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إصابات كورونا تواصل االرتفاع بـ ٦٤٥٤ حالة جديدة.. واالنفراجة في مارس

عبدالكرمي العبداهللا

تفقــد وزيــر الصحــة 
الســعيد برفقــة  د.خالــد 
وكيل الــوزارة د.مصطفى 
رضا مشــروع مستشــفى 
العدان اجلديد لالطمئنان 
العمل ونسبة  على ســير 

اجناز املشروع. 
أعلنــت  ذلــك،  الــي 
وزارة الصحــة تســجيل 
٦٤٥٤ إصـابـــة جـديـــدة 
بڤيروس كورونا املستجد

(كوفيد - ١٩) في الساعات 
الـــ ٢٤ املاضيــة ليرتفــع 
بذلك إجمالي عدد احلاالت 

حني بلغ املجموع الكلي للحاالت 
التي ثبتــت إصابتها والتزال 
تتلقى الرعاية الالزمة ٤٧٤٨٤ 
ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحة (كوفيد - ١٩) إلى ٤٠٨.
وأضاف ان عدد املســحات 
التي مت إجراؤها خالل الفترة 
نفســها بلــغ ٣١٥٨٣ ليصبــح 

أسبوعها السادس.
ولفت في لقاء تلفزيوني في 
برنامج «ع السيف» الى وجود 
«انفراجة» من الوباء بإذن اهللا 

بعد يناير وفبراير.
وبني أن متحور «دلتا» هو 
األقسى بني املتحورات لسرعة 
انتشــاره وتداعياته املرضية 

أن معظم األسر قد أصيب أحد 
أفرادها بهذا املتحور لســرعة 
انتشاره، إال أن إعراضه خفيفة 
وتصيــب اجلهــاز التنفســي 

العلوي.
وفي الســياق ذاته، قاربت 
إحصائيــات متلقــي اجلرعة 
«التعزيزيــة» فــي البالد الى 

مجموع الفحوصات ٦٧٥٠٠٦٥، 
مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
لعــدد هــذه املســحات بلغت 

.٪٢٠٫٤
إلى ذلك، أشار رئيس اللجنة 
االستشــارية العليــا ملواجهة 
كورونا د.خالد اجلاراهللا إلى 
أن موجــة «أوميكــرون» فــي 

مما سبب إجهادا في املنظومة 
الصحية من ناحية اإلشــغال 
الســريري وجتاوزناه بفضل 
اهللا ثــم جهــود القائمــني من 

الكوادر الصحية.
ولفت إلى أن «أوميكرون» 
هو املتحور األقل خطورة من 
بني املتحورات السابقة، مبينا 

الوصول لـ ٧٠٠ ألف مطعم، 
كمــا وصــل عــدد متلقــي 
إلى ٣٫٢٥٠٫٣٠٧  اجلرعتني 

شخص بنسبة ٨٢٫٨٧٪.
أما عدد من تلقى اجلرعة 
األولــى فقــط، فقــد وصل 
إلــى ٣٫٣٦٢٫١٠٥  عددهــم 

بنسبة ٨٥٫٧٢٪.

شفاء ٥١٩٨ وتسجيل حالة وفاة واحدة ومتلقو اجلرعة التعزيزية قاربوا ٧٠٠ ألف.. ووزير الصحة تفقد مشروع مستشفى العدان اجلديد

د. خالد اجلاراهللاد.عبد اهللا السند

د. خالد السعيد و د. مصطفى رضا خالل اجلولة

املسجلة في البالد الى ٥١٤٨٢٦.
باســم  املتحــدث  وقــال 
«الصحــة» د.عبداهللا الســند

لـ «كونا» إنه مت تسجيل ٥١٩٨ 
حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد املتعافني إلــى ٤٦٤٨٥٣، 
مبينا أن نسبة مجموع حاالت 
الشفاء من مجموع اإلصابات 

بلغت ٩٠٫٣٪.
وأوضح السند أنه مت تسجل 
حالة وفاة واحدة جراء اإلصابة 
ليكون إجمالــي عدد احلاالت 

املسجلة ٢٤٨٩ حالة.
وذكــر أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ٧٣ حالة في 

ارتفاع حاالت الشفاء و٢٠٫٤٪ نسبة اإلصابات لعدد املسحات و٧٣ حالة في العناية املركزةاجلاراهللا: «أوميكرون» املتحور األقل خطورة وأعراضه خفيفة لكنه سريع االنتشار

«الهالل األحمر» تنفذ برنامجًا إلغاثة 
نازحي الروهينغا في بنغالديش

وقعت جمعيــة الهالل االحمر مع اللجنة 
الدولية للصليب االحمر أمس اتفاقية تعاون 
لدعم وتنفيذ برنامج اغاثي وطبي للنازحني 

من الروهينغا في بنغالديش.
وأكد رئيس مجلس ادارة اجلمعية د.هالل 
الســاير في تصريح لـ«كونــا» عقب توقيع 
االتفاقيــة اهميــة هــذه اخلطوة التــي تلبي 
احلاجات امللحة للنازحني الروهينغا وتساهم 

في التخفيف عنهم في الفترة الراهنة.
وقــال الســاير ان االتفاقيــة تأتي ضمن 
املشــاريع االنســانية للجمعية واســتمرارا 
للرسالة التنموية اإلنسانية الكويتية حيث 
تهدف إلى إيصال وتوفير املساعدات اإلغاثية 
والصحية لنازحي الروهينغا، وتدعم القطاع 
الصحي واملياه والصرف الصحي وتوفر مجاال 

اوسع في العمل اإلنساني واإلغاثي للتخفيف 
من أعباء النزوح.

من جانبه، قــال رئيس البعثة اإلقليمية 
للجنة الدولية للصليب األحمر لدول مجلس 
التعاون التي تتخذ من الكويت مقرا لها عمر 
عــودة ان االتفاقية تعد دليــال على اجلهود 
اجلوهرية التي تبذلها اللجنة الدولية وجمعية 
الهــالل األحمر والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية لدعم العمل اإلنساني في العالم.

وأضــاف عودة انــه خالل هــذه اجلهود 
املشتركة سيتلقى آالف األشخاص مساعدات 
إنسانية حيوية مبا في ذلك الرعاية الصحية 
واملياه النظيفة واملستلزمات اليومية لتحسني 
ظروفهم املعيشــية في «كوكــس بازار» في 

بنغالديش.

الساير: بالتعاون مع «الصليب األحمر» لدعم القطاع الصحي واملياه

د.هالل الساير وعمر عودة خالل توقيع اتفاقية البرنامج اإلغاثي

الربيع: هيئة الشباب أنهت املرحلة 
األولى للتحول الرقمي

أعلن مديــر عام الهيئة 
العامة للشــباب د.مشعل 
الربيع أن الهيئة انتهت من 
املرحلة االولى واألساسية 
من خارطة طريق التحول 
الرقمــي الكامــل والتي مت 
وضعهــا بالتعــاون مــع 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات بهدف تســهيل 
وتســريع تقدمي اخلدمات 
اإلجــراءات  واختصــار 
وتوفيــر الوقــت واجلهــد 
عبر توظيف التكنولوجيا 

والذكاء االصطناعي.
وقــال الربيــع فــي تصريــح صحافي 
أمس إنه مت تفعيل تراخيص املستخدمني 
ملوظفــي الهيئة والتي تشــمل اســتخدام 
البريد املؤسسي في جميع التعامالت، ورفع 
املواقــع اإللكترونيــة واألعمال واخلدمات 
اخلاصة، ونقل األنظمة الداخلية إلى سحابة 
التطبيقات  مايكروســوفت، واســتضافة 
األساسية على اخلدمات السحابية املتطورة 
املقدمة وفقا أفضــل املعايير العاملية التي 
تضمن حمايتها وأمنها، باإلضافة إلى تطبيق 
«سياسة تصنيف البيانات» الصادرة عن 

الهيئة العامة لالتصاالت.
وأشــار إلى دور احلوســبة السحابية 
احملوري في بناء االقتصاد الرقمي كونها أحد 
املمكنات الرئيسية لرقمنة اخلدمات وتقدمي 
احللول التقنية كالذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشياء والواقع املعزز واالفتراضي وسلسلة 
الكتل وغيرها من التقنيات اجلديدة، موضحا 
أن جهود الهيئة في التحول الرقمي ترجمة 
لتوجيهات مجلس الوزراء لتحسني بيئة 
األعمال واخلدمات احلكومية وتعزيز مبدأ 

احلكومة الذكية.
مــن جانبه، أثنى نائب 
املدير العام باجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومــات 
د.عمــار احلســيني علــى 
الشــباب  هيئــة  جهــود 
للتحول الرقمي، موضحا ان 
أعمال اجلهات واملؤسسات 
احلكوميــة نحــو التحول 
الرقمــي تعمــل علــى رفع 
مستوى تصنيف الكويت في 
املؤشرات العاملية كمؤشر 
احلكومة االلكترونية التابع 

لألمم املتحدة.
وذكر احلسيني أن هيئة الشباب أصبحت 
منوذجا يحتذى بني اجلهات احلكومية في 
التحول الرقمي، وهذا نتاج االستثمار في 
القياديني ومشاركتهم في األنشطة والبرامج 
التي ينظمها جهاز تكنولوجيا املعلومات 
لتمكينهــم من قيادة جهاتهم في مســيرة 
التحول الرقمي، مشيرا إلى اجتياز مدير عام 
هيئة الشباب ومجموعة القياديني لبرنامج 
«الــذكاء االصطناعي للقياديني في القطاع 
احلكومي» املقدم من كلية انســياد إلدارة 
األعمــال وبرنامج «التحول الرقمي: قيادة 
األفراد والبيانات والتكنولوجيا» من كلية 

بيركلي هاس األميركية.
بــدوره، عبــر املديــر العــام لشــركة 
مايكروســوفت الكويت عــالء الدين كرمي 
عن سعادته باخلطوات اجلادة التي اتخذتها 
هيئة الشباب نحو التحول الرقمي ملواكبة 
التطورات العاملية وتســهيل بيئة العمل، 
مثنيــا على جهــود فريق العمــل بالهيئة 
ومبــادرات املديــر العام بتعزيــز الثقافة 

الرقمية بني العاملني واملنتسبني للهيئة.

مشعل الربيع

د.موسى خورشيد.. أول جراح كويتي وخليجي
يحصل على الزمالة الفخرية من كلية اجلراحني األميركية

حنان عبداملعبود

حقــق أســتاذ الجراحة 
في قســم الجراحة وكلية 
الطب فــي جامعة الكويت 
د.موسى خورشـيد نجاحا 
مرموقــا بعــد أن منحتــه 
الجراحين األميركية  كلية 
الزمالة الفخرية في الطب 
كأول خليجي ضمن عشر 
جراحين بارزين في العالم، 
د.خورشــيد هــو الجــراح 
الخليجــي األول والعربي 

الثاني.
وتعد منظمة الجراحين 
أكبــر   (ACS) األميركيــة 
منظمــة للجراحيــن فــي 
العـالـم، والتي تم اختيارها 
لتقود الطريق في مجاالت 
رعايــة المرضى على أكمل 
الجراحية،  البحوث  وجه، 
الصحيــة،  السياســات 

وكنــدا، فهي كانت والتزال 
في المقدمة لتقديم الرعاية 
األمثل للمرضــى، وتقديم 
الدعم للجراحين أينما كانوا 

يمارسون الجراحة.
وبدأت المنظمة بتعيين 
الحاصليــن على  األطبــاء 
الزمالــة الفخرية منذ أكثر 
من مائة عام، فتختار عشر 

جراحين كل عام.
البـروفـيـســـور  واثــر 
د.خورشــيد بشــكل كبير 
على علم السمنة الوطنية 
والدولية من خالل عروضه 
العـديـــدة وإسـهـامـاتـــه 
البارزة في مجال الجراحة 
العامــة وجراحة الســمنة 
والتمثيــل الغذائي، وتمتد 
هــذه الجهــود إلــى العمل 
والبحثــي  اإلكلينيكــي 
والجراحــي، وقــد وصفه 
زميل الجمعيــة األميركية 

العالميــة  والفيدراليــة 
لجراحة السمنة، عضو في 
اللجنة العالمية في جمعية 
األميركية لجراحة السمنة، 
المؤتمر السنوي  مؤسس 
للجراحين الكويتيين ألكثر 
من ٢٠ عاما، رئيس الجمعية 
الكويتيــة للجراحين منذ 
٢٠١٣، عضو في عده مجالت 
عالميــة محكمــة، له كثير 
من األبحاث المنشورة في 
مجالت طبيــة وجراحية، 
المؤسس لفصل الكويت في 
جمعيــة الجراحين لجهاز 
الهضمــي األميركيــة وهذا 
يعتبر ثاني فصل مؤسس 
بعد المكسيك، أدخل العديد 
من تقنيات جراحة المناظير 
المتطورة منذ ١٩٩٥ ويعتبر 
المؤسس النطالق جراحة 
الكويــت  فــي  المناظيــر 
والخليج والشرق األوسط.

للطب بأنه «واحد من أعرق 
قادة الفكر والمدرسين في 
الشــرق األوسط في مجال 
الجراحــة العامة وجراحة 
السمنة والتمثيل الغذائي. 
أثر بشكل كبير على جودة 
التعليم الجراحي والرعاية 
الـسـريـريـــة والنـــتائج 
الجراحية في منطقة الشرق 

األوسط».
 يـذكـــر أن د. مـوســـى 
خورشــيد هو زميل كلية 
الجراحين األميركية، زميل 
كلية الجراحين البريطانية 
(غالسكو)، عضو في عدة 
جمعيات عالمية في جراحة 
المناظير والسمنة، عضو 
لجنــة جراحــة الســمنة 
عــن طريق الفــم والتابعة 
للفيدرالية العالمية لجراحة 
السمنة، عضو في الجمعية 
األميركية لجراحة السمنة 

د.موسى خورشيد

المستمر، وفرص  التعليم 
وهــي  الشــبكي.  العمــل 
الصوت األقــوى والوحيد 
للجراحين فــي العالم في 

كل التخصصات.
ومنذ تأسيسها عام ١٩١٣ 
علــى أيــادي جراحين من 
الواليات المتحدة األميركية 

املطيري: مستشفى ميداني الستقبال احلاالت املصابة
عبدالكرمي العبداهللا

أكد مدير منطقة الفروانية 
الرشيدي  الصحية د.محمد 
انــه مت إعداد خطــة لفصل 
احلاالت املصابــة بكورونا 
مكانيا، حيث مت تقسيمها الى 
حاالت جهاز تنفسي وأخرى، 
إذ يتم فرز احلاالت وتقدمي 
اخلدمة لها وفــق االحتياج 

الطبي.
انــه مت توفيــر  وذكــر 
التطعيمات  مراكــز لتلقــي 

بدوره، أكد مدير مستشفى 
الفروانية د.علــي املطيري 
تخصيص ٤ أجنحة وعناية 
مركــزة مخصصــة ملرضى 
كوفيــد-١٩، مشــيرا إلى أن 
نســبة األشــغال ال تتعدى 
٥٠٪. وذكــر انه مت إنشــاء 
مستشــفى ميداني بتعاون 
بــني مستشــفى الفروانيــة 
واحلرس الوطني الستقبال 
احلاالت املشتبه بإصابتها بـ 
«كوفيد-١٩»، وهو موجود 

بجانب املستشفى.

في الرعايــة األولية ملنطقة 
الفروانية الصحية، فضال عن 
تخصيص مركزين ملتابعة 
حــاالت كوفيــد-١٩، وفــي 
حال اســتدعت احلاالت يتم 
حتويلهم حلوادث املستشفى 

لتلقي العناية الالزمة.
ودعا د.الرشيدي اجلميع 
الــى اســتكمال التطعيمات 
حلماية أنفســهم وأحبائهم 
للوقايــة مــن اإلصابــة او 
تخفيــف اإلصابــة وفرص 

نقلها تكون أقل.

الرشيدي: مراكز لتلقي التطعيمات في الرعاية األولية بـ «الفروانية الصحية» وتخصيص مركزين ملتابعة حاالت «كوفيد - ١٩»

د.علي املطيريمحمد الرشيدي

عطل فني أّثر على أنظمة القبول بجامعة الكويت
ثامر السليم

علمت «األنبــاء» من مصــادر مطلعة 
في جامعة الكويت، أن الســبب الرئيسي 
وراء تعطل نظام التســجيل اإللكتروني 
للطلبة منذ األحد املاضي خالل فترة انطالق 
عمليات تقدمي الطلبات للدراسة يعود إلى 
تعطــل فني في جهــاز التخزين أثر على 
أنظمة القبول والدخول واخلدمة الذاتية 

واألنظمة املرتبطة بها.
وأشــارت املصــادر إلــى أن مــا أثيــر 
بخصوص حدوث خلل بسبب تعطل الكيبل 
البحري غير صحيح، بدليل عمل العديد 
من مواقــع الوزارات واجلهات احلكومية 
واخلدمية، الفتة إلى ان العمل يجري على 

قدم وساق ملعاجلة املشكلة.
يذكر ان عددا كبيرا من الطلبة وأولياء 
أمورهم قد توافدوا إلى صالة شركة زين 
في موقع الشــويخ لالستفســار عن عدم 
قدرتهم على الدخول إلى النظام اجلامعي 
اخلاص بالتسجيل، حيث لوحظ أن أكثر 
األسئلة املوجهة تتعلق بعدم قدرتهم على 

تقدمي طلبات االلتحاق.

تأجيل اختبارات طلبتنا باألردن بسبب العاصفة
ثامر السليم

قال رئيس املكتــب الثقافي 
بســفارتنا فــي األردن د.حمود 
القشعان ان املكتب أمت التنسيق 
مع عدد من اجلامعات األردنية 
الطلبــة  لتأجيــل اختبــارات 
الكويتيني الدارسني فيها واملقرر 
إجراؤهــا هــذه الفترة بســبب 

األحوال اجلوية في اململكة.
وأشــار القشــعان إلــى انه 
وبعد التنســيق مع اجلامعات 
متــت املوافقــة علــى التأجيل، 
حيث يسمح للطلبة املتواجدين 

فــي األردن خالل عطلة ما بني الفصلني بتقدمي 
االمتحانات حســب املوعد الرســمي احملدد من 
قبل اجلامعة، الفتــا إلى ان الطلبة املتواجدين 

بالكويــت خــالل عطلــة ما بني 
الفصلــني فقــد مت االتفــاق مع 
اجلامعات علــى إمكانية تقدمي 
االختبارات النهائية املؤجلة مع 
بداية الفصــل الثاني وفي اول 

أسبوعني من الدراسة.
الدارسني في  وطالب جميع 
اجلامعات األردنية بضرورة أخذ 
احليطة واحلذر وعدم اخلروج 
إال للضــرورة القصوى نتيجة 
لألحوال اجلويــة التي متر بها 
اململكة، مشــددا على ان املكتب 
لــن يتــردد في ضمــان حقوق 
الدراسني، متمنيا السالمة ألبنائنا 
الطالب في حلهم وترحالهم وفي حالة وجود أي 
عائق في هذا اخلصوص يجب عليهم ضرورة 

التواصل مع املكتب الثقافي.

د.حمود القشعان


