
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 337 
إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
في الساعات ال24 قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 140393 في حني 
مت تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها باملرض، ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 868 حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم ال���وزارة الدكتور 
عبدالله السند ل� )كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية ف��ي أق��س��ام العناية امل��رك��زة بلغ 80 حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض )كوفيد 19( والزالت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 6677 حالة.
وأض��اف أن ع��دد املسحات التي مت اج��راؤه��ا في 
الساعات ال24 قبل املاضية بلغ 4492 مسحة ليبلغ 

مجموع الفحوصات 1056493 فحصاً.
وج��دد ال��دع��وة ال��ى املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحلرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني، 
موصياً بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه اإلسهام في احتواء 

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

مجموع عدد حاالت الشفاء 132848 حالة.

كشف رئيس قسم أم���راض القلب 
للكبار مبستشفى األم��راض الصدرية 
د.عبدالله العنزي عن إج��راء عملية 
قسطرة قلب تعد األولى من نوعها على 
مستوى الشرق األوس��ط ملريض في 

العقد الرابع من عمره.
وأضاف في تصريح صحافي، له أن 
املريض كان يعاني من جلطة حادة في 
القلب ادت ال��ى ضعف شديد في عمل 
عضلة القلب، والذي نتج عنه فشل حاد 

بوظائف الكلى والكبد. 
وأك����د ال��ع��ن��زي أن امل���ري���ض ك��ان 
بصحة جيدة قبل اصابته بهذه اجللطة 
احلادة. القسطرة التشخيصية كشفت 
وج��ود تضيق شديد وان��س��داد في كل 
الشرايني التاجية للقلب. عملية القلب 
املفتوح وتبديل ال��ش��راي��ني التاجية 
كانت احد اخليارات العالجية ولكن مت 
استعابدها خلطورتها العاليه في ظل 

الوضع الكلينيكي احلرج للمريض. 

ول��ذا فقد أجريت للمريض قسطرة 
عالجية وتركيب دعامات دوائية لعالج 
انسداد الشرايني التاجية  للقلب. كما مت 
تركيب مضختني ملساندة عمل بطينني 

القلب األيسر واالمين وذلك عن طريق 
القسطرة.  وأردف أنه بعد تركيب هذه 
التقنية احلديثة ، والتي ساهمت إلى 
حد كبير في إع��ادة عمل القلب لضخ 
الدماء من جديد بصورة جيدة، عادت 
بعدها وظائف الكلى والكبد مرة أخرى 

الى مستواها الطبيعي. 
وأشار إلى نسبة الوفاة في احلاالت 
املشابهة ق��د تصل إل��ى %70، وذل��ك 
بالرغم من اج��راء عمليات القسطرة 

العالجية االعتيادية. 
وب��نينّ العنزي أن��ه اج��رى العملية 
ال��ن��اج��ح��ة مب��ش��ارك��ة رئ��ي��س وح��دة 
القسطرة الدكتور خالد املري والدكتور 

موسى اكبر والدكتور احمد امام. 
كما مت عرض احلالة في مؤمتر طبي 
على مستوى ال��ش��رق االوس���ط متت 
خالله االش��ادة من قبل املختصني في 
هذا املجال بدرجة اتقان اجراء العملية 

واخلدمة الطبية التي قدمت للمريض. 

ق��دم رئيس مجلس إدارة جمعية 
أه��ال��ي الشهداء األس���رى واملفقودين 
الكويتية  والناطق الرسمي بإسم فريق 
البحث عن األسرى املفقودين في العراق  
فايز العنزي، التعازي والتهاني ألسر 
األسرى، الذين مت التعرف على رفاتهم 
واإلعالن عن استشهادهم صباح أمس 

االول.
 وقال: إن التهاني في هذا املقام تسبق 
التعازي لشرف االستشهاد وقيمته 
الشرعية والوطنية، حيث بذل هؤالء 
األس��رى الشهداء الغالي والنفيس في 

سبيل وطنهم وحماية اراضيه.
ومتنى العنزي أن يتم تشييع  رفاة 
األس���رى السبعة ال��ذي��ن مت التعرف 
عليهم ضمن القافلة األخيرة وحلقوا 
بركب الشهداء املدافعني عن الكويت 
إب��ان ال��غ��زو العراقي الغاشم بشكل 
رسمي يليق مبكانتهم الكرمية لدى 
املجتمع وهو مامت سابقاً مع األسرى 

الشهداء الذين أعلن عنهم سابقاً.
وذكر العنزي أنه وباعالن الشهداء 
السبعة، فقد أصبح العدد اإلجمالي ملن 
مت التعرف عليهم حتى اآلن 243 أسيرا  
حيث تبقى 362 آخ��را لم يتم العثور 

على رفاتهم حتى االن.
ودعا وزارة اخلارجية إلى ضرورة 
أن ي��ت��م اإلع�����الن ع���ن م��وع��د ال��دف��ن 
واملراسيم اخلاصة بدفن الرفاة بصفة 
رسمية وأن يعطى الشهداء وأهاليهم 
اهتماما يليق بهم مبا يليق بهذه القضية 

من اهتمام
واستغرب العنزي من عدم تطبيق 
االج����راءات املتبعة سابقاً وال��ت��ي مت 
تطبيقها عند اع��الن استشهاد ٢٣٦ 
أسيراً  في املرحلة االولى رغم أن جمعية 
أهالي الشهداء واالس��رى واملفقودين 

خاطبت وزارة اخلارجية عند جلب 
الرفات قبل أشهر للتذكير باإلجراءات 
املفترض تطبيقها عند التعرف على أي 
رف��ات وهي اج��راءات مت اعتمادها من 
فريق البحث عن االسرى التابع ملجلس 

الوزراء .
وتابع: كان من األجدى أن يتم معرفة 
أسماء الشهداء من خالل إعالن رسمي 
من خالل املنصات االعالمية احلكومية 
مثل التلفزيون واالذاعة تكرمياً ألهالي 
الشهداء وتقديراً لتضحيات الشهداء 

املعلن عنهم أسوة بالشهداء السابقني.
وأثنى العنزي في ختام تصريحه 
ع��ل��ى اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن وزارة 
اخلارجية ووزارة الداخلية وحتديداً 
قطاع األدل��ة اجلنائية في العمل على 
إنهاء هذا امللف من خالل نقل الرفات 
من العراق الى الكويت والفحص الفني 
الدقيق ال���دال على هوية ك��ل شهيد، 
مؤكداً أن أهالي االس��رى الشهداء كما 
عهدهم ال��وط��ن على أمت االس��ت��ع��داد 
لتقدمي الغالي والثمني في سبيل رفعة 
هذا الوطن العزيز وسالمة أراضيه في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

أمير البالد وولي عهده األمني.
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أكد أنه سيكون على مستوى الثقة التي حظي بها 

النواف: الثقة السامية ستكون حافزًا ودافعًا لبذل الغالي 
والنفيس من أجل إعالء مكانة »احلرس الوطني«

أع���رب ال��ف��ري��ق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف، نائب رئيس 
احل��رس الوطني عن بالغ شكره 
وامتنانه لصاحب السمو الشيخ 
ن��واف األحمد، أمير البالد القائد 
األع��ل��ى ل��ل��ق��وات املسلحة، على 
الثقة الغالية التي أوالها سموه له 
بتعيينه في منصب نائب رئيس 

احلرس الوطني.
ووج���ه ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني الشكر والتقدير لسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ع��ل��ى دع��م��ه وم��س��ان��دت��ه وثقته 

الغالية التي يعتز ويفخر بها.
وأك���د أن ه��ذه الثقة السامية 
ستكون حافزاً ودافعاً لبذل الغالي 
والنفيس م��ن أج��ل إع��الء مكانة 
احل���رس ال��وط��ن��ي واالرت���ق���اء به 
ليكون في مصاف األجهزة األمنية 

املتقدمة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ل��ق��ائ��ه في 
الرئاسة العامة للحرس الوطني 
وك��ي��ل احل���رس الوطني الفريق 
ال��رك��ن مهندس ه��اش��م الرفاعي 

وكبار القادة الضباط، حيث قدموا 
له التهنئة مبناسبة تولبه منصب 

نائب رئيس احلرس الوطني.
وج���دد ن��ائ��ب رئ��ي��س احل��رس 
الوطني العهد وامليثاق لصاحب 
السمو أمير ال��ب��الد، وسمو ولي 
العهد، ب��أن يكون على مستوى 
الثقة التي حظي بها وعلى قدر 
املسؤولية التي يتحملها واألمانة 

التي تشرف باستالمها.
وأض��اف: إنه لشرف عظيم أن 
يتحمل مسؤولية ه��ذا الصرح 
الكبير، وف��ي املوقع نفسه الذي 
س��اه��م ك��ل م��ن ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد، في بناء أركانه وتعزيز 
ق��درات أبنائه في ظل قيادة سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس 

الوطني.
وأع��رب عن سعادته البالغة 
بالعمل نائباً لسمو الشيخ سالم 
ال��ع��ل��ي ح��ت��ى ينهل م��ن خبراته 
الطويلة وحكمته السديدة، مؤكداً 
أن سموه، يعتبر مدرسة جامعة 
تعلم منها الكثير من أبناء الكويت 

واستفاد منها العديد من قياداتها.
وتوجه نائب رئيس احلرس 
الوطني بالشكر لكل أبناء الكويت 
ال��ش��رف��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا س��ن��داً له 
وعوناً خالل مسيرته، سائالً الله 
العلي القدير أن يوفقه في حمل 

هذه األمانة الغالية، وأن يحفظ 
الكويت وشعبها وي���دمي عليها 
األمن واألم��ان والتقدم واالزده��ار 
ف��ي ظ��ل ق��ائ��د مسيرتها وراع��ي 
نهضتها ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 

البالد، وسمو ولي عهده األمني.    
من جهته، رحب وكيل احلرس 
الوطني الفريق ال��رك��ن مهندس 
هاشم عبدالرزاق الرفاعي بالفريق 
أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
وهنأه على ثقة القيادة احلكيمة 
ف��ي شخصه ال��ك��رمي، م��ؤك��داً أنه 
امتداد ملسيرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، القائد 
األعلى للقوات املسلحة، وسمو 
ول��ي العهد األم��ني الشيخ مشعل 

األحمد.
وأوضح وكيل احلرس الوطني 
أن رج�����ال احل�����رس ال��وط��ن��ي، 
يواصلون عطاءهم مع إخوانهم 
ف��ي وزارت���ي ال��دف��اع والداخلية 
وقوة اإلطفاء العام، وجميع جهات 
ال��دول��ة، ملا فيه مصلحة الكويت 

ونهضتها.

جانب من اللقاء

الشيخ أحمد النواف خالل زيارته الرئاسة العامة للحرس الوطني 

س��������م��������و ال��������ش��������ي��������خ س����������ال����������م ال������ع������ل������ي 
م����������درس����������ة ج�������ام�������ع�������ة ت������ع������ل������م م����ن����ه����ا 
ال������ك������ث������ي������ر م�����������ن أب�����������ن�����������اء ال������ك������وي������ت 

انخفاض كبير في أعداد اإلصابات

337 إصابة جديدة »الصحة«: 
ب� »كورونا« وتسجيل حالتي وفاة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ملريض في العقد الرابع من عمره تعرض جللطة وفشل حاد في وظائف القلب 

العنزي: جناح عملية قسطرة نوعية للقلب 
جترى للمرة األولى في »الشرق األوسط«

د.عبدالله العنزي

جمعية أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 
تقدم التعازي والتهاني ألسر الشهداء

فايز العنزي
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نائب رئيس احلرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف متحدثاً

في مراسم عسكرية وبحضور وزيري الدفاع والداخلية 

7 شهداء ألسرى  ثرى الكويت يحتضن رفات  
ومفقودين كويتيني جراء الغزو العراقي للكويت 

احتضن ث��رى الكويت أمس 
رف��ات 7 ش��ه��داء تعود ألس��رى 
ومفقودين كويتيني جراء الغزو 

العراقي للكويت عام 1990.
وشارك في دفن رفات سبعة 
من شهداء الوطن عصر أمس، 
ف��ي مقبرة الصليبيخات وفق 
مراسم عسكرية، نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور، ونائب 
رئيس مجلس ال����وزراء وزي��ر 
الداخلية وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أن��س الصالح 

وك��ب��ار ال��ق��ي��ادات العسكرية 
واألمنية.

وكانت وزارة  “الداخلية”، قد 
أوضحت في بيان صحفي صادر 
ع��ن إلدارة ال��ع��ام��ة للعالقات 
واإلع��الم األمني أول أم��س، أن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
وبعد جهود مكثفة في الكشف 
عن مصير األس��رى واملفقودين 
مت��ك��ن��ت م��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 7 
رفات تعود ألسرى ومفقودين 
كويتيني ج��راء الغزو العراقي 

للكويت عام 1990.

وأكدت مواصلة فحص بقية 
الرفات للتعرف على أصحابها 
“وفور ذل���ك س��ي��ت��م اإلع���الن 

عنهم”.
وك���ان رئ��ي��س جلنة ش��ؤون 
األس��رى واملفقودين في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ربيع 
العدساني ق��ال أول أم��س: إنه 
مت حتديد مصير سبعة شهداء 
من األس��رى واملفقودين وذلك 
ب��االس��ت��ع��راف ع��ل��ى هوياتهم 
م��ن خ��الل عملية االس��ت��ع��راف 
بالتحليل اجل��ي��ن��ي للبصمة 

الوراثية الذي قامت به اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية بوزارة 
الداخلية، بعد جلب رفاتهم من 
العراق وهم: -1الشهيد مشعل 
إبراهيم يوسف اخلليفي.-2
الشهيد ب��رج��س ع��ش��وي بالل 
اخلالدي.-3الشهيد سالم راشد 
سالم الدوسري.-4الشهيد وليد 
إبراهيم عبدالله اجليران.-5
الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق 
السيف.-6الشهيد حسني علي 
عبدالله القبندي.-7الشهيد 

خالد فراج محمد الدوسري.


