
أك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية ووزي��ر الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل دعمها كل جهود اجلمعيات التعاونية 
خلدمة املواطنني في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19( وآخرها الشركات الوطنية لتوصيل 

الطلبات خلدمة سكان املناطق.
وأش��ادت العقيل في تصريح صحفي أمس األربعاء بحرص 
احت��اد اجلمعيات التعاونية االستهالكية على متابعة جميع 
احتياجات اجلميعات التعاونية وتذليل العقبات أمامها 
مبا يحقق األه��داف املنشودة.وقالت إن استعانة اجلمعيات 
التعاونية بالشركات الوطنية لتوصيل الطلبات له دور إيجابي 

في دعم اجلهود املبذولة خلدمة سكان املناطق.
وش��ددت على ض��رورة االلتزام بتعليمات اجلهات الصحية 
واألمنية وق���رارات وزارة التجارة والصناعة ودعمها لهذا 
التعاون بني اجلمعيات والقطاع اخل��اص السيما الشركات 

الوطنية الصغيرة واملتوسطة.

ريا�ض عواد

نفت السفارة املصرية لدى 
البالد صحة ما نشر بشأن توقف 
القنصلية ع��ن إص���دار وثائق 
السفر للمخالفني أو تلقيها عرض 
مالي من الكويت الستقبال أبناء 

جاليتهم في مصر.
وأش���ارت م��ص��ادر إل��ى أن ما 
ينشر بهذا اخلصوص ال يتعدى 
كونه إش��اع��ات ول��ن تؤثر على 
متانة وق��وة العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني. 
وكانت بعض املواقع قد ذكرت 
أن القنصلية املصرية قد توقفت 
عن استقبال معامالت املخالفني 
ب��أم��ر م��ن السلطات املصرية، 
وأن اخلارجية الكويتية أبلغت 

السلطات املصرية بأن الكويت 
ستدفع مقابل كل شخص مبلغ 

600 دي��ن��ار م��ق��اب��ل تكاليف 
احلجر الصحي في مصر.
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سموه أشاد بالدور اإليجابي املهم لديوان احملاسبة

رئيس الوزراء يستعرض مع الشايع التدابير االستثنائية لتلبية 
متطلبات اجلهات احلكومية واحملافظة على املال العام

عقد سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ف��ي مكتبه 
مبقر األمانة العامة ملجلس ال��وزراء 
في قصر السيف أمس لقاًء مع رئيس 
دي���وان احمل��اس��ب��ة فيصل الشايع، 
وبحضور وزي��ر اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزي��ر 
الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
و وزي���ر األش��غ��ال ال��ع��ام��ة ووزي���ر 
الدولة لشؤون اإلسكان الدكتورة رنا 
الفارس و األمني العام ملجلس الوزراء 
عبداللطيف الروضان واألمني العام 
امل��س��اع��د ألم��ان��ة ال��ش��ؤون اإلداري���ة 
وامل��ال��ي��ة أس��ام��ة ال��دع��ي��ج وبعض 

قياديي ديوان احملاسبة.
وج��رى خ��الل اللقاء استعراض 
سبل التنسيق والتعاون للتعامل مع 
هذه املرحلة الدقيقة وما تستوجبه 
من تدابير استثنائية تستهدف سرعة 
تلبية متطلبات اجلهات احلكومية 

ف��ي م��واج��ه��ة األزم���ة دون اإلخ��الل 
مبتطلبات احل���رص امل��ش��ت��رك على 
احملافظة على املال العام والضوابط 
والقواعد التي حتقق احلدود املطلوبة 

العتبارات الرقابة.
وق���د أش���اد س��م��وه خ���الل اللقاء 
ب��ال��دور اإليجابي املهم ال��ذي يقوم 
ب��ه األخ رئ��ي��س دي����وان احملاسبة 
وك��اف��ة العاملني ف��ي ال��دي��وان بدعم 
اجلهود الدؤوبة التي تبذلها األجهزة 
احلكومية في مواجهة انتشار وباء 
كورونا املستجد والتي تعكس روح 
املسؤولية الوطنية، مؤكدا سموه 
على ض��رورة استمرار هذا التعاون 

لتجاوز هذه احملنة.
وم���ن جهته ع��ب��ر رئ��ي��س دي���وان 
احمل��اس��ب��ة فيصل فهد ال��ش��اي��ع عن 
شكره لهذه الدعوة الكرمية منوها 
بعظيم التقدير للجهود املميزة التي 
ت��ق��وم بها احلكومة ف��ي إدارة هذه 

األزم���ة وال��ت��ي ه��ي م��وض��ع ارت��ي��اح 
واع���ت���زاز للجميع م��ؤك��دا تفهمه 
للتطورات املتسارعة التي تتسم بها 
طبيعة هذا الوباء بتداعياتها املختلفة 
وما تستوجبه من تدابير وإجراءات 
استثنائية ال حتتمل التأخير في 
مواجهة هذا اخلطر الكبير ومعربا عن 
ترحيب الديوان واستعداده لتقدمي 
كل العون املمكن للجهات احلكومية 
لتعزيز قدرتها في مواجهة انتشار 

هذا الوباء.
وق���د ع��ب��ر س��م��و رئ��ي��س مجلس 
الوزراء عن ارتياحه وتقديره للتفهم 
املعهود واجلهود التي يقدمها ديوان 
احملاسبة بتعزيز اجلهد احلكومي 
في ه��ذه الظروف الدقيقة مؤكدا أن 
اجلميع ف��ي الكويت ميثلون فريقا 
واح����دا م��ؤس��س��ات وأف����راد يسعى 
حلماية صحة وس��الم��ة املواطنني 

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه فيصل الشايع بحضور بعض الوزراءوانقاذ البالد من هذا الوباء اخلطير.

العقيل: »الشؤون« تدعم جهود التعاونيات 
خلدمة املواطنني وآخرها توصيل الطلبات

مرمي العقيل

السفارة املصرية تنفي التوقف عن 
إصدار وثائق السفر لبعض املخالفني 
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الصحة الكويتية ال��دك��ت��ور عبدالله 
السند أم��س األرب��ع��اء تسجيل 112 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( في البالد خالل 
ال� 24 ساعة املاضية ليرتفع بذلك عدد 
احل��االت املسجلة في البالد إل��ى 855 

حالة.
وق���ال السند ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي 
اليومي ال� 33 للوزارة: إن هناك حالة 
مرتبطة بالسفر إل��ى فرنسا ملواطنة 
كويتية )م��ن رح��الت اإلج���الء اجل��وي 
األخيرة( وهناك 105 حاالت مخالطة 
هي )حالة ملواطن كويتي( و)77 حالة 
ملقيمني من اجلنسية الهندية( و)تسع 
ح��االت ملقيمني من اجلنسية املصرية( 
و)ثماني ح��االت ملقيمني من اجلنسية 
البنغالديشية( و)خمس حاالت ملقيمني 

من اجلنسية الباكستانية(.
وأض�����اف أن احل�����االت امل��خ��ال��ط��ة 
تضم أيضاً )حالة ملقيمة من اجلنسية 
األردن��ي��ة( و)حالة ملقيم من اجلنسية 

الفلبينية( و)حالة ملقيم من اجلنسية 
السورية( و)حالة ملقيم من اجلنسية 
النيبالية( و)حالة ملقيم من اجلنسية 

اإليرانية(.
وع��ن ح��االت التقصي الوبائي أفاد 
بأن عددها بلغ ست حاالت هي )حالتان 
ملقيمني من اجلنسية البنغالديشية( 
و)حالتان ملقيمني من اجلنسية الهندية( 
و)ح��ال��ة ملقيم بصورة غير قانونية( 

و)حالة ملقيم من اجلنسية املصرية(.
أم��ا بالنسبة ملجموع احل��االت التي 
تتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة 
فقد بلغ 21 حالة منها سبع حرجة و14 
مستقرة وبذلك يصبح مجموع احلاالت 
التي تتلقى الرعاية الطبية ف��ي أحد 
املستشفيات التابعة ل��وزارة الصحة 
واملخصصة الستقبال املصابني مبرض 

فيروس )كورونا( 743 حالة.
وفيما يخص مراكز احلجر الصحي 
املؤسسي فقد بقي إجمالي ع��دد الذين 
أنهوا فترة احلجر الصحي املقررة عند 
911 شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات 

الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات 
من الفيروس.

وفي وقت سابق سجلت حالة وفاة 
واح����دة ملقيم م��ن اجلنسية الهندية 
يبلغ من العمر 46 عاما أصيب مبرض 
فيروس كورونا املستجد وكان يتلقى 

العالج في العناية املركزة.
وج���دد السند ال��دع��وة للمواطنني 
واملقيمني إلى االلتزام باملكوث في املنازل 
حتى خالل ساعات النهار في ظل احلظر 
اجل��زئ��ي للتجول م��وص��ي��ا ب��ض��رورة 
تطبيق إستراتيجية التباعد االجتماعي 
)اجلسدي( وزيارة احلسابات الرسمية 
ل��وزارة الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع حول بعض اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما بشأنه يساهم في 

احتواء انتشار الفيروس.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح قد أعلن أمس شفاء ست 
ح��االت من املصابني بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( ليرتفع بذلك عدد 
احل��االت التي تعافت ومتاثلت للشفاء 

في البالد إلى 111 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح ل� )كونا(: 
إن ح���االت ال��ش��ف��اء ال��س��ت ت��ع��ود إل��ى 
مواطنني كويتيني مضيفا أن التحاليل 
والفحوص املخبرية واإلشعاعية أثبتت 
شفاء تلك احلاالت من فيروس كورونا 
وسيتم نقلها إل��ى اجل��ن��اح التأهيلي 
ف��ي املستشفى امل��خ��ص��ص الستقبال 
املصابني بالفيروس متهيدا خلروجها 

من املستشفى خالل اليومني املقبلني.

6 حتت التقصي الوبائي و1 مرتبطة بالسفر 105 حاالت مخالطة و 

6 حاالت 112 إصابة جديدة بـ »كورونا« وشفاء  الصحة: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

د. عبد الله السند

»الفتوى والتشريع«: مراجعة 
141 عقدًا حكوميًا مرتبطًا 

باإلجراءات االستثانية 
ملواجهة »كورونا«

أعلنت ادارة الفتوى والتشريع التابعة ملجلس 
ال�����وزراء أم���س أن ال��ع��ق��ود احل��ك��وم��ي��ة املرتبطة 
ب��اإلج��راءات االستثنائية ملكافحة ومنع انتشار 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( والتي متت 
مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم بلغت 

141 عقدا.
وق��ال عضو )الفتوى والتشريع( رئيس فريق 
عمل الطوارئ ملراجعة مشروعات العقود احلكومية 
املستشار الدكتور مرسال املاجدي ل� )كونا( إن فريق 
العمل باشر عمله مبراجعة تلك العقود فور صدور 

قرار تشكيله بتاريخ 11 مارس املاضي.
وأض��اف امل��اج��دي أن ع��دد العقود موزعة بواقع 
86 عقدا لوزارة الصحة بنسبة 61 باملئة و31 عقدا 
ل��وزارة الدفاع بنسبة 21 باملئة و12 عقدا ل��وزارة 
الداخلية بنسبة 8 باملئة و5 عقود ل��وزارة املالية 
بنسبة 4 باملئة و4 عقود للهيئةالعامة للطرق والنقل 
البري بنسبة 3 باملئة وعقدين ملجلس الوزراء بنسبة 
2 باملئة وعقدا واحدا لوزارة االشغال العامة بنسبة 

1 باملئة.
وأوض��ح أن فريق عمل الطوارئ يتولى املراجعة 
القانونية عقب ورود مشروعات العقود من اجلهات 
صاحبة الشأن وإرسالها ب��ذات التاريخ ملا تتطلبه 
املرحلة احلالية من سرعة ودقة اإلجناز بهدف التأكد 
من صحة النصوص القانونية الواردة في مشروعات 
العقود قبل إبرامها مع القوانني واملراسيم واللوائح 

السارية في البالد.
وأكد املاجدي أن ذلك يأتي ضمانا حلقوق الدولة 
وإعماال لنص املادة رقم 5 من املرسوم بقانون رقم 12 

لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.

بنك الدم: البدء بتحضير البالزما املناعية
ملواجهة »كورونا« ضمن املواصفات العاملية

أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل 
الدم في بنك الدم الكويتي الدكتورة 
رمي ال���رض���وان ال��ب��دء بتحضير 
ال��ب��الزم��ا املناعية ملواجهة مرض 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
- 19(، إذ يتم جتميع هذه البالزما 
من املتبرعني املتعافني من الفيروس 
وحت��ض��ي��ره��ا ض��م��ن امل��واص��ف��ات 
العاملية حسب إرش���ادات املنظمة 
العاملية لنقل ال��دم ومنظمة بنوك 

.AABB الدم األمريكية
وقالت الرضوان ل� )كونا( أمس 
األربعاء: إن جسم الشخص املصاب 
عندما يواجه الفيروس يبدأ تكوين 
أجسام مضادة للتغلب على املرض 
وتبدأ عملية التبرع من املتعافي بعد 
انتهاء العالج وفترة احلظر املنزلي 
وفقا للمعايير املنشورة عامليا من 

منظمة الصحة العاملية.
وأوضحت أن األجسام املضادة 
في بالزما دم املريض املتعافي تبقى 
على مستوى عال مدة ثالثة أسابيع 
ث��م متيل إل��ى االن��خ��ف��اض ل��ذا يتم 
حتديد جدول زمني لكل متبرع على 
حدة علما أن املتبرع الواحد يساهم 

في عالج ثالثة مرضى.
وذك����رت أن���ه ي��ت��م ن��ق��ل ب��الزم��ا 
الشخص املتعافي م��ن الفيروس 
الذي يضم أجساما مضادة للفيروس 

إلى مرضى يعانون من هذا املرض 
ف��ي محاولة لتزويدهم باملناعة، 
مبينة أنه يتم التبرع بالبالزما في 
بنك الدم املركزي - اجلابرية حاليا 
كما تتم دراس��ة إمكان التبرع في 
املراكزاألخرى حسب عدد املتبرعني.

وأع���رب���ت ع���ن ال��ش��ك��ر جلميع 
الطواقم الطبية التي عملت جاهدة 
خالل الفترة السابقة للتحضير ملثل 

املتبرع حامد حسني خالل عملية جمع البالزماهذا النوع من التبرع.

د. رمي الرضوان


