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قدم أكثر من  30بحث ًا علمي ًا ٌنشروا في أفضل املجالت الطبية العاملية

انضمام استشاري أمراض النساء وأطفال األنابيب
طارق أحمد إلى الطاقم الطبي في «املواساة»
مي�ت�ل��ك خ �ب��رة ت��زي��د ع ��ن  20ع ��ام � ًا ف ��ي ب��ري �ط��ان�ي��ا وع �م��ل ك��رئ �ي��س ق �س��م أط �ف ��ال األن��اب �ي��ب مب�س�ت�ش�ف��ى ل�ي�س�ت��ر اجل��ام�ع��ي
س � ��اه � ��م ف� � ��ي وض� � � ��ع األس � � � ��س ال� �ت� ��وج� �ي� �ه� �ي� ��ة ل� � �ط � ��رق احل� � � ��ث ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ب� ��وي� ��ض ألط � � �ف� � ��ال األن � ��اب� � �ي � ��ب ب� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا
في خطوة جتسد حرص مستشفى املواساة اجلديد
على استقطاب الكفاءات الطبية واخلبرات املميزة في
مختلف التخصصات الطبية ،فقد أعلن املستشفى عن
انضمام استشاري أمراض النساء واطفال األنابيب
د.طارق أحمد إلى الطاقم الطبي ملركز طب االخصاب
وأطفال األنابيب باملستشفى.
وميتلك د.ط���ارق سنوات خبرة طويلة ،إذ عمل
كطبيب أمراض نساء وتوليد في اململكة املتحدة ألكثر
من عشرين ع��ام وخ�لال السنوات العشر األخيرة
عمل كرئيس قسم أطفال األنابيب مبستشفى ليستر
اجلامعي وكمدرس بالكلية امللكية ألمراض النساء

والتوليد ف��ي ليستر ،حيث ك��ان امل��س��ؤول األول
مبستشفيات ليستر اجلامعي عن تدريب األطباء
املقيمني في قسم أم��راض النساء والتوليد .كما كان
املسؤول عن تدريب األطباء املقيمني املتخصصني في
طب التكاثر وأطفال األنابيب ،حيث كان من أوائل
األطباء الذين حصلوا على شهادة إكمال التدريب في
تخصص طب التكاثر وأطفال األنابيب في اململكة
املتحدة.
ويعد د.ط���ارق م��ن ال��ك��ف��اءات الطبية املتميزة،
وق��د تتلمذ على ي��ده أط��ب��اء كثيرين يعملون اآلن
كإستشاريني في طب التكاثر في مستشفيات اململكة

املتحدة وق��د ك��ان أول من أنشأ وأس��س مركز عالج
بطانة الرحم املهاجرة مبستشفى ليستر اجلامعي
واملعترف به دوليا” من قبل اجلمعية البريطانية
للتنظير النسائي.
وقدم د .طارق خالل مسيرته املهنية أكثر من 30
بحثاً علمياً مت نشرهم في أفضل املجالت الطبية
العاملية ،باإلضافة إلى مشاركاته وكتاباته في في
عدد من الكتب واملراجع الطبية وتقدمي امللخصات
واحملاضرات في أهم املؤمترات الطبية العاملية.
ومن أشهر أبحاثه :بحثه عن التجميد السريع
للبويضات في القرن ال��واح��د وعشرين وال��ذى مت

شفاء  476حالة ترفع عدد املتعافني إلى 62806

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ف��ي منطقة الفروانية الصحية ،و87
حالة في منطقة العاصمة الصحية ،و73

حالة في منطقة حولي الصحية.
وب�ّي� أن ع��دد م��ن يتلقى الرعاية
نّ

الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ
 125حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي
جلميع احل��االت التي ثبتت إصابتها
مبرض (كوفيد )19 -وما زالت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  7919حالة.
وأش��ار إل��ى أن ع��دد املسحات التي
مت القيام بها خ�لال ال 24ساعة قبل
امل��اض��ي��ة ب��ل��غ  2844مسحة ليبلغ
مجموع الفحوصات  529130فحصا ً.
وج���دّد السند ال��دع��وة للمواطنني
وامل��ق��ي��م�ين مل��داوم��ة األخ���ذ ب��ك��ل سبل
ال��وق��اي��ة وجت��ن��ب مخالطة اآلخ��ري��ن
واحل��رص على تطبيق استراتيجية
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي م��وص��ي��ا ب��زي��ارة
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع
على اإلرش���ادات والتوصيات وكل ما
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار
الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في
وق��ت سابق أم��س شفاء  476إصابة
خالل ال 24ساعة قبل املاضية ،ليبلغ
مجموع عدد ح��االت الشفاء من مرض
(كوفيد  62806 )19 -حاالت.

العبد اجلليل :الدعم يعكس ثقة املؤسسة في جودة املشروع ومبدأ الشراكة الثقافية

«الوطني للثقافة» يفوز مبنحة «غيتي»
العاملية لصون أبراج الكويت
أع��ل��ن امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي للثقافة
وال���ف���ن���ون واآلداب ف����وزه مبنحة
م��ؤس��س��ة غ��ي��ت��ي ال��ع��امل��ي��ة (Getty
 )Foundationل��دراس��ة احلماية
املستدامة لفن تصميم وتنفيذ األطباق
املعدنية التي تغطي الهياكل الكروية
ألبراج الكويت واملصممة من املعمارية
الدامنركية ميلينابيورن عام .1968
وقال املجلس في بيان صحفي أمس
السبت :إن املنحة تساهم في حماية
قيمة األب���راج التاريخية والثقافية
وحتقيق شروط األصالة حسب معايير
جلنة التراث العاملي بـ(اليونيسكو).
وأضاف أن هذه املنحة تأتي من خالل
برنامج ()Keeping It Modern
وه��ي م��ب��ادرة منح دول��ي��ة تعبر عن
التزام مؤسسة (غيتي) باحلفاظ على
ال��ت��راث املعماري والعمراني للقرن
العشرين ال سيما املباني ذات القيمة
العاملية االستثنائية ،التي متثل فرصة
للتقدم العلمي وامل��م��ارس��ات الفنية
املعنية بصون ه��ذا النوع من التراث
وترميمه.
وأوضح أن البرنامج منح العديد من
املباني التاريخية املهمة حول العالم
ومنها دار سيدني لألوبرا في أستراليا
وسيدي ح��رازم في اململكة املغربية
ومعرض (طرابلس) رشيد كرامة في
لبنان.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه املنحة تعتبر
ف��رص��ة للتعاون العلمي وال��ت��ب��ادل
املعرفي حلفظ تراث احلداثة وهو مجال
حديث نسبيا ً ومازال في مراحل التطور
في الكويت ،مبينا ً أن برنامج الدعم هذا
في سنته األخيرة ويستقبل العديد من
الطلبات سنوياً التي تتنافس للترشح
للدعم الفني واملالي ملواقع ذات اهمية
بالغة ،حيث قدم لهذه املنحة  90طلبا
ومت اختيار  13مبنى منها أحدها أبراج
الكويت.
وق����ال أم��ي�ن ع����ام امل��ج��ل��س ك��ام��ل

كامل العبداجلليل

منحة مؤسسة غيتي العاملية ()Getty Foundation

العبداجلليل في تصريح صحفي :إن
هذا املشروع أصبح ممكنا بعد موافقة
م��ؤس��س��ة غيتي ع��ل��ى ط��ل��ب املجلس
تقدمي ال��دع��م واخل��ب��رة للحفاظ على
مبنى أب��راج الكويت الن��ه من املباني
املعمارية احلديثة ذات القيمة العاملية
االستثنائية.
وب�ّي� أن ذل��ك يأتي ضمن مبادرة
نّ
املؤسسة حتت شعار (احملافظة على
احلداثة) التي تشمل دوال أخرى بينها
دولة الكويت لهذا العام.
وأض���اف العبداجلليل أن اهتمام
املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب بالعمل املشترك مع مؤسسة
(غيتي) يأتي امتدادا اللتزام املجلس
ف��ي ص��ون ال��ت��راث العمراني وت��راث
احل��داث��ات وتعزيز ال��ق��درات املهنية
للعمل في هذا املجال.
وق���ال :إن ه��ذا ال��دع��م يعكس ثقة
املؤسسة ف��ي ج��ودة امل��ش��روع ومبدأ
الشراكة الثقافية م��ع جهة مرموقة
عامليا للدفع بجهود البحث واحلفاظ
على نظام التثبيت لألقراص املعدنية

ألب���راج ال��ك��وي��ت كما ه��و م��وض��ح في
مقترح املشروع مع اشتراط اخلضوع
ل��ك��ل ال��ق��وان�ين امل��رع��ي��ة م��ن الطرفني
بهذاالشأن.
وح��ول اجل��دول الزمني وميزانية
امل��ش��روع أك��د العبداجلليل ان الفترة
بدأت في  25يونيو  2020وتستمر إلى
 31مايو  2022حيث تنفق أموال املنحة
على البنود املدرجة في امليزانية املقدمة
في مقترح املشروع.
وش��ك��ر العبداجلليل ك��ل القائمني
على تسهيل أعمال هذه املبادرة سواء
من املجلس للثقافة والفنون واآلداب
الوطني او اجلهات الرسمية األخرى
ذات ال��ص��ل��ة ك���وزارت���ي اخل��ارج��ي��ة
واملالية.
يذكر أن املجلس الوطني للثقافة
وال��ف��ن��ون واآلداب وب��ن��اء على ق��رار
مجلس ال����وزراء رق��م ( )869بشأن
تسجيل أب���راج الكويت ضمن قائمة
ال��ت��راث العاملي بـ (اليونيسكو) قام
باستكمال اج���راءات التسجيل ومنها
إع���داد خطة االدارة واحمل��اف��ظ��ة على

باالنضمام الى أسرة مستشفى املواساة ،الذي يعد
أحد أبرز املستشفيات الرائدة في الكويت مبا يحظى
به من سمعة طيبة ليس على مستوى الكويت ولكن
على مستوى منطقة اخلليج
وأش���اد د.ط���ارق باالمكانيات امل��ت��وف��رة مبركز
اإلخصاب في املستشفى وجتهيزاته ،مؤكدا ً بأنه على
أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا
األجهزة الطبية ما بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه
عمله ويلبي كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.

نظمت مع «التجاري» حملة «صحتك يوم بيوم»

الصحة 472 :إصابة جديدة بـ «كورونا»
وتسجيل  3حاالت وفاة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس
السبت تسجيل  472إص��اب��ة جديدة
مبرض كورونا املستجد (كوفيد)19 -
خالل الـ 24ساعة قبل املاضية ،ليرتفع
بذلك إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة
في البالد إلى  71199حالة ،في حني
مت تسجيل  3حاالت وفاة إثر إصابتها
باملرض ليصبح مجموع حاالت الوفاة
املسجلة حتى اليوم  474حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة
الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) :إن
من بني احل��االت السابقة التي ثبتت
إصابتها حاالت مخالطة حلاالت تأكدت
إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر
العدوى وفحص املخالطني لها.
وأوض��ح السند أن ح��االت اإلصابة
ال  472السابقة تضمنت  320حالة
ملواطنني كويتيني بنسبة بلغت 8ر67
في املئة و 152حالة لغير الكويتيني
بنسبة  32.2في املئة.
وذك��ر أن اإلص��اب��ات ت��وزع��ت حسب
املناطق الصحية بواقع  112حالة في
منطقة اجلهراء الصحية ،و 104حاالت
في منطقة األحمدي الصحية ،و 96حالة

نشره في مجلة الطب احليوي اإلجنابي ،الذي توصل
فيه إلى أن البويضات املجمدة ميكن أن ت��ؤدي إلى
نتائج مماثلة للبويضات الطازجة بعد التخصيب،
وم��ن أبحاثه أي��ض �اً “بحثه ال���ذي نشر ف��ي مجلة
اخلصوبة البشرية -كامبريدج عن مضاعفات أطفال
األنابيب وكيفية تداركها ومنعها
وق��د س��اه��م د .ط���ارق أح��م��د ف��ي وض��ع األس��س
التوجيهية ل��ط��رق احل��ث على التبويض ألطفال
األنابيب ببريطانيا والتي مت نشرها أيضا” مبجلة
اخلصوبة البشرية -كامبريدج.
وق���د ع��ب��ر د .ط���ارق أح��م��د ع��ب��ر ع��ن سعادته

د.طارق أحمد

امل��وق��ع ليتوافق م��ع اتفاقية حماية
التراث العاملي الثقافي والطبيعي لسنة
 1972وذلك ضمن جهود املجلس في
احلفاظ على ال��ت��راث وصيانته وفقا
للمرسوم األميري رقم  11لسنة .1960
وي��ح��رص امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي على
امل��س��اه��م��ة ف���ي دع����م ال������رأس امل���ال
االجتماعي الذي يعتبر عنصرا جوهريا
في عملية التنمية وم��ح��ورا أساسيا
في النظام الوطني لالبتكار وهو نهج
اجتماعي ثقافي يدل على قيمة وفعالية
العالقات االجتماعية وأثر التعاون بني
االفراد واملجموعات واملؤسسات العامة
واخلاصة في حتقيق االهداف.
وفي هذا االطار مت التنسيق مع إدارة
املخطط الهيكلي ف��ي بلدية الكويت
ب��خ��ص��وص تنظيم ال��ب��ن��اء والنسق
احل��ض��ري للمنطقة احمليطة بأبراج
الكويت كونها منطقة عازلة للممتلك
الثقافي تنطبق عليها احملاذير املتبعة
عامليا وفقا لنظام التراث العاملي في
(اليونيسكو).
وقام املجلس الوطني بطلب زيارة
استشارية من املجلس الدولي للمعالم
وامل��واق��ع ( )ICOMOSف��ي 2017
وهي املنظمة املعتمدة من (اليونيسكو)
لتقييم ملفات الترشيح للتراث العاملي
وتكللت الزيارة بتقدمي مقترح للمنطقة
العازلة مت ربطه مع املخطط الهيكلي
لدولة الكويت .2040
وكانت أب��راج الكويت نالت جائزة
اآلغ���ا خ��ان ف��ي ال��ع��م��ارة اإلس�لام��ي��ة،
التي متثل مساهمة إبداعية متميزة
للعمارة في القرن العشرين ألنها رمز
حلداثة الكويت فهي تعبر عن املتغيرات
احل��ي��ات��ي��ة وال��ت��ص��م��ي��م وال��ه��ن��دس��ة
املعمارية وتكشف عن أحدث التقنيات
في البناء في ذلك الوقت كتخصيص
خزان كبير للماء على هذا االرتفاع مع
االلتزام بشكل معماري أنيق في نفس
الوقت.

محافظة «األحمدي» تواصل
شراكاتها املجتمعية البناءة

تواصل محافظة “األحمدي”
تعاونها وشراكاتها املجتمعية
ال���ب���ن���اءة م���ع ط��ي��ف وزارات
ومؤسسات ال��دول��ة احلكومية
واخلاصة ومؤسسات املجتمع
املدني ومنها شراكتها الفاعلة
مع البنك التجاري وم��ن خالل
برامجه التي يقدم من خاللها
ال��دع��م للفعاليات واألنشطة
ال���ص���ح���ي���ة وال���ري���اض���ي���ة
واإلج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تنظمها
محافظات الكويت عموما ً خلدمة
أهلها وقاطنيها ،التي توجت
م��ع محافظة “األحمدي” من
خ�لال سلسلة م��ن البوسترات
التوعوية واإلرش��ادي��ة تواكب
جائحة “كوفيد  ”19ومت بثها
على م��دى شهر عبر حسابات
احملافظة والبنك على مختلف
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل اإلجتماعي
وحققت صدى مجتمعيا ً طيبا ً.
وأكد مدير إدارة املكتب الفني
مبحافظة “األحمدي” إبراهيم
ال���ف���ودري أن ه���ذه ال��ش��راك��ات
بتوجيهات ومتابعة حثيثة
م��ن محافظ األح��م��دي الشيخ
ف��واز خالد احلمد الصباح من
منطلق ال��دور املجتمعي الفاعل
للقطاع املصرفي على إمتداد
الكويت ،وأش���اد ال��ف��ودري في
ه��ذا الصدد مبا يقوم به البنك
ال��ت��ج��اري الكويتي م��ن جهود
ويضطلع ب��ه م��ن مهام عديدة
في إط��ار املسؤولية املجتمعية
ف��ي مختلف احمل��اف��ظ��ات وف��ي
محافظة األح��م��دي على نحو
خاص ومميز.
وأكد أن التعاون بني محافظة

إبراهيم الفودري

أماني الورع

األح���م���دي وال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري
وال������ذي جت��ل��ى ف���ي ج��ائ��ح��ة
“كوفيد  ”19من خالل احلملة
التوعوية “صحتك ي��وم بيوم
“ ي��ع��د األح����دث وت���وازي���ا ً مع
احل��ض��ور امليداني والتوعوي
حملافظة األح��م��دي على إمتداد
فترة اجلائحة ،وقبلها العديد
من الفعاليات ضمن املشروع
التنموي “محافظتي أجمل”،
خاصة تلك املتعلقة بالتنمية
البشرية واملسؤولية املجتمعية،
متمنياً التوفيق للقائمني على
البنك في تعزيز حضوره ودوره
املجتمعي على الساحة الكويتية،
ومعربا ً عن التطلع إلى املزيد من
التعاون مع البنك ألجل شراكة
تنموية مجتمعية مستدامة.
من جهتها أك��دت نائب املدير
العام لقطاع التواصل املؤسسي
في البنك التجاري أماني الورع،
أن دع��م البنك ل��ه��ذه السلسلة
يأتي إم��ت��دادا ً لبرنامج تعاون

مستمر لتوفير الدعم والرعاية
للعديد من األنشطة اإلجتماعية
والصحية والثقافية والتوعوية
والرياضية املتميزة التي تنظمها
محافظة “األحمدي” خلدمة أفراد
املجتمع والتي كان منها بطولة
تعاونيات األحمدي الثانية لكرة
القدم ال��ص��االت  ،ومهرجان أم
اخلير العائلي ضمن إحتفاالت
م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي ب��األع��ي��اد
الوطنية . 2020
ون��وه��ت ال����ورع ان البنك
التجاري مستمر في مساهماته
في هذا السياق تأكيدا ً ملسؤوليته
ورسالته املجتمعية التي تشكل
ركناً أساسياً من استراتيجية
البنك الشاملة وال��ه��ادف��ة إلى
ترسيخ مفهوم جديد للمسؤولية
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ،م��ش��ي��رة إل���ى أن
ب��رام��ج وم��ب��ادرات املسؤولية
االجتماعية لدى التجاري تهدف
إل��ى حتقيق التنمية املستدامة
للوطن واملواطن.

«زكاة العثمان» وزعت  763أضحية
داخل وخارج الكويت

مشروع األضاحي

أك���د م��دي��ر زك����اة العثمان
بجمعية النجاة اخليرية أحمد
ب��اق��ر ال��ك��ن��دري أن��ه مت تنفيذ
م��ش��روع األض���اح���ي بنجاح
ومتيز ه��ذا ال��ع��ام بالرغم من
ظ���روف األزم���ة احلالية التي
يعيشها العالم ج���راء مرض
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ،وت��ق��دم
الكندري بشكره أله��ل اخلير
على ما قدموه من دعم ملشروع
االض��اح��ي ،متمنيا االستمرار
في دعمهم ومساعدتهم للفقراء
ب��أم��وال ال��زك��وات والصدقات
ودع����م امل���ش���اري���ع اخل��ي��ري��ة
املتنوعة التي تنفذها جمعية
ال���ن���ج���اة اخل���ي���ري���ة لتنمية

الشعوب الفقيرة.
الف���ت���اً إل����ى أن م��ش��روع
األض���اح���ي ه���و ع��م��ل خ��ي��ري
موسمي له بصمة خاصة في
م��ؤس��س��ات ال��ع��م��ل اخل��ي��ري،
م��ؤك��دا أن أض��اح��ي الكويت
أبهجت الفقراء واحملتاجني في
كافة إن��ح��اء العالم ،وأوض��ح
الكندري  :أنه مت تنفيذ مشروع
األض��اح��ي في ال��دول العربية
واإلسالمية وداخ��ل الكويت،
مبا يتوافر لديها من مساهمات
أه����ل اخل���ي���ر م���ن امل��واط��ن�ين
واملقيمني ،حتقيقا ملبدأ التكافل
االجتماعي بني املسلمني .الذي
ح��ث ع��ل��ي��ه دي��ن��ن��ا اإلس�لام��ي

احلنيف ،مصداقا لقول الرسول
الكرمي صلى الله عليه وسلم
ف��ي ح��دي��ث��ه ال��ش��ري��ف(:م��ث��ل
املؤمنني في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد
 ،إذا اشتكى منه عضو تداعى
ل��ه س��ائ��ر األع���ض���اء بالسهر
�ّي� ال��ك��ن��دري
واحل���م���ى) .وب� نّ
أن امل��ش��روع اس��ت��ه��دف تقدمي
أض���اح���ي اخل���ي���ري���ن ل�لأس��ر
الفقيرة واحملتاجة ،وساهم في
التخفيف عن كاهلهم من معاناة
احلياة وذل العوز واحلاجة،
وإدخال البسمة والسرور على
نفس ك��ل مسكني أو يتيم أو
صاحب حاجة من املسلمني.

