
واصلت دولة الكويت عبر أجهزتها 
وهيئاتها املختلفة بذل اجلهود اإلنسانية 
لترسي بذلك منوذجا للعمل املشترك في 
مساعي إنقاذ حياة اإلنسان بعيداً عن 

احملددات اجلغرافية والدينية واالثنية.
وفي هذا اإلطار أعلنت إدارة خدمات 
نقل ال��دم في وزارة الصحة الكويتية 
إرسالها فصيلة نادرة من الدم ملريضة 
مقيمة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة إلنقاذ حياتها بعد التأكد من 

سالمة املتبرعني صحياً.
وقالت مديرة اإلدارة الدكتورة رمي 
الرضوان في تصريح صحفي: إن ذلك 
يأتي ضمن تبادل الفصائل النادرة بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي ومن 
املشاريع التي تقدمها دول��ة الكويت 
بخصوص سجل املتبرعني النادرين 

على مستوى الدول العربية.
وأضافت الرضوان، أن هذا التبادل 
يعد الثالث من نوعه بعد تفعيل اتفاقية 
التعاون بني أعضاء الهيئة العربية لنقل 
ال��دم، إذ ك��ان األول ع��ام 2016 حني مت 
إرسال دم من الكويت إلى اإلمارات وعام 
2017 مت استقبال دم من قطر ملريضة 

في الكويت.
وأوض���ح���ت أن���ه مت ال��ت��وص��ل إل��ى 
املتبرعني ع��ن طريق سجل املتبرعني 
ذوي الفصائل النادرة الذي مت إنشاؤه 
في بنك ال��دم امل��رك��زي منذ ع��ام 1989 
وبعد البحث في هذا السجل مت التواصل 
مع املتبرعني وه��م مواطن ومقيم لبيا 

نداء اإلنسانية إلنقاذ حياة املريضة.
وأف���ادت بأنه مت نقل ال��دم ملصلحة 
مريضة مبركز )كليفالند( في أبوظبي 
والتي سوف تخضع لعملية قلب مفتوح 
حتمل فصيلة دم نادرة )Jk null( إذ ال 
توجد هذه الفصيلة بكثرة بل تتراوح 
بني 1 لكل 1000 أو 1 لكل 2000 نسمة 

على مستوى العالم.
وبينت الرضوان أن اإلدارة استطاعت 
أن ت��وص��ل ال���دم إل���ى أب��وظ��ب��ي خ��الل 
ساعات على الرغم من الظروف الراهنة 
بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على 
حركة الطيران وجاء ذلك بفضل اجلهود 

امل��ب��ذول��ة م��ن س��ف��ارة دول���ة اإلم���ارات 
ف��ي الكويت وإدارة خ��دم��ات نقل ال��دم 
بالتعاون مع مركز كليفالند لتسهيل 

عملية نقل الدم.
ي��ذك��ر أن م��خ��ت��ب��رات أم����راض ال��دم 
وامل��ن��اع��ة ف��ي إدارة خ��دم��ات نقل ال��دم 
حاصلة على االعتراف الدولي كمختبر 
مرجعي عاملي م��ن منظمة بنوك ال��دم 
األمريكية AABB لتصبح الكويت ثالث 
دولة على مستوى العالم حتصل على 

هذا االعتراف بعد البرازيل وإيطاليا.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ب��اجل��ه��ود 
اإلن��س��ان��ي��ة، أع��ل��ن��ت منظمة الصحة 
العاملية إن��ش��اء وح��دة ج��دي��دة للعزل 
في مستشفى )حمام العليل( امليداني 
امل��خ��ص��ص ل��ل��ن��ازح��ني ف���ي محافظة 
)ن��ي��ن��وى( وم��رك��زه��ا مدينة املوصل 

بتمويل من دولة الكويت.
وقالت املنظمة في بيان: إن الوحدة 
ستسهم في عزل وإدارة حاالت اإلصابة 
بفيروس )ك��ورون��ا املستجد - كوفيد 
19( ب��ني النازحني ف��ي مدينة )حمام 

العليل( واملناطق احمليطة بها.
وأضافت أن الوحدة ستسهل عملية 
إح��ت��واء ان��ت��ق��ال امل���رض ف��ي مخيمات 
النازحني باحملافظة من خ��الل توفير 
العزل املناسب واإلدارة اجليدة حلاالت 

اإلصابة بالفيروس. 
ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة 
العاملية وم��دي��ر بعثتها ف��ي ال��ع��راق 
الدكتور أده��م إسماعيل ال��ق��ول: “لقد 
زاد اتساع انتشار الوباء في العراق 
م��ن م��خ��اوف منظمة الصحة العاملية 
وال��س��ل��ط��ات الصحية احمللية بشأن 
الوضع الصحي في مخيمات النازحني 

والالجئني في العراق”.
وأش��ار إلى أن مشروع وحدة العزل 
سيساعد السلطات الصحية احمللية على 
ضمان حصول النازحني الذين يعيشون 
ف��ي املخيمات وامل��ن��اط��ق احمليطة في 
محافظة نينوى على اخلدمات الصحية 
اجل��ي��دة اخل��اص��ة ب��ح��االت االص��اب��ة 

بالفيروس التاجي.
 وت��ق��دم��ت منظمة الصحة العاملية 

بالشكر والتقدير حلكومة دولة الكويت 
ومنظمة أمريكية على مساهمتهما في 
إقامة وح��دة العزل مبستشفى )حمام 

العليل( امليداني في محافظة نينوى.
 وك��ان��ت دول��ة الكويت مولت حملة 
توعية واس��ع��ة للوقاية م��ن فيروس 
)ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د - ك��وف��ي��د 19( 
وإح��ت��وائ��ه ن��ف��ذت��ه��ا منظمة الصحة 
العاملية أغسطس املاضي في محافظة 
السليمانية استهدفت 800 ألف شخص 

واستمرت تسعة أيام.
كما زودت دول��ة الكويت بالتعاون 
م��ع منظمة الصحة العاملية سيارات 
اإلسعاف والتقنيات الصحية ل��وزارة 
الصحة في إقليم كردستان لدعم احلاالت 
ال��ط��ارئ��ة وج��ه��ود إح��ت��واء الفيروس 

التاجي. 
وف��ي ال��ذك��رى ال30 لليوم العاملي 
للطفل أك��د ممثل األم���ني ال��ع��ام لألمم 
املتحدة املنسق املقيم لدى دولة الكويت 
الدكتور طارق الشيخ “االلتزام الدائم” 
بالعمل مع الشركاء في البالد حلماية 
اإلجن����ازات احملققة ف��ي م��ج��ال حقوق 
الطفل. وق��ال الشيخ في بيان صحفي 
بهذه املناسبة: إن مكتب األمم املتحدة 
لدى دولة الكويت يغتنم هذه الفرصة 
لتجديد االلتزام بالعمل مع الشركاء في 
املؤسسات احلكومية واملجتمع املدني 
والقطاعات األخرى حلماية اإلجنازات 
احملققة ف��ي ه��ذا امل��ج��ال م��ن تداعيات 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 

وإعادة البناء عليها بشكل أفضل.
وأوضح أن االحتفال بذكرى اتفاقية 
حقوق الطفل يكتسب هذه العام أهمية 
كبرى إذ يأتي ف��ي خضم أزم��ة عاملية 
خلفتها اجلائحة الصحية “وبغض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن امل��ك��ان ال���ذي نعيش فيه 
ف��إن ه��ذا )ال��وب��اء( يؤثر علينا جميعا 
وعلى األطفال بشكل خاص كما خلف 
أزم��ة اقتصادية أث��رت على ميزانيات 
احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص 
وبالتالي على امل��ي��زان��ي��ات املعيشية 

لألسر”.
م��ن جهته ق��ال ممثل منظمة األمم 

املتحدة للطفولة )يونيسف( في منطقة 
اخلليج الطيب آدم بحسب البيان: إن 
تداعيات جائحة )كورونا( أثرت على 
مجال الطفولة عامليا ل��ذا يتعني علينا 
العمل جميعا بغية “منحهم بيئة أفضل 
وأك��ث��ر اس��ت��دام��ة حيث ميكنهم النمو 

واالزدهار”.
وأفاد آدم بأن األزمة الصحية العاملية 
“شكلت أزمة بشأن حقوق الطفل حول 
ال��ع��ال��م وتأثيراتها ق��د ت��ك��ون فورية 
ورمبا تستمر مدى احلياة إذا لم تعالج” 
مضيفا أنه “قد حان الوقت لألجيال أن 
تتحد معا إلع��ادة تصور العالم الذي 

يريدونه”.
ويحتفل العالم بيوم الطفل بوصفه 
ي��وم��ا للتآخي وال��ت��ف��اه��م بخصوص 
األطفال والعمل على تعزيز رفاهيتهم 
وي��ص��ادف ه��ذا ال��ي��وم إق���رار اجلمعية 
العامة ل��ألمم املتحدة إع��الن اتفاقية 

حقوق الطفل عام 1989.
ومن أب��رز بنود تلك االتفاقية تأكيد 
أحقية الطفل ف��ي احل��ي��اة واحملافظة 
على بقائه ومنوه وحمايته من الضرر 
واإلهمال والقسوة واالستغالل اجلنسي 
وتقدمي الرعاية الصحية له فضال عن 
العناية باألطفال احملرومني واملفتقرين 
إلى كفاف العيش وكذلك إحاطة الطفل 

املعوق باملعاجلة والتربية.
ولطاملا أك��دت دول��ة الكويت م��رارا 
حرصها على العمل م��ن أج��ل تعزيز 
حقوق الطفل وحمايتها ودعم اجلهود 
واملساعي التي تبذلها الدول واملنظمات 
احلكومية حلماية األطفال وحقوقهم 
وك��رام��ت��ه��م لتحقيق “عالم مناسب 
لألطفال” ش��ددت جلنة حقوق الطفل 
ب��ال��دي��وان ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان 
الكويتي في 2 أغسطس املاضي على 
ض���رورة التركيز على ح��ق��وق الطفل 
وس���ط ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة املتعلقة 
بتداعيات انتشار )كوفيد 19( السيما 
لناحية التعليم وال��رع��اي��ة الصحية 
واحلماية من العنف والعمل على تنمية 
التعاون وتبادل اخلبرات مع املنظمات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

الثانوية  حلملة  الضباط  الطلبة  دورة  في  التسجيل  باب  تفتح  »الداخلية« 
 أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم األمني 
بوزارة الداخلية، أن قطاع شؤون التعليم والتدريب 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة لنظم املعلومات سيفتح 
باب التسجيل الستقبال طلبات الراغبني في االلتحاق 
بأكادميية سعدالعبدالله للعلوم األمنية ب��دورة 

الطلبة الضباط الدفعة ال��� 47 من حملة الثانوية 
العامة، اعتبارا من اليوم األحد، وحتى يوم السبت 
املوافق 12ديسمبر املقبل من خالل الرابط اخلاص 
https://eservices5.moi.gov. بالتسجيل
kw/reg/saa_academy.nsf، على أن تقدم طلبات 

االلتحاق إلدارة التسجيل والقبول اعتباراً من يوم 
االثنني املوافق 7 ديسمبر بأكادميية سعدالعبدالله 
للعلوم األمنية من خالل البوابة رقم )4( مقابل اإلدارة 
العامة للمرور وفقاً للمواعيد التي يحددها النظام بعد 

التسجيل.
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أمير البالد يهنئ رئيس 

ألبانيا بالعيد الوطني لبالده
ب���ع���ث ص��اح��ب 
السمو أمير البالد 
ال���ش���ي���خ ن�����واف 
األح���م���د، ب��ب��رق��ي��ة 
تهنئة إلى الرئيس 
إل��ي��ر م��ي��ت��ا رئيس 
جمهورية ألبانيا 
الصديقة، عبر فيها 
س��م��وه ع��ن خالص 
ت��ه��ان��ي��ه مبناسبة 
ال���ع���ي���د ال��وط��ن��ي 
ل����ب����الده، م��ت��م��ن��ي��اً 
ل��ف��خ��ام��ت��ه م��وف��ور 
الصحة والعافية 
وللبلد الصديق كل 

الرقي والنماء.
وب����ع����ث س��م��و 
ولي العهد الشيخ 
م��ش��ع��ل األح���م���د، 
ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إلير ميتا 
رئ��ي��س جمهورية 
ألبانيا الصديقة 
ض��م��ن��ه��ا س��م��وه 
خ���ال���ص ت��ه��ان��ي��ه 
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د 
ال��وط��ن��ي ل��ب��الده 
راج���ي���ا لفخامته 
واف�������ر ال��ص��ح��ة 

والعافية.
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمدكما بعث سمو 

alwasat.com.kw

استقبل أعضاء فريق  »فري هورس« التطوعي

محافظ األحمدي يؤكد عناية
 الكويت بشبابها ورياضييها املتميزين

تزويد سيارات اإلسعاف والتقنيات الصحية لوزارة الصحة في إقليم كردستان

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
استحقاق أبناء الكويت املتميزين في مختلف 
مجاالت العمل واإلنتاج واإلب��داع في نيل 
أقصى درجات العناية والتقدير، منوها إلى 
الرعاية التي توليها دولة الكويت لشبابها 
من خالل املؤسسات القائمة على شؤون 
الشباب والرياضة، كالهيئة العامة للشباب 
والهيئة العامة للرياضة ووزارة الدولة 
ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب، ول��ري��اض��ة الفروسية 
علي نحو خاص والتي أوصانا بتعليمها 
ألوالدن��ا رسولنا صلى الله عليه وسلم، 
األمر الذي يوفر للموهوبني املجتهدين منهم 
ف��رص التفوق واإلجن���از وعمل شراكات 
مثمرة مع شباب العالم مبختلف املجاالت 

وعلى الصعد كافة.
جاء ذلك خالل استقبال احملافظ أعضاء 
فريق “فري هورس” التطوعي للعناية 
ب��ال��ف��روس��ي��ة وإح��ي��اء ال��ت��راث الكويتي 
وال��ع��رب��ي، ال���ذي ض��م ال��ف��ارس وامل���درب 
ومؤسسس الفريق املهندس نايف العنزي 
والفارسة والباحثة في امل��وروث الثقافي 
واالجتماعي وال��ري��اض��ي رش��ا آل ف��ارس 
وامل��ه��ن��دس احمد اخل��ال��دي وراي���ان س��و ، 
وذل��ك ف��ي دي���وان ع��ام احملافظة، حيث مت 
استعراض اهتمامات واجن���ازات الفريق 

محليا وخارجياً.
من جانبه أعرب مؤسس الفريق الفارس 
نايف العنزي عن سعادته باللقاء الذي 

اس��ت��ع��رض أه���م اجن����ازات ال��ف��ري��ق خ��الل 
الفترة املاضية ومشاركاته املستقبلية ، 
كما ت��ن��اول احل��دي��ث ع��ن ال��ت��راث الكويتي 
واهم املخطوطات والوثائق املتعلقة بحياة 

البادية خاصة الفروسية.

وح��ول مشاركات الفريق قال العنزي: 
إنه شارك في كأس صحراء جوبي للقدرة 
والتحمل في دول��ة منغوليا للعام 2019 
وهي أول مشاركة كويتية وعربية في هذه 
املسابقة، الفتا إل��ى الدعم املعنوي الذي 

تلقاه من قبل محافظ األحمدي للمشاركة 
في هذا السباق ومتابعة هذه التجربة في 
متثيل دولة الكويت، متطلعاً إلى أن تصبح 
الفروسية ركن أصيل في اهتمامات الفرد 

واملجتمع الكويتي.

“فري هورس” للفروسية الشيخ فواز اخلالد يستقبل فريق 
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الكويت تواصل جهودها اإلنسانية وترسي منوذجًا للعمل املشترك

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، 
تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس 
كورونا املستجد )كوفيد 19( في الساعات 
ال24 قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
ع��دد احل���االت املسجلة ف��ي ال��ب��الد إلى 
142195، في حني مت تسجيل حالة وفاة 
واح��دة إث��ر إصابتها ب��امل��رض، ليصبح 
مجموع ح���االت ال��وف��اة املسجلة حتى 
أمس 875 حالة. وقال املتحدث الرسمي 
باسم ال��وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ 77 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 19( 
والزال��ت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
5431 حالة. وأض��اف أن عدد املسحات 

ال��ت��ي مت اج��راؤه��ا ف��ي ال��س��اع��ات ال24 
قبل املاضية بلغ 4242 مسحة، ليبلغ 
مجموع الفحوصات 1086669 فحصا.
وج��دد ال��دع��وة ال��ى املواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على تطبيق 
إستراتيجية التباعد البدني، موصياً 
ب��زي��ارة احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجل��ه��ات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرش���ادات والتوصيات 
وك��ل م��ا م��ن شأنه االس��ه��ام ف��ي احتواء 

انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
أيضاً شفاء 586 إصابة في الساعات 
ال24 قبل املاضية، ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء 135889 حالة.

د. طارق الشيخد. رمي الرضوان

586 حالة و77 في »العناية املركزة« شفاء 

319 إصابة جديدة   »الصحة«: 
بـ »كورونا« وحالة وفاة واحدة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس


