
ك��ش��ف رئ��ي��س ق��س��م القلب 
مبستشفى األم��راض الصدرية 
اختصاصي أول أمراض باطنية 
وقلب وأوعية دموية وقسطرة 
عالجية وأم��راض قلب هيكلية، 
الدكتور عبدالله العنزي، عن 
جن��اح عملية قسطرة لتبديل 
الصمام األورط��ي ملواطن يبلغ 
م��ن العمل 80 ع��ام��اً، كانت قد 
أج��ري��ت م��ع اس��ت��خ��دام تقنية 
 SENTINEL حديثة تسمى
 cerebral protection
device، وهي تقنية تستخدم 
للمرة األولى في الكويت، حيث 
أنها تستخدم في أماكن قليلة في 
العالم، وذل��ك من خالل الفريق 
الطبي حت��ت إش���راف الدكتور 
عبدالله العنزي والدكتور خالد 

املري رئيس وحدة القسطرة.
وأضاف العنزي في تصريح 
صحافي، أن هذه التقنية التي 
اس��ت��خ��دم��ت ع��ب��ارة ع��ن جهاز 
يشبه إلى حد كبير جهاز تنقية 
وت��ص��ف��ي��ة امل��ي��اه “الفلتر” ، 
ويستخدم ه��ذا اجلهاز لتقليل 
احتمالية اإلصابة بجلطات املخ 
بنسبة كبيرة أثناء إجراء عملية 
تبديل ال��ص��م��ام األورط����ي عن 

طريق القسطرة.
وتابع: عملية تبديل الصمام 
األورطي عن طريق القسطرة أو 
اجلراحة بها نسبة مضاعفات 
، فاملريض معرض لإلصابة 
بجلطات في املخ ، وفي بعض 
احل���االت ال ميكن ت��ف��ادي مثل 
هذه اإلصابات اخلطرة. كما ان 
احدث االبحاث السريرية اثبتت 
 SENTINEL فاعلية جهاز
 cerebral protection
device ف���ي احل��م��اي��ة من 
االص��اب��ة ف��ي ان��س��داد شرايني 
امل��خ بنسبه عاليه كما اثبتت 
انه جهاز آم��ن.  ويتم استخدام 
هذا اجلهاز من خالل تركيبه في 
الشرايني املؤدية إلى املخ ليقوم 
مبنع اي جسيمات من الوصول 
إلى املخ ، ومن ثم منع خطورة 

انسداد الشرايني في املخ.
وأردف العنزي أن هذا اجلهاز 
ال يناسب ك��ل امل��رض��ى، ويتم 
حتديد احل���االت التي ميكن ان 
تستفيد من هذا اجلهاز من خالل 
دراس��ة األشعة املقطعية التي 
جترى للمرضى بشكل روتيني 
قبل اجراء عمليات تبديل الصمام 
االورطي. كما انه ميكن استخدام 

هذا اجلهاز اثناء اجراء عمليات 
قلب أخرى. 

وث��م��ن ال��ع��ن��زي دور وزارة 
الصحة املتمثل في مجهوداتهم 
املضنية ف��ي توفير ك��ل تقنية 
ح��دي��ث��ة ف��ي ال��ع��ال��م ف��ي مجال 
اخل��دم��ه ال��ط��ب��ي��ه ك��ل��ه خلدمة 
امل��رض��ى، مقدماً الشكر لوزير 
الصحة الدكتور باسل الصباح 

ووكيل وزارة الصحة الدكتور 
مصطفى رض��ا مل��ا يبذالنه من 

مجهودات جبارة في هذا الشأ .
واخ��ت��ت��م ال��ع��ن��زي: إن���ه في 
مستشفى األم���راض الصدرية 
ن��ح��رص ع��ل��ى إج����راء عمليات 
قسطرة نوعية في سبيل تقدمي 
أعلى جودة من اخلدمات الطبية 

ملرضى القلب.
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582 حالة 95511 بتعافي  ارتفاع حاالت الشفاء إلى 

4 حاالت وفاة 437 إصابة جديدة بـ »كورونا« و   الصحة: 
أع���ل���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
الكويتية، أمس االثنني، تسجيل 
437 إص��اب��ة ج��دي��دة مب��رض 
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د- 
19( خ��الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إل��ى 103981 ح��ال��ة، ف��ي حني 
مت تسجيل أرب��ع ح��االت وف��اة 
إثر اصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 605 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل� )كونا(: إن اإلصابات توزعت 
حسب املناطق الصحية بواقع 
117 حالة ف��ي منطقة حولي 
الصحية، و92 حالة في منطقة 
األحمدي الصحية، و85 حالة 
في منطقة العاصمة الصحية، 
و75 حالة في منطقة اجلهراء 
الصحية، و68 حالة في منطقة 

الفروانية الصحية.
وأشار إلى أن عدد من يتلقى 
ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ف��ي أق��س��ام 
العناية املركزة بلغ 125 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 

جل��م��ي��ع احل����االت ال��ت��ي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد19-( 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة 7865 حالة.
وذك��ر أن عدد املسحات التي 

مت القيام بها خالل ال�24 ساعة 
امل��اض��ي��ة ب��ل��غ 2865 مسحة، 
ليبلغ بذلك مجموع الفحوصات 

738783 فحصاً.
وجدد السند دعوة املواطنني 
واملقيمني مل��داوم��ة األخ���ذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني، 
م��وص��ي��ا ب���زي���ارة احل��س��اب��ات 
ال��رس��م��ي��ة ل������وزارة ال��ص��ح��ة 
واجلهات الرسمية في الدولة 
ل���الط���الع ع��ل��ى اإلرش�������ادات 
والتوصيات وك��ل ما من شأنه 
املساهمة ف��ي اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة، قد 
أعلنت أمس شفاء 582 إصابة 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 
من مرض )كوفيد- 19( 95511 

حالة.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ســــــــــــــــــــــواس: الـــــــــشـــــــــركـــــــــة تــــــعــــــتــــــمــــــد اإلعـــــــــــــــام 
اإللــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي كــــــوســــــيــــــلــــــة جــــــــــديــــــــــدة بــــكــــل 
تــــخــــصــــصــــاتــــهــــا اإلعـــــــامـــــــيـــــــة والــــتــــفــــاعــــلــــيــــة

80 عامًا أكد أنها أجريت ملريض يبلغ من العمر 

 العنزي: جناح استخدام تقنية جديدة متنع جتلطات 
املخ أثناء تبديل الصمام األورطي عن طريق القسطرة 
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جانب من التحضير للعملية

أطلق املشروع التوعوي الوطني للوقاية 
من امل��خ��درات )غ���راس(، بخطواٍت واثقة 
ومواكبًة للتطور التكنولوجي املتالحق 
على الساحة،  تعاوناً مثمراً مع شركة 
)جيت واي( لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية، الذي سُيَحلِّق من خالله توعوياً 
وإع��الم��ي��اً، مستثمراً ف��ي ذل��ك إمكانيات 
اإلعالم اجلديد، ومستهدفاً إدراك املزيد من 
التأثير املأمول لعمليات التوعية املجتمعية 
املنشودة ح��ول آف��ة امل��خ��درات، حيث أكد 
مدير عام املشروع الدكتور أحمد الشطي، 
أن اتفاق التعاون املشترك بني اجلانبني 
يطرح عصراً جديداً من العمل في مشروع 
)غ��راس( ويهدف لتقدمي دورات تدريبية 
للمجتمع لتعزيز القيم، إلى جانب القيام 
ب��دراس��ة ميدانية ح��ول أس��ب��اب اإلدم���ان، 
وتقدمي برنامج تليفزيوني يهتم بعملية 
الوقاية من آف��ة امل��خ��درات بالتعاون مع 
وزارت��ي اإلع��الم والداخلية يتضمن كافة 
الرسائل اإلعالمية واإلعالنية والدراسات 
اإلحصائية التي تدعم قضية الوقاية من 
امل��خ��درات، باإلضافة إل��ى تقدمي ومضات 
إرشادية وتنبيهات من الشباب عبر منصة 

)Alvoting( اململوكة للشركة.
ج��اء ذل��ك في تصريٍح صحفي للشطي 
على هامش توقيع اتفاق التعاون املشترك 
ب���ني )غ������راس( وش���رك���ة )ج��ي��ت واي( 
لالستشارات االقتصادية واإلدارية، وذلك 

بحضور مدير عام الشركة ناهد سواس.
وأوضح الشطي، أن الشركة ستضطلع 
بتقدمي ب��رام��ج متخصصة عبر املنصة 
للتوعية ب���أض���رار وم��خ��اط��ر اإلدم����ان، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ق��ي��ام ال��ش��رك��ة ب��ال��دور 
االس��ت��ش��اري إلي��ج��اد اآلل��ي��ة التسويقية 
والترويجية ألنشطة وفعاليات )غراس( 
، مبيناً أن “اتفاق التعاون املشترك مع 
شركة )جيت واي( يطرح مرحلًة جديدًة 
للتوعية ب��آف��ة امل���خ���درات ف��ي م��ش��روع 
)غراس( تستهدف حماية النشء ومواكبة 
التكنولوجيا احلديثة خصوصاً في مجال 
التدريب احلديث واإلعالم اجلديد للوصول 
بأطر التوعية بهذه اآلف��ة لكافة شرائح 
املجتمع وه��و ما يتسق مع خطط ورؤى 
م��ش��روع )غ���راس( اإلستراتيجية، التي 
تتبنى محاور عدة من بينها إعداد وتنفيذ 
استراتيجية إعالميه واضحة للوقاية من 
امل��خ��درات عبر وسائل إعالمية وإعالنية 
تتناسب مع الشرائح املستهدفة، باإلضافة 
إل��ى دف��ع سبل التعاون اإلع��الم��ي بكافة 
صوره في مجال الوقاية من مخاطر اآلفات 
بشكٍل عام ومخاطر مشكلة املخدرات على 
وجه اخلصوص وذل��ك عبر تسخير كافة 
اإلمكانات املتاحة لتنفيذ االستراتيجية 
اإلعالمية املعتمدة لوقاية املجتمع وأفراده 

من هذه اآلفة.
وذكر أن  خطط ورؤى مشروع )غراس( 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تتبنى أي��ض��اً م��ح��اور 
متخصصة م��ن بينها ال��ع��م��ل املشترك 
م��ع مختلف اجل��ه��ات ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات 
واملعلومات واملشاركة العلمية في مجاالت 
خدمة وتنمية الشباب وتبادل اخلبرات 
وتنسيق اجلهود واآلراء بني الطرفني خالل 
مشاركة الطرفني في األنشطة التي تقام 
في احملافل اإلقليمية والدولية، إلى جانب 
اعتماد اخلطط والبرامج وتنمية وتطوير 
ق���درات ال��ق��ي��ادات الشبابية، واملشاركة 
في البرامج وال��دورات التدريبية لتنمية 
هذه القيادات، إلى جانب التعاون في عقد 
ال��ن��دوات وال��دراس��ات التي تتناول سبل 
املكافحة والوقاية من املخدرات، باإلضافة 
إلى متكني الشباب خصوصاً من الشريحة 
العمرية 15 إل��ى 24 سنة م��ن امل��ه��ارات 
احلياتية ال��الزم��ة عن أهمية الوقاية من 
املخدرات والسلوكيات اخلطرة وبرامج  
التوعية من املخدرات واملؤثرات العقلية، 
بهدف زيادة معرفة ومهارات الشباب فيما 
يتعلق بأطر الوقاية من املخدرات وحتسني 

سلوكياتهم لتكون أكثر وقائية.

وأكد الشطي أن مشروع )غراس( مبادرة 
قيمية راقية ينفتح على املجتمع بكافة 
مؤسساته ومي��د أيديه بالتعاون جلميع 
الراغبني من أجل املصلحة العامة”،  مبيناً 
أن املشروع يهدف لصياغة أجياٍل واعيٍة 
تنبذ آفة املخدرات بالفكر واإلرادة وذلك 
أمالً في احلظوة مبجتمع خاٍل من املخدرات 

قادر على حمل مشاعل الوطن واملستقبل.
ونوه بأن املشروع يطلق جرعات الوعي 
املجتمعي املكثفة والتي تستند ملفاهيم 
التخصص والدراسة والتحليل والواقعية 
ُبغية احل��ص��ول على النتائج امل��رج��وة 

بالوقاية من آفة املخدرات.
م��ن جهتها، أش���ارت مدير ع��ام شركة 
)جيت واي( لالستشارات االقتصادية 
واإلدارية ناهد سواس، إلى أن الشركة متلك 
منصة )Alvoting( وتعتبر هي املؤسس 
 Kuwait Humanitarian( لتوعية
Initiative(، ال��ت��ي متتلك اخل��ب��رات 
االستشارية واإلدارية واالقتصادية وكافة 
امل��ه��ارات واألدوات احلرفية التي تساعد 
في دع��م األنشطة والفعاليات للحمالت 
اإلنسانية إعالنياً وإعالمياً، الفتًة إلى أن 
الشركة تطلق منصة الكترونية عبر شبكة 
اإلنترنت ُتعد ُوجهًة إعالميًة عامليًة بجهود 

شبابيٍة ووطنيٍة مخلصة.
وذكرت أن املنصة ُتعنى حالياً بشؤون 
االنتخابات النيابية في دول��ة الكويت، 
وستهتم خ��الل املرحلة املقبلة بشؤون 
انتخابات الرئاستني اللبنانية، واألمريكية، 
منوهًة بأن “املنصة مبا حتتويه من برامج 
وأخبار ونشر لكل ما يتعلق باملرشحني، 
تتميز أي��ض��اً ب��� )ال��ص��ف��ة التخزينية( 
واالحتفاظ بالبرامج االنتخابية كأرشيف 
للمرشح أو النائب للرجوع إليه ومراجعة 

مواقفه”.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن ال��ش��رك��ة تستخدم 
اإلع����الم االل��ك��ت��رون��ي ك��وس��ي��ل��ة ج��دي��دة 

بكل تخصصاتها م��ن إذاع���ة وتلفزيون 
وص��ح��اف��ة وإع���الم تفاعلي ي��ش��ارك فيه 
املشاهد، مبينًة أنه سيتم تخصيص صفحة 
مل��ش��روع )غ���راس( على املنصة تتضمن 
طرح نتاج صياغة األفكار إعالمياً ونفسياً 
خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشباب، كما 
ستتناول العوامل املسببة والناجتة عن آفة 
اإلدمان كالتفكك األسري، والعنف األسري، 
واالضطهاد الطفولي، واإلدمان بكل أنواعه، 
باإلضافة إل��ى قضايا تعزيز قيم ال��والء 
للوطن، وتعزيز النسيج املجتمعي ونبذ 

الطائفية.
وق��ال��ت: ستتضمن صفحة )غ���راس( 
على املنصة أي��ض��اً اس��ت��ع��راض األرق���ام 
واإلحصائيات لقضية إدم���ان امل��خ��درات 
باعتبارها حرباً على الشباب تستهدف 
تفريغ الوطن من العقول املفكرة صانعة 
الغد واملستقبل، كما سيتم استعراض 
أض���رار امل��خ��درات التخليقية والطبيعة 
واملصنعة”، م��وض��ح��ًة أن “الصفحة 
ستتضمن توعية امل��واط��ن��ني واملقيمني 
بكافة شرائحهم ليدرك كل فرد وكل أسرة 
حلقيقة أدواره��م املنوطة بهم في املجتمع، 
كما ستقوم مبساعدة املتعاطني الراغبني في 
التعافي من اإلدم��ان وذلك من خالل تقدمي 
االس��ت��ش��ارة ال��الزم��ة لهم ودفعهم لتلقي 
العالج بالتنسيق مع مركز عالج اإلدمان، 
ومتكني ذويهم من طلب عالجهم، مع إحاطة 

كافة املعلومات بالسرية الكاملة.
وأض��اف��ت: س��واس ستتضمن الصفحة 
ع���رض ب��رام��ج ال��وق��اي��ة م��ن امل��خ��درات 
وامل��ؤث��رات العقلية من )ن���دوات - ورش 
عمل - ملتقيات - مؤمترات - معارض(، 
كما سيتم عرض الفالشات والفيديوهات 
واللوحات اإلرشادية التوعوية والكتيبات 
وال��ن��ش��رات وامل��ل��ص��ق��ات وال��ب��وس��ت��رات 
التوعوية في مجال املخدرات واملؤثرات 

العقلية.

Alvoting  في تعاوٍن مثمٍر مع »جيت واي« »غراس« ُيحلِّق إعاميًا وتوعويًا عبر منصة 

الشطي: عصٌر جديد من العمل لـ »غراس« يتبنى 
اإلعام اجلديد وتقنيات التدريب األكثر حداثًة

د. أحمد الشطي يتبادل االتفاقية مع ناهد سواس

الشطي وسواس مع مجموعة من املشاركني 

أكد على اتخاذ كافة وسائل احليطة واحلذر وااللتزام اجلاد باالشتراطات الصحية

مجلس الوزراء يوافق على إعادة فتح منفذ »العبدلي«  البري لعمليات التصدير
عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس عبر االتصال املرئي برئاسة سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
 وبعد االجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح، بأن املجلس استهل أعماله باالستماع 
إل��ى ش��رح قدمه سمو رئيس مجلس ال���وزراء حول 
نتائج مشاركته مؤخرا في اجتماعات الدورة اخلامسة 
والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة ممثال عن 
سمو نائب األم��ي��ر وول��ي العهد، وذل��ك عبر تقنية 
االتصال املرئي وبفحوى كلمة دول��ة الكويت التي 
ألقاها أمام اجتماعات ال��دورة، التي أشار فيها سموه 
إل��ى أن ه��ذه ال���دورة تعقد في ظ��روف غير مسبوقة 
بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وداهمت 
مخاطرة في جميع أوجه احلياة وتأييد دولة الكويت 
لدعوة األمم املتحدة لوقف إطالق النار في أنحاء العالم 
للتفرغ ملواجهة كورونا، وكذلك اإلشارة إلى مساهمة 
دول���ة الكويت مببلغ 290 مليون دوالر ملكافحة 
اجلائحة وإيجاد لقاح لها كما أكد فيها على موقف دولة 
الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول 
على حقوقه املشروعة إلى جانب إدانة جميع الهجمات 
التي تتعرض لها اململكة العربية السعودية الشقيقة 
من قبل امليلشيات احلوثية املدعومة من إيران، ودعم 
كافة اإلج���راءات التي تتخذها اململكة حلفظ أمنها 
واستقرارها ودعوة إيران التخاذ تدابير لبناء الثقة 

وحوار مبني على احترام سيادة الدول.
كما ش��رح وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل 

الصباح للمجلس آخر مستجدات الوضع الصحي مع 
استمرار معدالت اإلصابات املرتفعة بفيروس )كوفيد 
19( على املستويات اإلقليمية والعاملية واحمللية، 

وكذلك تفاصيل اإلحصاءات والبيانات املتعلقة بأعداد 
وحاالت اإلصابات في دولة الكويت وحاالت الشفاء 
ومن يتلقون العالج ومن في العناية املركزة إلى جانب 

اجلهود املبذولة من قبل السلطات الصحية الحتواء 
هذا الوباء ومنع انتشاره في البالد.

وقد أكد مجلس الوزراء ضرورة استقراء التطورات 
العاملية واحمللية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا 
الوباء وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل احليطة 
واحلذر وااللتزام اجلاد باالشتراطات الصحية لتجنب 
أسباب العدوى وانتشار املرض وكلف اجلهات املعنية 
بعدم التساهل في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

لضمان االلتزام الكامل باالشتراطات الصحية.
وبهذا الصدد اطلع املجلس على توصيات اللجنة 

الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء اآلتي:
أوالً- التأكيد على حصول الركاب القادمني إلى 
دول��ة الكويت شهادة فحص PCR من املختبرات 
املعتمدة واملربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون 
اإلخالل بكافة الضوابط املعتمدة لدخول الوافدين إلى 

البالد.
ثانياً:1 - املوافقة على إع��ادة فتح منفذ العبدلي 

البري لعمليات التصدير.
2 - تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من 
)وزارة الصحة - اإلدارة العامة للجمارك( لتنفيذ 

القرار.
كما أحيط مجلس ال���وزراء علما بتوصية جلنة 
ال��ش��ؤون االقتصادية بشأن مالمح إط��ار امليزانية 

العامة للدولة للسنة املالية 2020 - 2021.
ث��م بحث مجلس ال����وزراء ش���ؤون مجلس األم��ة 
واستعرض بهذا الصدد ما انتهت إليه جلسة مجلس 
األمة املنعقدة بتاريخ 22 - 9 - 2020 إثر مناقشة 

االستجوابني املوجهني لسمو رئيس مجلس الوزراء من 
كل من العضو الدكتور عبدالكرمي الكندري والعضو 
احلميدي السبيعي واللذين مت دمجهما ومناقشتهما 
في وق��ت واح��د من تقدم 10 من ال��ن��واب بطلب عدم 
التعاون مع احلكومة، الذي سيتم التصويت عليه في 

جلسة خاصة يوم األربعاء املوافق 30 - 9 - 2020.
كما بحث مجلس ال��وزراء الشؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة في 
الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، 
وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن أسفه البالغ 
للعمليات العسكرية الدائرة بني أرمينيا وأذربيجان 
في منطقة ناغورنو ك��اراب��اخ، ودع��ا املجلس طرفي 
النزاع إلى الوقف الفوري لتلك العمليات واللجوء 
إلى احلوار وإفساح املجال أمام اجلهود الدبلوماسية 
لتحقيق احل��ل السياسي لذلك ال��ص��راع مب��ا يجنب 
البلدين الدمار ويحقن دماء شعبيهما وذلك في إطار 

مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحب مجلس الوزراء باالتفاق الذي مت التوقيع 
عليه بني احلكومة اليمنية وجماعة احلوثي لتبادل 
األسرى وأعرب املجلس عن أمله بأن يقود هذا االتفاق 
إلى تفاهمات جديدة لتبادل كافة األسرى واملعتقلني 
اليمنيني قريبا مؤكدا دعمه للجهود املقدرة التي يبذلها 
مبعوث األم��ني العام إل��ى اليمن مارتن غريفيث في 
الوصول إلى هذا االتفاق الذي يأتي تنفيذا ملا جرى 
االتفاق عليه في ستوكهولم بالتعاون مع الرئاسة 
املشتركة للجنة اإلشرافية واللجنة الدولية للصليب 

األحمر .

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل االجتماع عبر االتصال املرئي


