
استمراراً للنجاحات الطبية الكبيرة 
التي حققتها حمالت » إبصار« السابقة 
لعالج مرضى العيون، تطرح جمعية 
النجاة اخليرية اليوم اجلمعة حملة 
»إب��ص��ار«  2021 لعمليات العيون، 
وال��ت��ي تستهدف م��ن خاللها إج��راء 

3000 عملية في 7 دول مستفيدة.
وقال رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم بالنجاة اخليرية عمر 
الثويني: تعتبر النجاة اخليرية عالج 
املرضى واالهتمام واالرتقاء باجلانب 
الطبي واح��داً من أه��م املشاريع التي 
تسعها إليها حتقيقا أله���داف األمم 

املتحدة. 
وأك��د الثويني أن اجلمعية تطمح 
من خالل هذه احلملة جمع مبلغ 150 
أل��ف دي��ن��ار كويتي كمرحلة أول��ى، 
سيتم م��ن خالله إج���راء ع��دد 3000 
عملية جراحية ملرضى العيون، في 
كل من تشاد والنيجر واليمن ومصر 
والهند وبنجالديش وسيرالنكا، وذلك 
بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون 
واخلارجية، وبالتعاون مع اجلمعيات 
الرسمية املشهرة في منظومة وزارة 
اخلارجية الكويتية، وبإشراف وفود 

النجاة اخليرية.
مبينا أن تكلفة العملية اجلراحية 
تبلغ 40 دي��ن��ار كويتي، م��ؤك��داً أنه 
من خالل هذا املبلغ البسيط ستتغير 
حياة اإلنسان بالكامل فبعد توفيق 

امل��ول��ى ج��ل وع��ال ينتقل امل��ري��ض من 
العمى والظالم الدامس واآلالم، إلى 
ال��ن��ور واحل��ي��اة وال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء 
واإلنتاج، حيث تنتهي املعاناة النفسية 
واجلسدية التي يشعر بها مريض 

العمى وأهله ومحبيه.
وحول آلية تنفيذ املخيمات الطبية، 
قال الثويني: نبذل جهوداً حثيثة من 
أجل تنفيذ وجتهيز املخيمات الطبية 
وال��ت��ي تتطلب جتهيز املستشفيات 
الستقبال االعداد الكبيرة من املراجعني، 
وتوفير الطواقم الطبية املتخصصة من 
األطباء واملمرضني والفنيني، وتوفير 
وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل امل��ن��اس��ب��ة للمرضى 

ولذويهم وال��ت��ي جتلبهم م��ن القرى 
البعيدة وأم��اك��ن تواجدهم، بجانب 
إجراء الفحوصات الضرورية الالزمة 
للمرضى قبل العملية، وأخيراً إجراء 

العمليات اجلراحية.
م��ب��ي��ن��اً أن���ه اس��ت��ف��اد م��ن حمالت 
»إبصار« خالل الثالث أعوام السابقة 
أكثر من 50 ألف مستفيد، منها إجراء 
عمليات جراحية لعدد 21.600 مريض 

في 7 دول، بجانب تقدمي الفحوصات 
الطبية وتوزيع النظارات واألدوي��ة 
وإجراء اإلشاعات وغيرها من االعمال 

الطبية التي تتخللها املخيمات.
وح��ث الثويني أه��ل اخلير داعمي 
النجاة اخليرية م��ن داخ���ل وخ��ارج 
الكويت إلى دعم ومساندة احلملة في 
حتقيق أهدافها اإلنسانية وتغير واقع 

3000 مريض.

ف��ي إط����ار دوره����ا اإلغ��اث��ي 
واإلنساني املتواصل، وضمن 
جهودها املخصصة للمتضررين 
من األزم���ات وال��ك��وارث، قدمت 
جمعية الرحمة العاملية مجموعة 
من املساعدات الطبية والعالجية 
واملعيشية للمتضررين من 
انفجار خ��زان للوقود في بلدة 
ال��ت��ل��ي��ل مبنطقة ع��ك��ار شمال 

لبنان.
وقال رئيس القطاع العربي 
ب��اإلن��اب��ة ف��ي جمعية الرحمة 
العاملية د. ت��رك��ي احلميدي: 
إن اجل��م��ع��ي��ة س��ي��رت حملة 
طبية شاملة لعالج املصابني 
ف��ي احل�����ادث، وس���ط أوض���اع 

اقتصادية ومعيشية صعبة 
يواجهها ل��ب��ن��ان، م��وض��ح��اً أن 
م��ا ي��ق��رب م��ن 350 م��ت��ض��رراً 
غالبيتهم من النساء واألطفال 
قد استفادوا من تلك املساعدات 
ع��ن طريق إج���راء الفحوصات 
الطبية الضرورية، واحلصول 

على األدوية الالزمة.
وأضاف احلميدي، أن الرحمة 
العاملية وفي إطار تلبيتها للنداء 
اإلنساني للعوائل املتضررة، 
قامت بتقدمي السالل الغذائية 
ألكثر من 200 أس��رة متضررة 
في عكار، تشتمل السلة الواحدة 
على األرز والسكر والبطاطس 
وال��زي��ت والطحني، إل��ى جانب 

بعض الضروريات املعيشية، 
ك��ال��ف��رش وال��ب��ط��ان��ي��ات وذل��ك 
إلعانة تلك األسر على املشقات 
احلياتية واالقتصادية اخلانقة 

التي يعانون منها.
واختتم رئيس القطاع العربي 
ت��ص��ري��ح��ه ب��ت��وج��ي��ه ال��ش��ك��ر 
للسفارة الكويتية في لبنان على 
ما تقدمه من جهود وتسهيالت 
متميزة، دعماً إليصال العطاء 
الكويتي إل��ى مختلف املناطق 
املتضررة، مثمناً دور احملسنني 
الكرام من أهل الكويت في تقدمي 
يد العون واملساعدة إلخوانهم 
امل��ت��ض��رري��ن ف��ي ش��ت��ى البقاع 

واألصقاع.
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»املعلومات املدنية«: تطبيق 
»سهل« يتطلب مصادقة »هويتي« 
للتعرف على الهوية الرقمية للفرد

2022 أكد أن مشروع مبنى مستشفى الفروانية اجلديد سيدخل اخلدمة بداية 

صباح اخلالد: الكويت على بعد خطوات من العودة إلى احلياة الطبيعية 

أك��د سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس 
مجلس الوزراء، أمس، أن دولة الكويت »على 
بعد خطوات من العودة إلى احلياة الطبيعية 
التي تتطلب منا زيادة أعداد املطعمني والتقيد 

باإلرشادات الصحية«.
وق���ال سمو رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ل� 
)كونا( و)تلفزيون الكويت( على هامش 
جولة تفقد فيها مشروع مبنى مستشفى 
الفروانية اجلديد: »أمامنا اآلن انخفاض في 
عدد اإلصابات ونسبة التطعيم وصلت إلى 
70 في املئة للمطعمني بجرعتني«، مضيفاً 
أنها نسبة »جيدة جداً على مستوى العالم 

وفق التطعيمات املعترف بها«.
وأوض��ح سموه أننا »عندما نتواجد في 
أي ص��رح طبي يجب علينا جتديد الشكر 

وال��ت��ق��دي��ر وال��ث��ن��اء ع��ل��ى ال��ف��ري��ق الطبي 
والكوادر الطبية التي واجهت بكل تضحية 
هذا الفيروس )كورونا( الذي أربك العالم 
والقطاعات جميعها لكن وجدنا أن منظومتنا 
الصحية متماسكة وقامت مبا هو مطلوب 

منها ملواجهة الوباء«.
وت��اب��ع: »أم��ام��ن��ا أيضا تكرمي ومكافأة 
منظومتنا الصحية ليس فقط بتقدمي املكافآت 
املالية أو كلمات الشكر بل يجب أن نقوم 
بالتوثيق للتاريخ وتلك مسؤولية وزير 
الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور ب��اس��ل الصباح 
ووزي���ر اإلع���الم والثقافة ووزي���ر ال��دول��ة 

لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري«.
وذك��ر أنه »يجب إع��داد برنامج توثيقي 
للتاريخ يسجل عمل وتضحيات منظومتنا 

الصحية وكوادرنا الطبية واملساندة والفنية 
واإلداري���ة ووض��ع أسماء شهدائنا في هذه 
األزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى 

جابر األحمد حتى يخلد فعلهم في التاريخ«.

وأك��د سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء، أن مشروع مبنى مستشفى 
الفروانية اجلديد سيدخل اخلدمة في بداية 
السنة املقبلة، م��ؤك��داً أن القطاع الصحي 

في البالد يشهد حتديثاً كبيراً على مستوى 
املنشآت الصحية والطبية.

وأوض����ح س��م��وه، أن مبنى مستشفى 
الفروانية اجلديد تبلغ سعته السريرية 
أك��ث��ر م��ن 950 س��ري��راً ويحتوي على 31 
غرفة عمليات، باإلضافة إلى مركز لألسنان 
وتتوفر فيه 156 غرفة وهو األكبر في دولة 

الكويت.
وأضاف سموه، أنه »بعد افتتاح مستشفى 
الشيخ جابر األحمد بسعة سريرية نحو 
1200 سرير واملدينة الطبية في اجلهراء 
ال��ت��ي دخ��ل��ت اخل��دم��ة منذ شهرين بسعة 
سريرية 1234 سريراً من املؤكد أن القطاع 
الصحي يشهد حتديثاً كبيراً على مستوى 

املنشآت الصحية والطبية«.

وذك��ر أن »ه��ذه املنشآت الطبية هي من 
تساعد على خلق بيئة عمل مريحة للكادر 
الطبي ف��ي بلد تستثمر بأبنائها وبناتها 
ب��ال��دراس��ة والتحصيل العلمي ليصبحوا 

أطباء وخدمة مساندة ومتريض«.
وب��نينّ أن »ه��ذا املستشفى املتكامل سيتم 
استالمه مبدئياً الشهر املقبل وسيدخل 
اخلدمة في بداية السنة املقبلة ليقدم رعاية 
طبية حملافظة الفروانية التي يبلغ عدد 

سكانها 180ر1 مليون شخص«.
وأشاد بجهود العاملني في متابعة وتنفيذ 
ه��ذا ال��ص��رح الطبي الكبير قائال إن »ه��ذه 
املنشآت ستكمل في عمل متكامل املنظومة 
الصحية وكل الشكر والتقدير على اجلهود 

الكبيرة التي تبذل من قبل وزارة الصحة«. 

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل زيارته مشروع مبنى مستشفى الفروانية اجلديد

م����ن����ظ����وم����ت����ن����ا ال�����ص�����ح�����ي�����ة م����ت����م����اس����ك����ة وق�����ام�����ت 
مب������ا ه������و م����ط����ل����وب م����ن����ه����ا مل�����واج�����ه�����ة »ك�������ورون�������ا«

ال������ق������ط������اع ال�����ص�����ح�����ي ي����ش����ه����د حت������دي������ث������ًا ك����ب����ي����رًا 
ع����ل����ى م����س����ت����وى امل����ن����ش����آت ال���ص���ح���ي���ة وال���ط���ب���ي���ة

40 دينارًا 3000 عملية جراحية تكلفة الواحدة  الثويني: نستهدف إجراء 

»النجاة اخليرية« تطرح اليوم حملة »إبصار« 
7 دول لعمليات العيون في 

وفد النجاة اخليرية يشرف على العمليات اجلراحية

»الرحمة العاملية« تقدم املساعدات الطبية 
والغذائية للمتضررين في عكار اللبنانية

جانب من تقدمي املساعدات الطبية
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سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثاً.. وسموه يستمع إلى شرح عن املشروع

أش���ادت رئيسة مجلس الشيوخ 
اإليطالي، إليزابيتا كازيلالتي، أمس،  
بالعالقات املتميزة مع دولة الكويت 
مؤكدة احل��رص على تعزيز عالقات 
التعاون البرملاني ودورها في تعميق 

الشراكة بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال كازيلالتي 
لسفير دول��ة الكويت بروما الشيخ 
ع��زام الصباح مبقر مجلس الشيوخ 
بحسب بيان لسفارة دول��ة الكويت 

حصلت )كونا( على نسخة منه.
وق��ال البيان: إن رئيسة املجلس 
أش���ادت ب��ال��ت��واف��ق واالن��س��ج��ام بني 
س��ي��اس��ة إي��ط��ال��ي��ا ودول����ة ال��ك��وي��ت 
ومواقفهما إزاء القضايا والتحديات 
املشتركة على أس���اس قيم احل��وار 
والتعددية والتعاون، مؤكدة مساندة 
بالدها الدائم ل��دور الكويت املهم في 
ترسيخ االستقرار والسلم.وأعربت 

ك��ازي��ل��الت��ي ع��ن تقديرها للتجربة 
الدميقراطية والبرملانية الكويتية، 
فيما أب���دت تطلعها ل��زي��ارة مجلس 
األمة الكويتي وترحيبها بقيام رئيس 
املجلس م��رزوق الغامن ب��زي��ارة إلى 

إيطاليا في الوقت الذي يراه مناسباً.
ومن ناحيته، نوه السفير الشيخ 
عزام الصباح، بدور البرملان مبجلسيه 
املهم واحملوري في احلياة السياسية 
في إيطاليا، م��ذك��راً مبوقف البرملان 
اإليطالي احلاسم والثابت في مساندة 
دول���ة الكويت واستقاللها وحرية 
شعبها في مواجهة الغزو العراقي 

الغاشم.
وق���ال الشيخ ع���زام ال��ص��ب��اح: إن 
حرص البرملان اإليطالي على تعزيز 
وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ب��رمل��ان��ي��ة مع 
مجلس األمة يعكس ما يحظى به من 

تقدير على الصعيد الدولي.

أشادت بالعالقات املتميزة مع الكويت

رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي تؤكد
احلرص على تعزيز عالقات التعاون البرملاني

إليزابيتا كازيلالتي خالل لقائها الشيخ عزام الصباح

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات 
امل��دن��ي��ة، أن اخل��دم��ات اإللكترونية 
املقدمة ضمن التطبيق املوحد للخدمات 
اإللكترونية )سهل( تتطلب مصادقة 
تطبيق )هويتي( للتعرف على الهوية 
الرقمية للفرد والتصدير والتوقيع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ب��ش��ك��ل آم����ن وف��ع��ال 

للمستخدمني.
وق���ال م��دي��ر ع���ام الهيئة مساعد 
العسعوسي في تصريح للصحفيني 
عقب افتتاح امللتقى األول للتحول 
الرقمي لقياديي القطاع احلكومي، أول 
أمس، أن اجلهات احلكومية املشاركة 
في تطبيق )سهل( ستحجب بياناتها 
وخدماتها حتى التأكد والتحقق من 
الدخول الرسمي لصاحب الشأن من 
خالل )هويتي(.وأشار إلى أن املرحلة 
األول��ى لتطبيق )سهل( التي شاركت 
ب��ه��ا 13 ج��ه��ة وم��ؤس��س��ة سيعقبها 
مراحل متتالية مبشاركة عدة جهات 

حكومية أخرى لتقدمي خدمات رقمية 
ع��دي��دة للمواطنني واملقيمني تسهل 

إجراءاتهم.
وأف���اد أن أي ش��ك��وى واستفسار 
م��ن قبل مستخدمني تطبيق )سهل( 
سيأخذ بعني االعتبار بهدف التطوير 
بشكل يتالئم مع حاجاتهم ورغباتهم، 
مبيناً أن هناك بعض اخلدمات لبعض 
املؤسسات قد ال تكون مهيئة للتحول 
ال��رق��م��ي ك��أخ��ذ ال��ب��ص��م��ات ألس��ب��اب 
جنائية أو غيرها و«س���وف يعطى 
الوقت الزمني لتلك اجلهات لتحويل 

تلك اخلدمات إلى رقمية تدريجيا«.
وأش����ار إل���ى أن )س��ه��ل( سيأخذ 
املستخدم خطوة تلو اآلخرى للتعرف 
على اخل��دم��ات املقدمة م��وف��راً عامل 
ال��وق��ت واجل��ه��د، م��ؤك��داً أن مهندسي 
التطبيق ومشغليه لديهم مخططات 
بشأن تقدمي اخل��دم��ات بشكل يالئم 

اجلميع.

عمر الثويني


