
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
االثنني تسجيل 687 إصابة جديدة مبرض 
كورونا املستجد )كوفيد19( خالل ال24 
ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
احلاالت املسجلة في البالد إلى 72400، في 
حني مت تسجيل 4 حاالت وفاة إثر إصابتها 
ب��امل��رض ليصبح مجموع ح���االت ال��وف��اة 

املسجلة حتى أمس 482 حالة. 
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال��وزارة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(: إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت 
مخالطة حل��االت تأكدت إصابتها وأخ��رى 
قيد البحث ع��ن م��ص��در ال��ع��دوى وفحص 
املخالطني لها. وأوض��ح السند أن حاالت 
اإلصابة ال687 السابقة تضمنت 443 حالة 
ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 48ر64 في 
املئة و244 حالة لغير الكويتيني بنسبة 

52ر35 في املئة.  
وذك����ر أن اإلص���اب���ات ت��وزع��ت حسب 
املناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة 
األحمدي الصحية، و168 في منطقة اجلهراء 
الصحية، و147 ف��ي منطقة الفروانية 

الصحية، و117 في منطقة حولي الصحية، 
و87 في منطقةالعاصمة الصحية. 

وبنينّ أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقسام العناية املركزة 117 حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 7890 حالة.
 وأش���ار إل��ى أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خالل ال24 ساعة قبل املاضية 
بلغ 3450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
535803.  وجدد السند الدعوة للمواطنني 
واملقيمني ملداومة األخ��ذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحل��رص على 
تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا 
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على 
اإلرش���ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس  
شفاء 509 إصابات خالل ال24 ساعة قبل 
املاضية، ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 

64028 حالة.

ريا�ض عواد 

أع��رب رئيس وأع��ض��اء مجلس إدارة 
جمعية العالقات العامة الكويتية عن 
متنياتهم ب��ع��ودة سمو األم��ي��ر الشيخ 
صباح األح��م��د س��امل��اً معافى إل��ى أرض 
الوطن قريبا بعد رحلة العالج فعودته 
عيد للشعب الكويتي، مؤكدين أن أمير 
اإلنسانية في قلوب شعوب العالم بأعماله 
العظيمة ودع��م��ه ال��ال م��ح��دود لألعمال 
اإلنسانية ومساهماته في تطوير وتنمية 

املجتمعات.
وق��ال أعضاء مجلس اإلدارة في بيان 
لهم: إن جمعية العالقات العامة الكويتية 
ع���ادت للعمل تطبيقا ل��ق��رارات مجلس 
ال�����وزراء ب��ال��ع��ودة للحياة الطبيعية 
بالتدريج على مراحل وممارسة العمل 
ف��ي ظ��ل االح��ت��ي��اط��ات ال��الزم��ة لتفادي 
مرض كورونا )كوفيد19(، معبرين عن 
طموحهم ب��أن يزيح الله ه��ذا الوباء عن 
العالم وتعود األجواء كما كانت قبل هذه 
األزم��ة التي أربكت دول العالم وأربكت 

كيانات اقتصادية كبيرة.
وأك����دوا أن��ه��م وض��ع��وا إستراتيجية 
جديدة بناء على املستجدات التي تشهدها 
الساحة احمللية والعاملية، كما مت وضع 
خطط تدريبية يتم فيها تطبيق مبدأ 
التباعد االجتماعي وتعتمد على منصة 
إلكترونية متخذة أحدث الوسائل للتعليم 
أونالين ومستعينة بخبراء ومختصني 
محليني ودوليني وذلك لتأهيل العاملني في 
قطاعات العالقات العامة وخدمة العمالء 
وصقل خبراتهم من خالل برامج ودورات 
علمية مكثفة تتضمن أحدث ما وصل إليه 

العالم في هذا املجال احليوي.
وأشاروا إلى أن موظف العالقات العامة 
يجب أن يكون متطورا ويتسم مبواصفات 
خاصة حتى يدير بنجاح املهام املناطة 
به ومنها إعطاء ص��ورة ذهنية متميزة 
وواضحة ومكتملة للمؤسسة التي يعمل 
بها ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي إدارة 
األزم����ات، وامل��ش��ارك��ة ف��ي وض��ع ال��رؤى 
واخلطط املستقبلية لتطوير العمل في 
املؤسسة، مشددين على ضرورة أن يكون 
اختيار موظف العالقات العامة طبقا 
للمعايير واملواصفات التي تتطلبها هذه 

املهنة.
وأعربوا عن آمالهم أن يكون هناك آلية 
لتعيني موظفي العالقات العامة املؤهلني 

لهذه املهنة، فالعالقات العامة في الدول 
املتقدمة تعتبر من أهم املهن ويتم اختيار 
املتقدمني لها بعناية طبقا ملواصفات 
ومهارات خاصة، مطالبني بضرورة إعطاء 
موظفي العالقات العامة الكادر الوظيفي 
وامل��ال��ي ال��ذي يستحقونه خاصة أنهم 
ضمن املهن التي لم تعطى ك��وادر وكان 
هناك دراس��ة في مجلس اخلدمة املدنية 
لزيادتهم حملت اسم البديل االستراتيجي.

وأش�����اروا إل���ى أن اجلمعية أرس��ل��ت 
الكثير من الكتب لديوان اخلدمة املدنية 
وس���وف ت��ب��دأ ال��ت��واص��ل م��ن ج��دي��د معه 
بعد انقشاع أزم��ة ك��ورون��ا مؤكدين أن 
احلكومة الكويتية تسعى دائما لتحقيق 
العدالة الوظيفية ورفاهية املواطنني، 
وم��ن ه��ذا املنطلق س��وف يسعى مجلس 
إدارة اجلمعية جاهدا لتحقيق طموحات 

العاملني في قطاعات العالقات العامة.
وأض���اف���وا أن امل��ج��ل��س وض���ع خطة 
باملؤمترات واملبادرات التي سوف ينظمها 
خ��الل الفترة املقبلة منوهني أن بعضها 
سوف يكون دوليا أونالين لتحقيق أعلى 
فائدة منشودة مع احلفاظ على التباعد 
االجتماعي، مؤكدين أن خارطة املؤمترات 
مت اختيارها بعناية لتتواءم مع املستجدات 
وتعزيز حب الوطن وبناء أجيال ق��ادرة 
على قيادة دف��ة التطوير والدفع بعجلة 

التنمية املستدامة إلى األمام.
واس��ت��ع��رض مجلس اإلدارة إجن��ازات 
املجلس الدورة التي انتهت، ومنها التنمية 
البشرية وتخريج عدد كبير من املتدربني 
واملتدربات من ال��دورات املتخصصة التي 
تنظمها اجلمعية ب��االض��اف��ة إل��ى تنظيم 
جائزة الكويت للعالقات العامة وخدمة 
العمالء وتنظيم مؤمتر تكنولوجيا التعليم 
الذي حمل شعار “تطوير التعليم في ضوء 
االستراتيجيات العاملية”، باإلضافة إلى 
العديد من املبادرات التي نظمتها اجلمعية 
مع عدد من اجلامعات لتعزيز دور الشباب 
في خدمة املجتمع واحل��ف��اظ على الهوية 
الكويتية، منوهني ب��أن جميع مشاريع 
اجلمعية تصب في اجت��اه حتقيق التنمية 
املستدامة ورؤية كويت جديدة 2035، التي 
من أهم ركائزها بناء رأسمال بشري إبداعي 
واقتصاد متنوع ومستدام، فاالستثمار 
ف��ي ال��ش��ب��اب ه��و املستقبل احلقيقي ألي 
دولة متقدمة وهو ما تسعى إليه اجلمعية 

وتكرس جهودها لتحقيقه.
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بالتعاون مع  احتاد املهندسني العرب 

– عربية تضامنًا مع لبنان  جمعية املهندسني تطلق حملة هندسية 

أطلقت جمعية املهندسني الكويتية 
بالتعاون م��ع  احت��اد املهندسني العرب 
الذي تترأسه دولة الكويت حملة هندسية 
– عربية تضامنا مع لبنان الشقيق يتم 
من خاللها تقدمي االستشارات الهندسية 
وال��ف��ن��ي��ة و ت��أم��ني ب��ع��ض م����واد ال��ب��ن��اء 
للمساهمة ف��ي ترميم املباني املتضررة 
ب��اإلض��اف��ة ال���ى ال��دع��م امل����ادي م��ن خ��الل 
املنظمات واملؤسسات احلكومية والنقابية 

في كل قطر على حدة . 
وق��ال رئيس االحت��اد ورئيس جمعية 
امل��ه��ن��دس��ني ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ه��ن��دس فيصل 
العتل خ��الل االجتماع ال��ط��ارئ لرؤساء 
الهيئات الهندسية وامل��ك��ت��ب التنفيذي 
الحتاد املهندسني العرب والذي عقد “أون 

الين”: نشكر األخ���وة املهندسني العرب 
على جتاوبهم وتلبيهم دعوتنا لعقد هذا 
االجتماع والتباحث في اط��الق أكثر من 
حملة هندسية – عربية لدعم لبنان الشقيق 
ف��ي محنته ، الفتا ال��ى أن م��ش��ارك��ة   18  
رئيسا وممثال ألغلب النقابات واجلمعيات 
والهيئات الهندسية العربية األعضاء 
باالحتاد وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي 

يعكس حرص املهندسني العرب على توفير 
الدعم املمكن للبنان الشقيق . 

وأكد العتل في كلمته أن حريصون على 
االستجابة ألي متطلبات من قبل الزمالء 
في لبنان الشقيق ، موضحا أننا تلقينا ة من 
األخوة في لبنان حاجتهم الى بعض مواد 

البناءمثل الزجاج واألخشاب واألملنيوم . 
وأض���اف:  لن نتوانى في تلبة طلبات 

األخ���وة اللبنانيني م��ن م��واد البناء التي 
مت طلبها من نقابة املهندسني اللبنانيني، 
مضيفا أننا سنعمل م��ع ال���دول الراغبة 
لتشكيل وفد هندسي – استشاري عربي 
ملن يرغب للقيام بزيارة ميدانية إلى موقع 
االنفجار واملناطق املتضررة ودعم األشقاء 
اللبنانيني في اجلانب الفني والهندسي 

اضافة الى اجلانب العملي . 

بدوره أكد ممثل اجلمعية املهندس محمد 
فهيد السبيعي، أن املهندسني الكويتيني 
يدعمون أية قرارات عربية ملساعدة األشقاء 
في لبنان ، الفتا الى أن مبادرتهم تتضمن 
ثالثة محاور رئيسية ؛ األول تقدمي الدعم 
املادي الفوري من خالل القنوات الرسمية، 
والثاني تشكيل فريق مسح هندسي من 
أصحاب اخلبرات يقدم املشورة والدعم 

الفني ل��ألش��ق��اء بالبنان وال��ث��ال��ث  حث 
املهندسني واجلهات املعنية للتعاون مع 

النقابة بلبنان . 
وق��د شاركت في االجتماع ممثلني كال 
م��ن مملكة البحرين و ت��ون��س، اجل��زائ��ر، 
السودان، سورية، ليبيا، مصر، املغرب، 
قطر، األردن، فلسطني، العراق، الكويت، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى األم��ان��ة العامة وأعضاء 

املكتب التنفيذي. 
وات��ف��ق  املشاركون في االجتماع على 
أن تقدم املقترحات مكتوبة ال��ى األم��ني 
العام لالحاد ليقوم بعرضها على املجلس 
التنفيذي العتمادها ورفعها الى اجلهات 
املعنية لدى كل دولة عربية تأكيدا ودعما 

لتخفيف آثار االنفجار عن لبنان الشقيق.   

العتل والسبيعي خالل املشاركة في االجتماع عبر ال� »أون الين«  

64.48 443 حالة ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت  تضمنت 

3450 مسحة و687 إصابة جديدة بـ »كورونا« »الصحة«:   

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

»العالقات العامة«: وضعنا 
إستراتيجية جديدة تتناسب

مع  املستجدات احمللية والعاملية

مجلس إدارة جمعية العالقات العامة
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السبيعي خالل مشاركته باالجتماع العتل مترئساً االجتماع 

الــــعــــتــــل: تــــأمــــني مــــــــواد بــــنــــاء إلصــــــــالح املــــبــــانــــي وزيـــــــــــــارات مــــيــــدانــــيــــة لــــلــــمــــواقــــع املـــــتـــــضـــــررة  فـــــي بــــيــــروت 

3 مـــحـــاور لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي عــبــر املــؤســســات الــرســمــيــة الــســبــيــعــي: مـــبـــادرة هــنــدســيــة كــويــتــيــة مـــن 

أع��ل��ن اس��ت��ش��اري اجل��راح��ة 
ال��ع��ام��ة وال��س��م��ن��ة مبستشفى 
الصباح الدكتور محمد السليمي 
ع��ن جن��اح ف��ري��ق طبي بقيادته  
وحت����ت اش�������راف  اس��ت��ش��اري 
اجل��راح��ة العامة ورئ��ي��س قسم 
اجل��راح��ة في مستشفى الصباح 
د.م���ب���ارك ال��ك��ن��دري  ف��ي إج���راء 
عملية جراحية نادرة ومعقدة في 
مستشفى الصباح ملريضة في 
العقد اخل��ام��س م��ن العمر كانت 
تعاني مشاكل كبيرة في البطن 

والقولون .
وق���ال السليمي ف��ي تصريح 
ص��ح��اف��ي: إن ال��ع��م��ل��ي��ة تكللت 
بالنجاح بنسبة كاملة، واملريضة 
ب��دأت في التحسن بشكل سريع 
ومطمئن ، مشيراً إلى أنها كانت 
قد أج��رت عمليتني جراحيتني في 
العام 2009 و2011، الفتا إلى أنها 
كانت تعاني من مشاكل صحية 
مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري 
وأم��راض نفسية واكتئاب شديد 

وتوتر.
ولفت إل��ى أن مثل ه��ذا النوع 
من العمليات اجلراحية املعقدة 
يتم إج��راؤه في اخلارج من خالل 
فريقني جراحيني ، حيث يخصص 
أح��ده��م��ا الستئصال ال��ق��ول��ون ، 
واآلخ���ر لقص االلتصاقات ، أما 
هنا فقد أج��ري��ت العملية كاملة 
بشقيها عن طريق فريق واحد فقط 
، وجنح في تخليص املريضة من 
جميع مشاكلها ، وهي ال تعاني أي 

مضاعفات في الوقت احلالي .
وأوض��ح السليمي أن املريضة 

جاءت إلى املستشفى تشتكي من 
ع��دم قدرتها على اإلخ���راج، ومت 
إج��راء عملية جراحية مؤقتة لها 
بفتح البطن وتقوية القولون، ليتم 
تفريغ البراز في كيس، لكن هذه 
العملية أدت إلى مضاعفات وفتق 
في البطن، وقامت في العام 2011 
ب��إج��راء عملية أخ��رى عن طريق 
املنظار اجلراحي إلص��الح الفتق 
ووضع شبك دائم في جدار البطن 
، ولكن ع��ادت املريضة تشتكي 
من آالم شديدة في البطن، وعقب 
إج��راء أشعة مقطعية تبني أنها 
تعاني من تضخم كبير في اجلهة 
اليسرى من القولون وبداخلها 
كتلة ك��ب��ي��رة ن��اش��ف��ة ل��م تخرج 
وداخ��ل الفتق ان��س��داد جزئي في 

األمعاء الدقيقة.
وأك���د أن��ه مت إج���راء العملية 
ف��ي فبراير امل��اض��ي حيث كانت 

تعاني من التصاقات شديدة بني 
األم��ع��اء الدقيقة والشبك الدائم 
أثناء إج��راء العملية، ما استلزم 
تسليك وقص االلتصاقات بدون 
إصابة األمعاء، حيث مت استئصال 

ج��زء م��ن القولون ، ومت تسليك 
دقيق للقولون والكلى اليسرى 
والبنكرياس والطحال إلعادته 
إلى أصله، كما متت إع��ادة ترميم 

األنسجة والعضالت املتآكلة.

واختتم السليمي بالقول: إن ما 
مت إجن��ازه من قبل الفريق الطبي 
يعتبر جناحاً كبيراً، وخطوة مهمة 
جتعل من أطباء الكويت يضاهون 

أقرانهم في الدول املتقدمة طبياً.

ملريضة في العقد اخلامس عانت مشاكل كبيرة بالبطن والقولون

السليمي: أجرينا عملية جراحية نادرة ومعقدة بنسبة جناح كاملة 

جانب من العمل اجلراحي

وفــيــات   4 تــســجــيــل  و  إصــــابــــات   509 شـــفـــاء 

د. محمد السليمي


