
أعلنت األمانة العامة للمجلس البلدي 
الكويتي أمس اخلميس عن قيام فريق من 
احل��رس الوطني بتعقيم مبنى املجلس 
بالكامل، وذلك في إطار التعاون املستمر 

واملثمر مع اجلهات احلكومية املختلفة.
وقال األمني العام للمجلس البلدي بدر 
الرفاعي في بيان صحفي: إن هذه البادرة 
تأتي حرصا على سالمة أعضاء املجلس 
البلدي وموظفي األمانة وحماية لهم في 
ظل ال��ظ��روف االستثنائية في مواجهة 
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19
وأوضح الرفاعي أن التعقيم شمل قاعة 
)املغفور له الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح( والقاعات الفرعية إلى جانب 
مكتب رئيس املجلس البلدي ومكاتب 
السادة األعضاء وموظفي األمانة العامة 

للمجلس البلدي.
وأكد حرص األمانة العامة على إتباع 
كافة اإلجراءات واإلرشادات الصحية من 
وزارة الصحة وتهيئة بيئة عمل صحية 
جلميع املوظفني في أروقة املبنى لضمان 

سالمتهم واالهتمام بصحتهم.
وثمن الدور الكبير الذي قام به احلرس 
الوطني ف��ي تعقيم املباني احلكومية 

املختلفة.

وأع���رب ع��ن خ��ال��ص الشكر للشيخ 
مشعل األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني ووكيل احلرس الوطني الفريق 
رك��ن هاشم ال��رف��اع��ي وجميع منتسبي 
احل��رس الوطني على اجلهود احلثيثة 

التي يبذلونها.

وب���ني أن ال��ت��ع��اون ب��ني امل��ؤس��س��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ي��س ج��دي��دا وه���و يتجلى 
بشكل أوض��ح خ��الل األزم��ات والظروف 
االستثنائية، مشيرا إلى أن رجال احلرس 
الوطني ضربوا أروع األمثلة في التفاني 

في العمل من أجل خدمة الوطن واملواطن.

وزع��ت الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن السالل 
الغذائية على 5250 عاماًل متضرراً 
م��ن ت��داع��ي��ات جائحة »ك��ورون��ا«ف��ي 
مناطق ال��وف��رة واخل��ي��ران وميناء 
عبدالله وجليب الشيوخ والفحيحيل 
بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، وذلك في 

إطار جهود حملة »فزعة للكويت«. 
وقال مدير إدارة العمل التطوعي في 
الهيئة اخليرية عبدالله العوضي في 
تصريح صحافي: إن الهيئة اخليرية 
وزع����ت دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن ال��س��الل 
الغذائية على العمالة املتضررة في 
مناطق ال��وف��رة واخل��ي��ران وميناء 
عبدالله وجليب الشيوخ والفحيحيل 
إدراك���اً منها للظروف الصعبة التي 
تعيشها تلك الشريحة،وحرصاً على 
تخفيف معاناتهم املستمرة منذ أكثر 
م��ن ث��الث��ة ش��ه��ور بفعل اإلج����راءات 

االحترازية في البالد.  
وأض�����اف ال��ع��وض��ي: ب���أن 107 
متطوعني ومتطوعات من املواطنني 
واملقيمني ش��ارك��وا في عملية تعبئة 
السالل الغذائية وتغليفها وتوزيعها 
على املتضررين، مجسدين مفاهيم 
العمل التطوعي وقيمه األخالقية 
السامية واإليجابية التي حتض على 
قضاء حوائج احملتاجني واستثمار 
القدرات التطوعية في بناء التماسك 
املجتمعي ومت��ت��ني نسيجه ودع��م 

أواصره وتوثيق عراه. 
وتابع قائاًل: إن العمل التطوعي 
واجب وطني صميم، ونهج حضاري 
أصيل،وسلوك إسالمي قومي حث عليه 
الشرع اإلسالمي احلنيف، وترجمه 
املتطوعون في جتارب إنسانية رائدة 
ومثيرة للتقدير واإلعجاب، بحرصهم 
على التطوع بكل ح��ب وإرادة حرة 
لتقدمي ال��ع��ون إلخوانهم احملتاجني 

والتضحية بالوقت واجلهد.
وأش��ار إل��ى أن املتطوعني اتسموا 
بالهمة العالية، واإلتقان في العمل، 
وت��ك��رار املشاركة تلو األخ���رى، وأن 

التطوع لم يقتصر على الشباب ، بل 
امتد ليشمل كبار السن والنساء، مبيناً 
أن ه���ؤالء املتطوعني ح��رص��وا على 
اإلسهام في هذه البرامج بكل حماس 
وإيصال السالل الغذائية بسياراتهم 
اخلاصة إلى املستفيدين في منازلهم 
بكل احترام وتقدير ومراعاة لكرامتهم.  
ونوه إلى إن السلة الواحدة شملت 
م��واد غذائية أساسية تكفي 6 أف��راد 
مدة شهر، ومن أبرز ما احتوته األرز 
وال��زي��ت وال��س��م��ن وال��س��ك��ر وال��ف��ول 
والطحني والعدس والشاي ومعجون 

الطماطم واملعكرونة وغيرها.
ولفت إل��ى أن الهيئة حتركت منذ 
بداية األزم��ة وتواصلت مع اجلهات 
املعنية وخاصة السلطات الصحية، 
ول���م ت��دخ��ر ج��ه��داً ف��ي ت��ق��دمي ال��دع��م 
اللوجستي ل��ل��وزارات واملؤسسات 
احلكومية واملستشفيات امليدانية 
واحملاجر الصحية، وتدشني البرامج 
اإلعالمية واألنشطة التوعوية على 
م��وق��ع��ه��ا اإلل��ك��ت��رون��ي ومنصاتها 
اإلع��الم��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��وزي��ع 
الوجبات الساخنة والسالل الغذائية 
واألجهزة الطبية والقفازات واملعقمات 

على املتضررين.
وعبر العوضي ع��ن تقدير قيادة 
الهيئة اخليرية لرجال وزارة الداخلية 
وال��ق��وات اخل��اص��ة وال��دف��اع املدني 
ل���دوره���م ال��وط��ن��ي ال���رائ���د وحسن 
تعاونهم مع املتطوعني أثناء توزيع 
السالل الغذائية في مناطق العمالة 
امل��ت��ض��ررة، وح��رص��ه��م ع��ل��ى تقدمي 
التسهيالت ال��الزم��ة ل��ل��وص��ول إلي 

املستفيدين في منازلهم.
كما جدد امتنان قيادة الهيئة أيضاً 
للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ل��ت��وف��ي��ره��ا ق��اع��دة ب��ي��ان��ات األف���راد 
املستفيدين في إطار برنامج مساعدات 
وزارة الشؤون االجتماعية، منوهاً إلى 
أن هذه البيانات نظمت عمليات توزيع 
السالل الغذائية، وساعدت اجلمعيات 
اخليرية على الوصول إلى املستحقني.

وأردف العوضي ق��ائ��اًل: إذا كان 
املتطوعني قد ضحوا باجلهد والوقت، 
ف��إن��أه��ل اخل��ي��ر وأص��ح��اب األي���ادي 
البيضاء جادوا بأموالهم واستجابوا 
ل��ل��ن��داءات اإلنسانية ال��ت��ي أطلقتها 
اجلمعيات اخل��ي��ري��ة حت��ت ش��ع��ار » 
فزعة للكويت« بصورة تدعو للفخر 

واالعتزاز،مشيراً إلى إن هذه امللحمة 
اإلنسانية تشكل ع��الم��ة ف��ارق��ة في 
تاريخ أه��ل الكويت، وعنواناً ب��ارزاً 

للبذل والعطاء.  
 يشار إلى أن الهيئة اخليرية وزعت 
نحو 8 آالف سلة على األسر املتعففة 
والعمالة املتضررة في إط��ار حملة 
»فزعة للكويت« التي انطلقت بترتيب 

من املنصة الرئيسة لتحالف املجتمع 
املدني برئاسة رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية د. عبدالله املعتوق، 
وي��ت��ف��رع ع���ن ه���ذه امل��ن��ص��ة خمس 
منصات فرعية تشمل منصات الدعم 
اللوجستي والتطوعي واإلع��الم��ي 
ودعم املتضررين واملواطنني العائدين 

من اخلارج.

»أب��ن��اؤن��ا أح���ق بعطائنا« 
م��ب��ادرة  كويتية تلبي رغبة 
الكثيرين من أهل اخلير وأولياء 
األم����ور ف��ي ال��ك��وي��ت تطلقها 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
بطرح )م��ش��روع العلم النافع 
لرعاية العلم واملتعلمني( داخل 

الكويت.
وهذه املبادرة والتي ستطرح 
اليوم اجلمعة تأتي انطالقا من 
النجاح الذي حققه املشروع في 
بداية طرحه حيث حقق العديد 
من االجنازات سابقا ومنها إقامة 
أكثر من 30 ورش��ة ومحاضرة 
في مختلف امل��دارس للعديد من 
املواضيع واملفاهيم الشرعية 
واألخ��الق��ي��ة وك��ذل��ك إق��ام��ة عدة 
حمالت وأنشطة تتعلق بأخطار 

التدخني وآثاره السلبية.
 كما مت طباعة أكثر من 2000 
نسخة من كتب البرامج العلمية 
الشرعية للمراحل املتوسطة 
وال��ث��ان��وي��ة وق��د اس��ت��ف��اد منها 
أكثر من ٤٠٠ طالب في مختلف 
مناطق دولة الكويت. ومت كذلك 

إق��ام��ة أرب���ع رح���الت للعمرة 
لطالب املدارس استفاد منها أكثر 
من 200 طالب كثير منهم كانت 
العمرة األولى له تعلموا خاللها 
صفة العمرة كما أداه���ا النبي 

صلى الله عليه وسلم .
كما مت إقامة معارض تثقيفية 
ش��رع��ي��ه ف��ي أك��ث��ر م��ن عشرة 
مدارس استفاد منها آالف الطلبة 
والطالبات وغير ذلك الكثير من 

األنشطة والفعاليات.
يذكر أن ه��ذه امل��ب��ادرة  التي 
تطلقها جمعية إح��ي��اء التراث 
اإلس��الم��ي اليوم في ) مشروع 
ال��ع��ل��م ال��ن��اف��ع ل��رع��اي��ة العلم 
واملتعلمني ( داخ��ل الكويت هي 
ضمن مشاريع ) صدقة السر 
( التي تأتي استمرارا للفزعة 
اخليرية الكويتية التي تنادى 
إل��ي��ه��ا  أه��ل اخل��ي��ر ف��ي الكويت 
من خالل جمعية إحياء التراث 
اإلس��الم��ي وحققت جن��اح��ا في 
حت��ق��ي��ق ال���ه���دف م���ن ط��رح��ه��ا 
وحت���ظ���ى ب���إق���ب���ال ك��ب��ي��ر من 

املتبرعني داخل الكويت.
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 38390 675 شخصًا يرفع عدد املتعافني إلى  شفاء 

19« وحالة وفاة واحدة 919 إصابة جديدة بـ »كوفيد  الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
اخلميس تسجيل 919 إصابة جديدة 
مب���رض ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 
19( خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة في البالد إلى 47859 حالة، 
فيما مت تسجيل حالة وفاة واحدة إثر 
إصابتها ب��امل��رض، ليصبح مجموع 
ح���االت ال��وف��اة املسجلة حتى أمس 

359 حالة.
وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم 
ال���وزارة الدكتور عبدالله السند ل� 
)كونا(: إن من بني احل��االت السابقة 
التي ثبتت إصابتها ح��االت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد 
البحث عن مصدر ال��ع��دوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
ال919 السابقة تضمنت 549 حالة 
مل��واط��ن��ني ك��وي��ت��ي��ني بنسبة بلغت 
74ر59 في املئة و370 حالة لغير 

الكويتيني بنسبة 26ر40 في املئة.
وأضاف أن املصابني حسب املناطق 
الصحية ج��اءوا بواقع )233 حالة 
مبنطقة األحمدي الصحية( و)210 
ح��االت مبنطقة اجل��ه��راء الصحية( 
و)208 ح��االت مبنطقة الفروانية 
الصحية( و)159 حالة مبنطقة حولي 
الصحية( و)109 ح���االت مبنطقة 

العاصمة الصحية(.

وع��ن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس ذكر 
أنها جاءت بواقع )46 حالة مبنطقة 
سعد العبدالله( و)42 حالة مبنطقة 
ال��ف��روان��ي��ة( و)34 ح��ال��ة مبنطقة 
الساملية( و)30 حالة مبنطقة جليب 
الشيوخ( و)29 حالة مبنطقة صباح 
السالم( و)29 حالة مبنطقة الصليبية 

السكنية(.

وعن آخر املستجدات في العناية 
امل��رك��زة لفت إل��ى أن ع��دد م��ن يتلقى 
الرعاية الطبية في العناية املركزة 
بلغ 142 حالة، ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احل���االت ال��ت��ي ثبتت 
إصابتها مب��رض )كوفيد 19( وما 
زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

9110 حاالت.
وح����ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 

املؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي 
اإلل���زام���ي خ���الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية 24 شخصا بعد القيام بكل 
اإلج��راءات الوقائية والتأكد من خلو 
جميع العينات م��ن الفيروس على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوما 
في احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ م��غ��ادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وب���ني ال��س��ن��د أن ع���دد امل��س��ح��ات 
التي مت القيام بها خالل ال24 ساعة 
املاضية بلغ 4312 مسحة مشيرا إلى 
أن مجموع الفحوصات بلغ 395349 

فحصا.
وج��دد دع��وة املواطنني واملقيمني 
إلى مداومة األخ��ذ بكل سبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق استراتيجية التباعد 
البدني موصيا ب��زي��ارة احلسابات 
الرسمية ل���وزارة الصحة واجلهات 
الرسمية ف��ي ال��دول��ة ل��الط��الع على 
اإلرش���ادات والتوصيات وك��ل ما من 
شأنه املساهمة في اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 
وقت سابق أمس شفاء 675 إصابة 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء من مرض 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس)كوفيد 19( 38390 حالة.

»احلرس الوطني« يعّقم مبنى املجلس البلدي

جانب من تعقيم مبنى املجلس البلدي

العوضي: املتطوعون أوصلوا السالل الغذائية إلى منازل املستفيدين بكل احترام وتقدير ومراعاة لكرامتهم

5250 عاماًل  متضررًا من »كورونا« »الهيئة اخليرية« توزع سالاًل غذائية على 

رجال الشرطة قدموا التسهيالت الالزمة

»إحياء التراث اإلسالمي« 
تطلق اليوم مبادرة 

» أبناؤنا أحق بعطائنا«

جمعية إحياء التراث اإلسالمي
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د. عبدالله السند

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء 
ال��ك��وي��ت��ي��ة أن ف��رق��ه��ا املكلفة 
بتوصيل األدوية ملنازل املرضى 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ع��ف��ي��ني من 
الرسوم اختتمت أعمالها التي 
ب���دأت منذ 29 م���ارس املاضي 
حتى نهاية يونيو املاضي حيث 
بلغ مجموع الوصفات الطبية 
التي قامت بإيصالها 60 ألف 

وصفة.
وق�����ال م���راق���ب ال��س��الم��ة 
والصحة املهنية ب� )اإلطفاء( 
املقدم الدكتور فايز النصار في 
بيان صحفي إلدارة العالقات 
العامة واإلعالم أمس اخلميس: 
إنه عمل خالل تلك الفترة 450 
ضابط وضابط صف من خالل 
350 س��ي��ارة مجهزة بجميع 
االح��ت��ي��اج��ات اللوجستية 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

الصحة.
وأض����اف ال��ن��ص��ار أن ه��ذه 

املهمة اختتمت أعمالها نتيجة 
ل��ع��ق��د ع����دة اج��ت��م��اع��ات مع 
املسؤولني في وزارة الصحة 
بعد دراس���ة امل��وق��ف الصحي 

وع�����ودة احل���ي���اة الطبيعية 
تدريجيا بعد انتهاء املرحلة 

األولى.
وأش��ار إلى أن مهمة توصيل 

األدوي�������ة ج�����اءت ب���ن���اء على 
ت��وج��ي��ه��ات م��ن ن��ائ��ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال���وزراء أن��س الصالح وحتت 
إش��راف مباشر من املدير العام 
ل��إلدارة العامة لإلطفاء الفريق 

خالد املكراد.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى 
وكيل وزارة الصحة الدكتور 
مصطفى رض��ا ووك��ي��ل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الرقابة 
الدوائية الدكتور عبدالله البدر 
ومدير إدارة الصيدليات الدكتور 
عايد الشمري وجميع العاملني 
ف��ي مستشفيات وصيدليات 
وزارة الصحة، وكذلك مستشفى 
)الشيخ جابر األحمد( للقوات 
املسلحة ومستشفى األحمدي 
التابع للقطاع النفطي ومعهد 
دسمان للسكري ومركز )بيت 

عبدالله( للرعاية التلطيفية.

60 ألف  النصار: »اإلطفاء« أوصلت 
وصف طبية ملنازل املرضى

إحصائية توضح عدد الوصفات الطبية التي مت توصيلها

جانب من عمليات توزيع السالل الغذائية

مجموعة من املتطوعات


