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اخلميس: فريق بحثي يطور برنامج
تقصي وبائي جيني ملتحورات «كورونا»

في إجناز دولي مشترك، 
طــور فريق بحثــي خارطة 
طريق لبرنامج عمل تقصي 
وبائــي جينــي ملتحــورات 
كورونا احلالية واملستجدة 
على مســتوى دول اخلليج 

العربي.
وقال األســتاذ املســاعد 
بقســم األوبئــة واإلحصاء 
احليوي بكلية الصحة العامة 
في جامعة الكويت د.محمد 
اخلميــس إن مركــز العلوم 
الطبية فــي اجلامعة ممثال 

بكليتي الصحة العامة والطب متكن من تصميم 
برنامج للتقصي الوبائي اجليني القائم على 
اخلوارزميات احلاسوبية البيولوجية جلوائح 
األمراض املعدية املستجدة، والتي تعد خط 
الدفــاع األول للتصدي لها على املســتويني 
احمللي واإلقليمي، وتدعم بشكل دقيق عملية 
اتخاذ القرارات فيما يخص الصحة العامة.

وأضاف اخلميس أن البحث مت نشره في 
 «Virus Evolution» املجلة العلمية املرموقــة
ذات معامل تأثير يساوي ٨ واملصنفة الرابعة 
عامليــا في مجال علم الڤيروســات، مبينا أن 
الفريــق البحثي تكون من د.محمد اخلميس 
من كلية الصحة العامة، ود.سلمان الصباح 
مــن كلية الطب، ود.محمــد خاجة من معهد 
الكويــت لألبحاث العلمية، ود.محمد الغنيم 
من وزارة الصحة، ود.نيكوالس فاونتني من 
جامعة تاسمينيا بأستراليا، وبتمويل جزئي 

من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي.

وأكــد أن الورقــة أثبتت 
وبشكل علمي فعالية جهود 
دول اخلليــج فــي التصدي 
ملتحورات كورونا املستجدة 
شاملة متحور األلفا والبيتا 
والدلتا والكابا واإليتا، وذلك 
عــن طريق التطبيق الفعال 
االحترازيــة،  لإلجــراءات 
حملــة  تغطيــة  وســرعة 
التطعيــم علــى املســتوى 
اإلقليمي والتي ساعدت في 
إسراع عملية انحسار انتشارها، مشيرا إلى 
أن الورقة شــددت على أهمية تفعيل برامج 
مشــتركة لتوحيد اجلهود بني دول اخلليج 
في التقصي الوبائي اجليني على املســتوى 
اإلقليمــي، ما يجعله أكثــر فعالية ودقة في 

التنبؤ باملتحورات املستجدة.
جدير بالذكــر أن مواصفات البحث التي 
تزيــد معامــل QS بشــكل ملحــوظ وهي أن 
 Original يكون تصنيف الورقة كبحث أصلي
Research Article، وأن يكون تصنيف املجلة 
ضمن Q١ وخاصة إذا كانت ضمن العشر األوائل 
فــي املجال العلمي وأن يكون معامل التأثير 
 ،٧٫٩٨٩ = ٨ impact factor أكثر مــن ٣ نقاط
وأن يكــون الباحثون الرئيســيون ينتمون 
للمؤسسة التعليمية وفي هذه الدراسة كان 
الباحــث الرئيســي األول د.محمد اخلميس، 

ود.سلمان الصباح كباحث رئيسي ثان.

أكد أن اخلوارزميات احلاسوبية البيولوجية خط الدفاع األول ألي جائحة مستجدة

د.محمد اخلميس

الزعبي: جار إيداع ٧٪ أرباح ٢٠٢١ 
في حسابات مساهمي «جمعية الصليبخات»

«السكنية»: استخدام الطاقة املتجددة 
يحقق االستدامة في املشاريع

عمومية تعاونية العبدلي عّلقت التقريرين 
املالي واإلداري رفضًا الستمرار املدير املعّني

محمد راتب

أعلــن املديــر املعني في 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونيــة عبــداهللا فراج 
الزعبي اعتمــاد التقريرين 
املالــي واإلداري لعام ٢٠٢١ 
وتوزيع أرباح ٧٪ وذلك خالل 
حضور املســاهمني اجتماع 
التي  العموميــة  اجلمعيــة 
عقدت فــي ثانوية يعقوب 
ممثلــي  شــاكرا  الغنيــم، 
وزارة الشؤون االجتماعية 

والتنميــة املجتمعية على حســن تنظيمهم 
وتســهيلهم اإلجراءات. وأكــد الزعبي أنه مت 
تسليم كشوف األرباح لبيت التمويل الكويتي 
صباح أمس الثالثاء متهيدا إليداع األرباح في 
حسابات املساهمني وحسب النظام املعمول 
لــدى البنوك حتتاج عملية اإليداع من ٣ إلى 
٥ أيام في حســابات املساهمني، الفتا إلى أن 
اجلمعية مستمرة في النهوض باملركز املالي 
للجمعية حسب االســتراتيجية املوضوعة 

عاطف رمضان

نظمت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أول من أمس ورشــة عمــل ضمن الورش 
الفنية التابعة لألمانة العامة لدول مجلس 
التعــاون اخلليجي بعنوان «اســتخدامات 
أنظمة الطاقة املتجددة باملشاريع اإلسكانية»، 
«عن بعد» بحضور ممثلني من دول اخلليج 

وجهات الدولة.
وافتتــح نائــب املديــر العام لشــؤون 
التخطيط والتصميم في املؤسسة م.ناصر 
خريبط ورشة العمل، حيث قام بتوضيح 
دور الطاقــة املتجددة فــي حتقيق مبادئ 

االستدامة باملشاريع اإلسكانية.

محمد راتب

علقــت اجلمعيــة العمومية جلمعية 
العبدلي التعاونيــة التقريرين اإلداري 

ونأمل حتقيق تطلعات وطموحات املساهمني. 
وتابع بأنه ســيتم إطــالق مهرجان حتطيم 
األســعار في األســواق املركزيــة ٢١ اجلاري 
ويستمر حتى ٢٨ منه بتخفيضات تصل إلى 
٧٠٪ علــى أكثر من ٣٠٠ صنف ما بني غذائي 
واســتهالكي، ويأتي املهرجان ضمن اخلطة 
التسويقية املوضوعة طوال العام، موضحا أن 
جميع السلع املشمولة في املهرجان متوافرة 

طوال فترة العرض.

من جانبها، حتدثت رئيس قسم األعمال 
الكهربائية والطاقات املتجددة م.بدور الشراح 
عن أهمية تطبيق مصادر الطاقة املتجددة 
في املشاريع اإلســكانية، وسلطت الضوء 
بشكل مفصل على مشاريع املؤسسة التي 

مت تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية بها.
ومت عرض التوصيات اخلاصة بتطوير 
آليــة العمل بني مختلــف اجلهات وتضافر 
اجلهود احمللية واإلقليمية لتطوير مشاريع 
الطاقــة املتجــددة في املنطقــة، ومت خالل 
الورشــة زيــارة الوفد اخلليجــي وممثلي 
اجلهات املعنية ملوقع مشروع غرب عبداهللا 
املبارك لعرض أحد مشاريع الطاقة املتجددة 

املنفذة على الطبيعة.

واملالــي لرفضها اســتمرار املدير املعني 
احلالي، الــذي مت تعيينه من قبل وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 

السابق.

نّظمت ورشة عمل حول استخداماتها مبشاركة خليجية

جانب من عمومية جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية

زيارة الوفد ملوقع أنظمة الطاقة الشمسية في مشروع غرب عبداهللا املبارك

اجلاراهللا: على دول العالم زيادة اإلنفاق على «الصحة العامة» 
حتسبًا ألي وبائيات مقبلة تنذر «WHO» بحدوثها

عبدالكرمي العبداهللا

شــارك رئيــس املنظمــة 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
د.محمد اجلاراهللا ومثل الكويت 
في منتــدى الرياض الصحي 
حتت عنوان «الصحة العامة 
والوقاية والصحة املجتمعية»، 
برعاية رئيس االحتاد العربي 
للمستشفيات وعضو مجلس 
أمناء املنظمة اإلسالمية للعلوم 

الطبية د.توفيق خوجة.
وقــال د.اجلــاراهللا فــي 
تصريح صحافي على هامش 
 zoom مشاركته في املنتدى عبر
إن املنتــدى ناقش العديد من 
القضايا الصحية املهمة منها 
وباء كوفيد-١٩ وجدري القرود.

ودعا د.اجلاراهللا السلطات 
الصحية في دول العالم أجمع 
العربيــة  وبخاصــة دولنــا 
واإلســالمية إلى رفع إنفاقها 
على ميزانية وزارات الصحة 
ضمــن حكوماتهــا، وبصفــة 

الســلطات بالطب اإلكلينيكي 
واســتيراد األجهزة واملعدات 

والدواء العالجي.
وشــدد على أهمية العمل 
التطوعي في هذا املجال لتعزيز 
صحة املجتمع وبصفة خاصة 
حمايتــه من األمراض املزمنة 
غيــر املعديــة والتــي تفتــك 
مبجتمعاتنا وفي إقليمنا وعلى 
رأسها أمراض القلب، والسكر، 
وهشاشة العظام، والسرطان..

الخ، مؤكدا على وجود عوامل 
خطورة مشتركة تسبب هذه 
األمراض، ومن أهمها السمنة 
والتدخني والكســل واإلفراط 

في تناول األطعمة.
وبني د.اجلاراهللا أن منتدى 
الرياض الصحي يزخر بالعديد 
مــن القضايا التي تدور حول 
الصحة العامة، مثمنا اجلهود 
الــدؤوب  املضنيــة والعمــل 
الذي قامت به اللجنة املنظمة 
واللجنــة العلميــة ملثل هذه 
املؤمتر. وأشــار إلى التوافق 

وتوحيد الرؤى اإلسالمية حيال 
املستجدات الطبية، مثل طفل 
األنابيب وقضايا االستنساخ 
وغيرهما، كما تسعى املنظمة 
كذلك إلى نشــر املصطلحات 
واملفاهيم العلمية، واألخالقية 
الطبيــة احلديثة، من منظور 
إســالمي، وربطها بالدراسات 
الطبيــة احلديثة، مــع إحياء 
تــراث العلمــاء املســلمني في 

جوانب طبية كثيرة.
واجلدير بالذكر أن املنظمة 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
منظمة إقليمية لها شخصية 
اعتبارية مقرها الكويت أنشئت 
عام ١٩٨٤ بقرار أميري من سمو 
األميــر الراحل جابــر األحمد 
إبان رئاسته ملنظمة التعاون 
اإلسالمي، وتهدف الى توحيد 
الرأي الشرعي الفقهي بالتعاون 
بني نخــب العلمــاء واملجامع 
الفقهية في العالم اإلســالمي 
مع كبار االستشاريني واملراكز 

الطبية احلديثة.

الكبير والتشابه في كثير من 
التي تسعى املنظمة  األهداف 
اإلســالمية للعلــوم الطبيــة 
لتحقيقهــا، وبني أهــداف هذا 
املؤمتر، مما يضاعف استفادة 
كال الطرفني من وجود هذا العدد 
الكبيــر من العلمــاء األفاضل 
واملتخصصــني وممــا يثري 
املنظمة ويعطيها زخما طبيا 
وفقهيا، مشــددا على السعي 
احلثيــث لتوثيق هذه الرؤى 
املشتركة مبواجهة الكثير من 
القضايــا الطبيــة التي تظهر 
في وســائل اإلعالم ومجالت 
البحــوث تباعا والتي حتتاج 
إلى رأي إسالمي فقهي موثق 
يقوم عليهــا ويعطي الباحث 
والطبيب واالستشاري املسلم 
الوعي الكامل بالتعاطي مع هذه 
األمور. وعن إجنازات املنظمة، 
قال د.اجلاراهللا: املنظمة حققت 
الكثيــر من اإلجنــازات خالل 
مســيرتها ومنهــا إقامــة ٤٠ 
مؤمترا دوليا تستهدف توثيق 

على هامش مشاركته كرئيس للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في منتدى الرياض الصحي

د.محمد اجلاراهللا

خاصة ميزانية الصحة العامة، 
وذلك كإحدى أهم تبعات وباء 
كوفيد-١٩، ووباء جدري القرود 
املنتشــرين حاليــا، حتســبا 
للوبائيــات املقبلة التي تنذر 
 «WHO» منظمة الصحة العاملية
بحدوثها وتهدد العالم أجمع، 
مطالبا مبنحها األولوية على أي 
من مفاصل أو محاور الرعاية 
الصحيــة األخــرى وأن يتــم 
االهتمــام بها مثلما تهتم هذه 

«الهالل األحمر»: نستهدف تعزيز ثقافة التطوع لدى األطفال

أكــد رئيس مجلــس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الســاير أن نــادي «املتطــوع 
الصغير» الذي دشنته اجلمعية 
فــي ١٨ يوليــو املاضــي يأتي 
في ســياق برامج االســتثمار 
بالعنصر البشري الذي تتبناه 

الكويت.
وقال الساير في كلمته خالل 
حفل اختتام فعاليات النادي 
الســنوي والذي اســتمر ملدة 
شهر مبشــاركة ٨٥ طفال أول 
من أمــس إن «الهالل األحمر» 
حتــرص علــى إعــداد أطفال 
مبادرين نحو العمل التطوعي 
يشعرون بآالم اآلخر مبا يسهم 
في تقوية الرسالة اإلنسانية 
واالجتماعيــة فــي املجتمــع 
ويخلق جيــال محبا للتطوع 

والعمل ومساعدة احملتاج.
ولفــت الى أن املشــاركني 
الســبعة  املبــادئ  تعلمــوا 
للحركــة الدوليــة للصليــب 
والهــالل األحمــر إضافة إلى 
االنخراط في أنشــطة النادي 
التربوية والترفيهية، مشيرا 
الــى تســخير كل اإلمكانــات 
واخلبرات للمتطوعني الصغار 
مــن قبــل خيــرة املدربني في 
مجــال اإلســعافات األوليــة 
وصفوة املعلمني في املجاالت 
التربويــة، مبينــا أن نــادي 
«املتطــوع الصغير» قدم عبر 
فعالياته أكثر من جانب معرفي 
وترفيهي وعملي لغرس ثقافة 
التطوع لدى الناشــئة معززا 
روح التعــاون والقيــادة في 

نفوسهم.
وأشار إلى سعي اجلمعية 
لتنظيم العديد من الفعاليات 
التربويــة الهادفــة واملفيــدة 

خالل ختام فعاليات نادي املتطوع الصغير السنوي مبشاركة ٨٥ طفالً

د.هالل الساير وأنور احلساوي ومها البرجس مع االطفال  (متني غوزال)

د.هالل الساير وأنور احلساوي يتوسطان األطفال واملشاركني خالل حفل اخلتام

جيل بعد جيل في خدمة اإلنسانية

تدريب األطفال على أعمال «اإلطفاء»

إلعــداد متطوع صغيــر قادر 
على التصرف في األزمات من 
خــالل اإلســعاف األولي على 

قدر طاقته.
واشتملت فعاليات النادي 
التي أقيمت في مقر اجلمعية 
إكســابهم املهــارات القياديــة 
واإلبداعيــة وتنميــة الــذكاء 
االجتماعي لديهم، وتضمنت 
برامج النادي التي نظمت خالل 
الفترة املسائية التدريب على 
اإلســعافات األوليــة وتنظيم 
الوقــت والثقافــة الصحيــة 
املثاليــة وصحة  والرياضــة 
األسنان واحملافظة على البيئة 
البحرية والبرية عالوة على 
توسيع مداركهم جتاه العمل 
التطوعي وتعريفهم مببادئ 
للهــالل  الدوليــة  احلركــة 
والصليب األحمــر والتعامل 
مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

مصادر لـ «األنباء»: جلان مشتركة للتنسيق
بني «الشؤون» و«ذوي اإلعاقة» حول تقدمي خدمات الرعاية

بشرى شعبان

يعد تشابك الصالحيات وفصل 
املباني بني وزارة الشؤون والهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة وتأثيرها 
في تقدمي اخلدمات الســيما مبجمع 
دور الرعاية االجتماعية، من القضايا 
املهمة التي تتطلب التعاون املشترك 
بني جميع األطراف حتى ال يؤثر ذلك 
على اخلدمات املقدمة للمستفيدين.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 

لـ «األنباء» أن فصل املباني وتشابك 
الصالحيــات يحظــى باالهتمــام 
واملتابعة، وهناك تنسيق كامل بني 
الوزارة و«ذوي اإلعاقة» السيما بني 
االدارات املعنيــة باخلدمات: إدارة 
اخلدمــات العامــة في «الشــؤون» 
وخدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة، الفتا الى وجود العديد من 
اللجان املشتركة املكلفة بالتنسيق 
والتواصــل الدائــم بــني اجلهتــني 
واملتابعــة املباشــرة مــن قيادات 

الوزارة والهيئة.
وذكرت املصادر أن كل األمور بني 
اجلهتني مــن كهرباء وماء وخدمات 
املغســلة واملركز الطبي وغير ذلك 
يسير بشكل طبيعي وأي مشكالت 
تتم معاجلتها مباشــرة، مؤكدة أن 
انقطاع التيار نهاية األسبوع املاضي 
ملــدة ســاعتني ال عالقة لــه بقضايا 
اخلدمات املشــتركة، بل كان ناجتا 
عن أعمال صيانة احملوالت التي تنفذ 
بشكل دوري من قبل وزارة الكهرباء.

وحــول زيارة الوزيــر والوكيل 
الــى مجمــع الرعاية يــوم اجلمعة 
املاضــي: قالت املصــادر إنها زيارة 
عاديــة تفقدية لالطالع على ســير 
العمل وضمن خطة الوزير الهادفة 
لإلصالح عبر االطالع واملتابعة على 
تقدمي اخلدمات امليدانية، مشددا على 
أن فصــل املباني وخدماتها تســير 
ضمن اخلطة املعتمــدة، ولن تؤثر 
على تقدمي اخلدمات وجودتها، السيما 

في دور الرعاية.

الساير: نعمل على تقوية الرسالة اإلنسانية واالجتماعية في املجتمع وخلق جيل محب للعمل ومساعدة احملتاج

فصل املباني في قطاع الرعاية يسير ضمن اخلطة املعتمدة.. وزيارة الوزير األخيرة هدفها االطالع على سير العمل
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