إنسانية، انطلقت من مدينة 
اســطنبول إلى احلدود السورية، ضمن حملة 
إغاثية موسعة تشارك فيها جهات خيرية وإغاثية 
من ١٠ دول مختلفة بواقع ٣٥٠ شاحنة مساعدات 

للنازحني والالجئني السوريني.
وقال رئيس مكتب سورية وتركيا في «الرحمة 
العامليــة» وليد الســويلم إن احلملــة اإلغاثية 
تأتي في إطار الدعم الكويتي املستمر للنازحني 
السوريني بتوفير االحتياجات اإلنسانية ووسائل 
التدفئة الضرورية لألسر والعوائل املتضررة. 
وأضاف السويلم ان قوافل املساعدات التي تطلقها 
«الرحمة العاملية»، تستهدف تخفيف املعاناة عن 

هؤالء النازحني الذين يعانون أوضاعا شديدة 
املأســاوية منذ بداية األزمة الســورية، وسط 
موجات شديدة الصقيع جتتاح مناطقهم. وأوضح 
السويلم ان الشاحنات اشتملت على مساعدات 
إنسانية متنوعة تضمنت ٢٥ طن طحني، و٥٠ 
طن فحم، و٥٠٠٠ بطانية و٧٠٠ دفاية، باإلضافة 
إلى الطــرود الغذائية، التي مــن املقرر أن يتم 
توزيعهــا وفقا خلريطة جغرافيــة في الداخل 
السوري بالتنسيق مع اجلهات املنفذة، مؤكدا 
حــرص الرحمة العامليــة واهتمامها باألوضاع 
املأساوية لالجئني والنازحني السوريني والتي 
تزداد ســوءا مع حلول فصل الشتاء وموجات 

البرد القارس.

حنان عبداملعبود

نصح رئيس وحدة املسالك 
البولية في مستشــفى جابر 
للقــوات املســلحة د. محمد 
الغامن الرجال الذين جتاوزوا 
عمر ٥٠ عاما بضرورة إجراء 
حتاليل شــاملة للكشف عن 
تضخــم البروســتاتا جتنبا 
ملضاعفاتها، مؤكدا أن أمراض 
البروستاتا تنتشر في الكويت 

بشكل كبير.
وقــال الغــامن إن أمراض 
الشــائعة عند  البروســتاتا 
الرجال في الكويت تنقســم 
إلى نوعني، األول بني الشباب 
من ٢٠ - ٤٠ عاما، على شكل 

بسبب االحتباس البولي.
أمــا فيما يخــص طريقة 
عالج البروستاتا، فذكر الغامن 
أنها إما بالعالج التحفظي أو 
الدوائــي أو اجلراحي، ويتم 

أدوية للمريض تساعد على 
ارتخاء عضلة املثانة خلروج 
البول بسالســة ويسر، أو 
إعطائه أدوية تســاعد على 
تصغير حجم البروســتاتا 
إذا كان حجمها أكثر من ٥٠ 

غراما.
أمــا فــي بعــض احلاالت 
والتي ال يســتجيب املريض 
فيها لألدوية وإذا كان يعاني 
من حصوات في املثانة البولية 
مع التهابات متكررة في البول، 
فننصحــه بإجــراء جراحــة 
عــن طريــق املنظــار لكحت 
البروستاتا، وبعد ذلك وضع 
قســطرة ملدة ٣ إلــى ٤ أيام، 
أو كحت البروستاتا بالليزر.

ذلك من خالل تقدير الطبيب 
املعالج ودرجة املرض، فبعد 
تشــخيص املريض ومعرفة 
التاريخ املرضي منه، يطلب 
الطبيب عمل سونار للمثانة 
البولية للبروســتاتا ملعرفة 
حجمها ومن ثــم الطلب من 
املريض إجراء حتليل وظائف 
الكلى والبول، للتأكد من عدم 

وجود التهابات في البول.
وإذا كانت األعراض خفيفة 
ننصح املريض بعدم اإلكثار 
من شــرب املــاء قبــل النوم 
بساعة إلى ساعتني مع املتابعة 
الدورية مع الطبيب املختص.
األعــراض  كانــت  وإذا 
متوســطة فإنه يتم صرف 

د. محمد الغامن

التهاب بالبروستاتا. أما النوع 
الثاني، وهو األكثر شــيوعا، 
فبني من هم أكثر من ٥٠ عاما، 
وهو عبارة عــن تضخم في 

البروستاتا.
وأضــاف أن مضاعفــات 
تضخم البروستاتا تنقسم إلى 
أعراض بولية والتهابات وآالم 
خالل التبول. ومن األعراض 
البولية ضعف تدفق البول، 
وتقطيع البول، وتكراره، مع 
البولي،  احتمال االحتبــاس 
ومن مخاطر هذه احلالة ضعف 
عضلــة املثانة، ما يؤدي إلى 
احتباس دائم، تكون حصوات 
املثانة البولية، كما أن بعض 
املرضى يصاب بفشل كلوي، 

وليد السويلم خالل إطالق احلملة

ملشاهدة الڤيديو


