
أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، أم���س ال��س��ب��ت، 
تسجيل 758 إصابة جديدة 
مب���رض ك���ورون���ا املستجد 
)كوفيد- 19( في ال�24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجة 
في البالد إلى 103199 حالة، 
ف��ي ح��ن مت تسجيل حالتي 
وف��اة إث��ر اصابتها باملرض، 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
امل��س��ج��ل��ة ح��ت��ى أم���س 597 

حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث الرسمي 
باسم الوزارة الدكتور عبدالله 
السند ف��ي بيان صحفي: إن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
ف��ي أق��س��ام العناية امل��رك��زة 
بلغ 108 حالة، ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض 
)كوفيد19-( وما زالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة 8391 

حالة.
وأشار إلى أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها في ال24 
س��اع��ة ق��ب��ل امل��اض��ي��ة بلغ 
4138 مسحة ليصل مجموع 
الفحوصات 733893 فحصاً.

وج��دد السند ال��دع��وة إلى 
املواطنن واملقيمن ملداومة 
األخ����ذ ب��ك��ل س��ب��ل ال��وق��اي��ة 
وجت��ن��ب مخالطة اآلخ��ري��ن 

واحل�������رص ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق 
إستراتيجية التباعد البدني، 
موصيا ب��زي��ارة احلسابات 
ال��رس��م��ي��ة ل����وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة 

ل��الط��الع ع��ل��ى اإلرش�����ادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة، 

ق��د أعلنت أم��س، شفاء 649 
إصابة في ال24 ساعة قبل 
املاضية، ليبلغ مجموع عدد 
ح����االت ال��ش��ف��اء م���ن م��رض 

)كوفيد- 19( 94211 حالة.

من واق��ع اهتمامها باملسؤولية 
املجتمعية  قامت جمعية النجاة 
اخليرية بتنفيذ مبادرة الستقبال 
ال���ق���ادم���ن وامل���غ���ادري���ن مبنفذ 
النويصيب، وتأتي ه��ذه املبادرة 
ف��ي إط���ار الشركة وال��ت��ع��اون مع 
األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف وشركة 
نقوة ، حيث قامت بتوزيع املياه 
واحللويات للقادمن واملغادرين 
والعاملن ف��ي احل���دود الكويتية 
السعودية مبنفذ النويصيب، من 

خالل مشروع سقيا املاء.
وأوضح مدير احلمالت واملوارد 
بجمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة  عمر 
الشقراء، أن اجلمعية  حترص على 
تنفيذ ه��ذا امل��ب��ادرات ف��ي األماكن 
األكثر استفادة ل��ذا حرصنا على 
التواجد في هذا املكان احل��دودي ، 
وكذلك فرحاً واستبشاراً بإعادة 
فتح احل��دود الكويتية السعودية 
البرية ، ول��م شمل األس��ر وذوي 
القربى، و تعزيزاً ل��دور ورسالة 
العمل اخل��ي��ري الكويتي، فما أن 
تطأ أق��دام ضيوفنا أرض الكويت، 
إال ويجدون الكرم والضيافة في 
استقبالهم وهذا ما جبل عليه أهل 
الكويت منذ الكويت ، ويأتي هذا 
النشاط كنشاط اجتماعي عقب 

اجراءات جائحة كورونا .
وأش����اد ال��ش��ق��راء: بالتعاون 
والتنسيق ال��ذي مت مع مسؤولي 
ورج����ال اجل��م��ارك بالنويصيب 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ، ف��ي حسن 
تقديرهم وتعاملهم لتنفيذ هذه 
املبادرة ال��ذي تركت أث��را طيبا في 
نفوسهم ، ومت��ن��وا تنفيذها في 

كافة املناسبات خاصة ف��ي شهر 
رمضان املبارك ، كما طالبوا جميع 
املؤسسات اخليرية ان حتذوا حذو 
جمعية النجاة اخليرية ف��ي هذا 
النشاط املجتمعي داخ��ل الكويت 
، ملا له من اث��ر عميق في التقارب 
املجتمعي ب��ن ك��اف��ة مؤسسات 

الدولة  .

وأض����اف: ل��ق��د حثنا رسولنا 
صلى الله عليه وسلم على التكافل 
والترابط  بن ابناء املسلمن وال 
سيما ان اشقاءنا في دول اخلليج 
جديرين باالهتمام واالستقبال 
الطيب ، وحول انعكاس املشروع 
على الشريحة املستهدفة أج��اب 
الشقراء : ملسنا من اجلميع الشكر 

والعرفان والدعاء للكويت باخلير 
والبركة واألمن واألم��ان،  وختاماً 
قدم الشقراء جزيل الشكر لشركاء 
النجاح وباألخص األمانة العامة 
لأوقاف، ولشركة نقوه للحلويات، 
راجياً من الله جل وع��ال أن يرفع 
البالء والوباء عن الكويت وأهلها 

والبشرية جميعاً.

أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
العالقات العامة الكويتية جمال جاسم 
النصر الله، أن اجلمعية بصدد تنظيم 
م��ه��رج��ان ت��ك��رمي��ي ل��ل��ج��ه��ات العاملة 
ف��ي ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة م��ن ال����وزارات 
وامل��ؤس��س��ات وجمعيات النفع العام 
وال��ف��رق التطوعية، ممن ك��ان لهم دور 
فعال في مواجهة التحديات التي صاحبت 
أزمة جائحة كورونا املستجدة “كوفيد 

.”19 –
وقال النصر الله في تصريح صحفي: 
إن��ه انطالقا م��ن ح��رص اجلمعية على 
تسليط الضوء على ال��دور ال��ذي تقوم 
ب��ه ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات احلكومية 
واخل��اص��ة ومنظمات املجتمع املدني 
وج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة ف��ي مواجهة أزم��ة 
كورونا، باإلضافة إلى تسليط الضوء 
ع��ل��ى م��ا ت��ق��وم ب��ه حل��م��اي��ة امل��واط��ن��ن 
واحل��ف��اظ على صحتهم، رأي��ن��ا تنظيم 
احتفالية لتكرمي تلك اجلهات ممن عرض 
العاملن فيها أرواحهم للخطر في سبيل 
مواجهة اجلائحة ومحاولة السيطرة 
عليها، وحتملوا املسؤولية ومواجهة 

خطر اإلصابة بهذا الوباء.
وأوضح النصر الله، أن مجلس اإلدارة 
حرص على إقامة هذه االحتفالية لتكرمي 
جميع اجلهات التي قدمت أروع صور 
الوطنية في حتملها املسؤولية ومواجهة 
خطر إصابة العاملن بها بهذا الوباء، 

الفتاً إلى أن املواطن الكويتي جسد أسمى 
معاني الوطنية وال��والء، حيث تسارع 
الكويتيون ف��ي تقدمي ك��ل ص��ور الدعم 
للجهود احلكومية حملاربة ه��ذا الوباء 
بكل صوره املادية والعينية واملعنوية، 
وفزعة أهل الكويت في تقدمي التبرعات 
للجان اخل��ي��ري��ة ال��ت��ي رس��م��ت ص��ورة 
مشرفة للكويت محليا ودوليا تشهد له 

بذلك.
وأش���ار إل��ى أهمية ت��ك��رمي العاملن 
فيش اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات احلكومية 
وم��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي وال��ف��رق 
التطوعية، الذين قدموا وال يزالوا يقدمون 
أق��ص��ى التضحيات مل��واج��ه��ة فيروس 
كورونا املستجد، موضحا أن اجلمعية 
ستقوم بتكرمي شهداء جائحة كورونا 

عرفانا بتضحياتهم التي ال تقدر بثمن.

3 alwasat.com.kwمحليات

عبر تقنية الفيديو »عن ُبعد« احترازًا من »كورونا«

3 أكتوبر املقبل  »املواساة« يستعد النطالق مؤمتر اجلهاز الهضمي احلادي عشر 
كشف استشاري ورئيس وحدة أمراض 
اجلهاز الهضمي والكبد مبستشفى املواساة 
اجلديد ورئيس املؤمتر الدكتور محمود 
عمر عن االس��ت��ع��دادات لفعاليات مؤمتر 
مستشفى املواساة احل��ادي عشر للجهاز 
الهضمي واملناظير، الذي ينطلق عبر تقنية 
الفيديو “أونالين” في الثالث من أكتوبر 

املقبل .
وأك���د ع��م��ر ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي أن 
املؤمتر ه��ذا العام سيحضره “عن بعد” 
10 من أساتذة اجلهاز الهضمي من أمريكا 
واجنلترا وبلجيكا والهند بجانب الكويت 

والسعودية .
وت��اب��ع: إن امل��ؤمت��ر سيبدأ بنقل حي 
ملناظير اجل��ه��از الهضمي العالجية من 
حيدر آباد من الهند بواسطة الدكتور ناجي 
ريدي ، ثم بعد ذلك مجموعة من احملاضرات 
م��ن قبل األس��ات��ذة امل��ش��ارك��ن ، مبيناً أن 
  cme“  ����امل��ؤمت��ر سيعطي ش��ه��ادات ال
7” درج���ات معتمدة م��ن معهد الكويت 
للتخصصات الطبية، ومعتمدة كذلك من 
الرابطة الكويتية للجهاز الهضمي، مشيراً 
إلى أن مستشفى املواساة اجلديد حريص 
كل احل��رص على متابعة كل ما هو جديد 
ف��ي عالم الطب ، وجلبه خلدمة املرضى 

واملراجعن”.
من جهته قال استشاري أمراض اجلهاز 
الهضمي والكبد بكلية ال��ط��ب،  الرئيس 

امل��ش��ارك للمؤمتر  ال��ب��روف��ي��س��ور جابر 
العلي: إن املؤمتر سينطلق هذا العام عبر 
ال�”أونالين” احترازاً من فيروس كورونا 
املستجد ، مبيناً أن مؤمتر اجلهاز الهضمي 
ملستشفى املواساة حقق جناحات كبيرة في 
نسخه العشر املاضية، وأصبح من أجنح 

املؤمترات في العالم.
وذك��ر أن مثل هذه املؤمترات تهدف في 
املقام األول إلى تعزيز الروابط العلمية 
والعملية ، وبناء رؤي��ة تتسق مع التقدم 
الطبي، وتقنياته املتسارعة، وتهدف كذلك 

إلى تبادل اخلبرات العلمية والعملية.
وأوض��ح العلي أن املؤمتر سيكون له 
أثر واضح في إيجاد نقلة نوعية من خالل 

استخدام اجليل للمناظير الطبية كطريقة 
معتبرة لالستغناء عن اجلراحات.

وأوض������ح أن ه���ن���اك م��ج��م��وع��ة من 
احمل��اض��رات من قبل األس��ات��ذة املشاركن 
باملؤمتر فمن بلجيكا سيتحدث البروفيسور 
جاك ديفيز عن آخر ما توصلت له األبحاث 
العلمية الستخدام مناظير اجلهاز الهضمي 
في عالج السمنة وزي��ادة ال��وزن ، وكذلك 
مرض السكري، أما البروفيسور براتيك 
ش��ارم��ا م��ن ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
فسوف يعرض التطور اجلديد في استخدام 
الذكاء االصطناعي في املناظير للوصول 
إل���ي أدق ت��ش��خ��ي��ص ألم�����راض اجل��ه��از 

الهضمي، خاصة األورام.

وأش��ار العلي إلى أنه إلى جانب هاتن 
احملاضرتن املقدمتن هناك جلسة علمية 
كاملة للمناقشة عن بعد مع أطباء مناظير 
اجلهاز الهضمي حول أفضل الطرق إلجراء 
املناظير العالجية سيتحدث فيها كل من 

األس��ات��ذة واألط��ب��اء براديب بهنداري من 
اململكة املتحدة وم���ارك جيوفانيني من 
فرنسا ،وم��اج��دة بخاري من السعودية 
إلي جانب أسماء الكندري وجابر العلي 

ومحمود عمر من الكويت .

اجل��دي��ر بالذكر أن امل��ؤمت��ر سيتضمن 
أيضا بثاً حياً آخر الستخدام مناظير اجلهاز 
الهضمي في ج��راح��ات القنوات املرارية 
ينقل من مدينة ميالنو بإيطاليا بواسطة 

البروفيسور اليساندرو ريبيشي.

د. جابر العلي

ع�����م�����ر: امل������ؤمت������ر س����ي����ب����دأ ب���ن���ق���ل ح������ي مل���ن���اظ���ي���ر 
اجل����ه����از ال��ه��ض��م��ي ال���ع���الج���ي���ة م����ن ح���ي���در آب����اد

ال�������ع�������ل�������ي: ن�������ه�������دف إل�����������ى ت������ع������زي������ز ال���������رواب���������ط 
ال�������ع�������ل�������م�������ي�������ة وال�������ع�������م�������ل�������ي�������ة وب������������ن������������اء رؤي������������ة 
ت������ت������س������ق م�����������ع ال���������ت���������ق���������دم ال��������ط��������ب��������ي ع������امل������ي������ًا

108 في »العناية املركزة«  649 حالة و  شفاء 

 »19 758 اصابة جديدة ب� »كوفيد-  الصحة: 
103199 وتسجيل حالتي وفاة واإلجمالي 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

بالشراكة مع »أمانة األوقاف« وشركة »نقوة«

»النجاة اخليرية« تنفذ  مبادرة الستقبال
القادمني واملغادرين في منفذ »النويصيب«

توزيع املياه

النصر الله: الكويتيون جسدوا أسمى معاني الوطنية والوالء ملواجهة اجلائحة

»العالقات العامة« تنظم مهرجان 
تكرميي للعاملني في الصفوف 

األمامية ملواجهة »كورونا«

جمال النصر الله
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د. محمود عمر

منحت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
وفريق البناء البشري وسام منظومة البناء 
البشري للعطاء اإلنساني جلمعية اإلصالح 
االجتماعي ومناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
باعتبارهما الشريك والراعي االستراتيجي 
حلملة “حياتهم غالية” إلعادة تأهيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة حيث استلم الوسام عن 
جمعية اإلصالح االجتماعي د. خالد املذكور 
فيما استلم الوسام عن مناء للزكاة املدير 

العام سعد مرزوق العتيبي.
ج��اء ذل��ك ف��ي احلفل ال��ذي أقيم ف��ي مقر 
املجلس األعلى للتخطيط وذلك حتت رعاية 
وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل بحضور 
كاًل من الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقن الشيخة شيخة العبدالله، 
ومدير معهد البناء البشري املهندسة عواطف 
السلمان، ومديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة، د. شفيقة العوضي ورئيس جمعية 
اإلصالح االجتماعي د. خالد املذكور، واملدير 
العام في مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
سعد العتيبي واملدير العام للهيئة اخليرية 

اإلسالمية بدر السميط.
وق��د توجه املدير العام في من��اء للزكاة 
والتنمية املجتمعية سعد العتيبي بالشكر 
للقائمن على حملة “حياتهم غالية” مؤكداً 
أن تقدمي ال��دع��م لأشخاص ذوي اإلعاقة 
هو مبنزلة الوقوف معهم لوقايتهم من آثار 
ما بعد الصدمات والتخفيف من معاناتهم، 
مؤكدة استمرار الشراكة املؤسسية والبناءة 
م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات اخل��ي��ري��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
ومؤسسات املجتمع املدني ومنظومة البناء 
ال��ب��ش��ري للتنمية االجتماعية واجل��ه��ات 

احلكومية واخلاصة.
وبننّ أن مناء عازمة على املضي قدما في 
حتقيق رؤيتها االستراتيجية الرامية نحو 
تفعيل دور الشراكات مع جميع املؤسسات 
واجل��ه��ات والهيئات احلكومية واألهلية 
وال��ف��رق التطوعية ب��ه��دف ت��ق��دمي العون 
واملساعدة والدعم للمحتاجن واملعوزين 
وامللهوفن م��ؤك��داً أن من��اء وضعت ضمن 
استراتيجيتها اخليرية ض��رورة التعاون 
والشراكة مع اجلهات اخليرية، وذلك بهدف 
تطوير العمل اخليري وتفعيل آلية تعامله 
سواء كان مع املؤسسات واجلهات الرسمية 

أو مع جميع أفراد املجتمع.
وأوضح العتيبي أن الشراكات اخليرية 
مع كل اجلهات احلكومية واألهلية لنشر 

ثقافة التنمية املجتمعية وع��ك��س مكانة 
الكويت الدولية كمركز انساني يبدأ فيه 
ال��ع��م��ل اخل��ي��ري م��ن س��د ح��اج��ات الفئات 
املستفيدة من داخل الكويت مشيراً إلى أن مد 
جسور التعاون بن مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية ومؤسسات املجتمع واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة ه��و أم���ر وض��ع��ت��ه من���اء ضمن 
استراتيجيتها، معبرا عن اعتزاز مناء بهذه 
الشراكة، من أجل تنمية مسيرة العطاء التي 
عرف بها أهل الكويت، مشيرا إلى أن مناء 
حرصت في خطتها على تطوير الشراكات 
املؤسسية احمللية وال��دول��ي��ة، إميانا منها 
بأهمية تضافر اجلهود وتكاملها، وسعيا 
إلعالء شأن الشراكة اإلنسانية التي تسهم 

في بناء التماسك املجتمعي.

العتيبي: مستمرون في الشراكة البناءة مع اجلهات اخليرية واإلنسانية ومؤسسات املجتمع املدني

»مناء« حتصل على وسام منظومة البناء 
البشري للعطاء اإلنساني

الشيخة شيخة العبدالله تكرم سعد العتيبي

وفد النجاة ومسؤولي اجلمارك أثناء املبادرة


