
افتتح وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي أمس اخلميس محجراً 
صحياً في معسكر )الصمود( 
ل���ع���اج احل�������االت امل��ش��ت��ب��ه 
بإصابتها بفيروس )كورونا 
امل��س��ت��ج��د - ك��وف��ي��د 19( من 

منتسبي احلرس الوطني.
وق����ال ال��ف��ري��ق ال��رف��اع��ي 
للصحفيني: إن احملجر يأتي 
ضمن جهود احل��رس الوطني 
في التصدي لفيروس )كورونا( 
ودعم جھود الدولة والسلطات 
ال��ص��ح��ي��ة، ب���ه���دف تخفيف 
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى املستشفيات 

والطواقم الطبية.

وأش�������اد ب���ج���ه���ود رج����ال 
احل���رس ال��وط��ن��ي ف��ي جتهيز 
احملجر وتزويده بكافة األجهزة 
وامل��ع��دات خ��ال وق��ت قياسي 

وفق املعايير الصحية املتبعة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ع��اون 
ل��إس��ن��اد اإلداري ال��ع��م��ي��د 
مهندس عصام نايف عصام في 
تصريح صحفي: مت التعاون 
والتنسيق مع وزارة الصحة 
في إط��ار بروتوكول التعاون 
ب��ني اجلانبني ل��اش��راف على 
إنشاء احملجر وضمان توفير 
كافة املعايير واالش��ت��راط��ات 
الصحية لتقدمي أفضل رعاية 

للنزالء.

ب���دوره ق��ال م��دي��ر مديرية 
اخل��دم��ات الطبية العقيد فهد 
ع��ب��دال��ل��ه م��ي��اح ف��ي تصريح 
مم��اث��ل: إن احمل��ج��ر م��ك��ون من 
ثاثة أدوار بسعة 100 سرير 
ومت ت��زوي��ده بكافة األج��ه��زة 
وامل��ع��دات وال��ط��واق��م الطبية 
حتى يكون ج��اه��زا الستقبال 
احل�����االت امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ق��دمي 

الرعاية الازمة لها.
وقد حضر مراسم االفتتاح 
املعاون للعمليات والتدريب 
اللواء الركن فالح شجاع فالح 
وم��دي��ر دي����وان ن��ائ��ب رئيس 
احل��رس الوطني اللواء جمال 

الذياب.

تقدم مدير عام جمعية النجاة 
اخليرية د. محمد األن��ص��اري 
بالشكر لكل املتطوعني والعاملني 
بجمعية النجاة اخليرية على ما 
قدموه خ��ال مواجهة فيروس 
ك��ورون��ا، ولكل م��ن ق��دم جهده 
وم��ال��ه ووق��ت��ه خل��دم��ة الوطن 

الغالي الكويت.
وق��ال األن��ص��اري: ل��م تشكل 
ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة م��ن حظر 
كلي واحتياطات أم��ن وسامة 
حرصنا على االلتزام بها عقبة 
في طريق متطوعينا وموظفينا 
ب����ل جن���ح���وا ف����ي ت��ط��وي��ع��ه��ا 
واالس��ت��ف��ادة منها ف��ي أعمالهم 

اإلنسانية والتطوعية.
وأكد أن األزمة كشفت املعدن 
األصيل للشباب الكويتي احملب 
ل��وط��ن��ه ح��ي��ث ح���رص���وا على 
التطوع في كافة املواقع وكانوا 
دوم���اً ف��ي الصفوف األمامية، 
وق���د ب��ل��غ ع���دد امل��ت��ط��وع��ني في 
أنشطة ومشاريع جمعية النجاة 
اخليرية منذ بداية األزمة حتى 
اآلن 2800 متطوع من العاملني 

بالنجاة و الفرق التطوعية .
وأش�����اد مب���ا ق��دم��ه موظفو 
جمعية النجاة اخليرية، الذين 
يقومون يوميا بتوزيع السال 
ال��غ��ذائ��ي��ة وال���وج���ب���ات على 
العمالة املتضررة واجلاليات، 
ويساهمون في تلبية احتياجات 
احمل��اج��ر واألط��ق��م الطبية من 
الوجبات الغذائية بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية، ويقدمون 

التوعية للجاليات بكل اللغات 
ع��ن طريق اخل��ط��وط الساخنة 

للجنة التعريف باإلسام.
وأض����اف: ف��خ��ور مب��ا قدمه 

املوظفون واملتطوعون، وبأنني 
ج��زء م��ن ه��ذه املنظومة التي 
عبرت عن حبها للكويت بشكل 
عملي، وسعيد بالروح األخوية 
التي تسود العمل، والعاقات 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��رائ��ع��ة ب��ني كل 

العاملني.
وف���ي خ��ت��ام تصريحه ق��ال 
األن��ص��اري: ال أملك إال الدعاء 
لكل املتطوعني واملوظفني، ولكل 
م��ن س��اه��م وش���ارك ف��ي خدمة 
وط��ن��ه خ���ال ال��ف��ت��رة املاضية 
بأن يجزيهم الله خير اجل��زاء، 
وأق��ول لهم: ما قدمتم من جهود 
ل���ن ت��ض��ي��ع ع��ن��د ال���ل���ه وع��ن��د 
الناس، ولن تنسى لكم الكويت 
مواقفكم املشرفة في هذه احملنة، 
وان��ت��ظ��روا ج��وائ��ز السماء من 
توفيق ورزق وبركة في أعمالكم 

وأعماركم.

ق��ام وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام بجولة تفقدية شملت 
قطاع املؤسسات اإلصاحية وتنفيذ 
األح��ك��ام ملتابعة اإلج����راءات األمنية 
واالح��ت��رازي��ة والصحية والوقائية 
داخ��ل املؤسسات اإلصاحية للحفاظ 

على سامة منتسبي القطاع والنزالء.
وق��ال��ت اإلدارة العامة للعاقات 
واإلع���ام األم��ن��ي ب��ال��وزارة ف��ي بيان 
صحفي أمس اخلميس: إن الفريق النهام 
استمع إل��ى ش��رح مفصل م��ن الوكيل 
املساعد لشؤون املؤسسات اإلصاحية 
وتنفيذ األح��ك��ام ال��ل��واء ط��ال معرفي 
عن اإلج��راءات واالح��ت��رازات الصحية 
التي تتخذها املؤسسات اإلصاحية 
جتاه النزالء وفق التعليمات الصحية 

في الباد.

وأضافت أنه اطلع على آلية التعقيم 
واإلجراءات الصحية داخل املؤسسات 
اإلص��اح��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��ام��ة 

منتسبي القطاع والنزالء.
وأوض��ح��ت أن��ه استمع ك��ذل��ك إلى 
ش��رح تفصيلي م��ن م��دي��ر مستشفى 
السجن املركزي الدكتور علي الردعان 
حول آلية اإلج��راءات الوقائية املتبعة 
ملنع تفشي فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد 19( واخلدمات املقدمة.
وأش���ارت إل��ى أن��ه مت وض��ع خطط 
للسيطرة على الوضع الصحي داخل 
السجن املركزي بداية من عزل النزالء 
اجل��دد مبكان مخصص لهم م��ع عمل 
م��س��ح��ات ب��ش��ك��ل دائ����م ل��ل��ت��أك��د ع��دم 

اصابتهم ملدة أربع أسابيع.
ولفتت إل��ى “بعض احل���االت التي 

تأكدت إصابتها بهذا الفيروس حيث 
مت عزلها مع إخضاعها للرعاية الطبية 
ال��ازم��ة وف��ق االج����راءات املتبعة من 
وزارة الصحة وبحث احلاالت املخالطة 

لها”.
كما استمع النهام خال جولته داخل 
مجمع السجون إلى عدد من النزالء من 
احملكومني بعدة قضايا وناقش معهم 
بعض األم���ور املتعلقة ب��اإلج��راءات 
الوقائية داخ��ل السجن وكذلك تعرف 

للجانب اإلنساني لبعض النزالء.
وأع��رب في ختام جولته عن الشكر 
والتقدير للقائمني على قطاع شؤون 
املؤسسات اإلصاحية وتنفيذ األحكام 
ملا شاهده من تعامل داخ��ل املؤسسة 
اإلصاحية مع النزالء وتطبيق االلتزام 
الكامل بتعليمات السلطات الصحية 

في الباد.
ونقل حتيات وتقدير نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الداخلية وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس 
الصالح لكل العاملني من عسكريني 
وم��دن��ي��ني ومهنيني مثمنا جهودهم 
“الكبيرة” مل��ا يقدمونه م��ن خدمات 
لنزالء املؤسسات االصاحية سواء 
إنسانية أو صحية ف��ي ظ��ل الظرف 

الراهنة.
وتأتي تلك اجلولة ذل��ك استمرارا 
ل��ل��ج��والت التفقدية ل��ق��ي��ادات وزارة 
الداخلية على كافة القطاعات األمنية 
ملتابعة اإلجراءات األمنية واالحترازية 
والصحية وال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي تنفذها 
وزارة الداخلية للحد من اآلثار السلبية 

لفيروس كورونا املستجد.

أعلن وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
البلدية وليد اجلاسم أن بلدية 
الكويت ستطلق عبر موقعها 
اإللكتروني قريباً خدمة جديدة 
تتيح للمراجعني حجز مواعيد 

ملقابلة املسؤولني.
وقال اجلاسم في بيان صحفي 
أم���س اخل��م��ي��س: إن اخل��دم��ة 
اجلديدة “تتيح للمراجعني حجز 
مواعيد ملقابلة املسؤولني سواء 
عن طريق األوناين )التواصل 
املرئي( أو احلضور شخصياً”، 
مبيناً أنها تأتي “سعياً لتسهيل 

إجراءات املراجعني”.
وأوض����������ح أن اخل����دم����ة 
اإللكترونية اجلديدة تتمثل في 
إمكانية حتديد مواعيد مسبقة مع 
قياديي بلدية الكويت عبر املوقع 
اإللكتروني للبلدية مما يساعد 
الكثير من املواطنني على االلتقاء 
بالتواصل املرئي باملسؤولني 
ومناقشتهم وعرض معاماتهم 
ومشكاتهم واقتراحاتهم عليهم.
وأش��ار إلى أن هذه “اخلدمة 
ستبني تقييم أداء املسؤولني 
وح���ج���م األع����م����ال امل��ن��ج��زة 

وال��وق��وف على م��دى تفاعلهم 
مع معامات املواطنني”، كما أن 
“هذه اخلدمة التي تعد مميزة 
ف��ي اجل��ه��از احلكومي” حتقق 
أي��ض��اً االش��ت��راط��ات الصحية 
الازمة لتحقيق التباعد املطلوب 
لتافي تداعيات جائحة فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وش��دد اجلاسم على أن هذه 
اخلدمة تأتي مساندة لسياسة 

ال��ب��اب املفتوح “التي نعززها 
باستمرار في بلدية الكويت” 
ول��ت��ح��ق��ي��ق رغ���ب���ة ك��ث��ي��ر من 
امل��راج��ع��ني ف��ي حت��دي��د مواعيد 
م��س��ب��ق��ة ل��ال��ت��ق��اء ب��ق��ي��ادي��ي 

الوزارة.
وأض�����اف أن ه���ذه اخل��دم��ة 
ستحقق للمراجع ما يشاء من 
خ��ي��ارات عبر زي���ارة املسؤول 
مباشرة أو من خ��ال التواصل 
امل��رئ��ي وحت��دي��د م��وع��د مسبق 
معه، حيث أن الهدف الرئيسي 
ل��ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ه���و خ��دم��ة 
املجتمع وحتقيق أعلى ج��ودة 
ف���ي اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 

للمواطنني.
وأكد اجلاسم في هذا السياق 
أن بلدية الكويت مستمرة في 
تطوير خدماتها اإللكترونية 
املقدمة للمواطنني، سعياً منها 
إلجن��از أكبر ق��در من املعامات 
في أق��ل وق��ت ممكن مما يساعد 
في توفير الوقت واجلهد على 
املواطنني وميكنهم من االستفادة 
من اخلدمات اإللكترونية للبلدية 

على أكمل وجه.
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8698 752 حالة وارتفاع إجمالي املتعافني إلى  شفاء 

10 حاالت وفاة 19«.. و  845 إصابة جديدة بـ »كوفيد   الصحة: 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس 
اخل��م��ي��س تسجيل 845 اص��اب��ة ج��دي��دة 
مبرض كورونا املستجد )كوفيد 19( خال 
ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي ع��دد احل��االت املسجلة في الباد 
إلى 24112 حالة. في حني مت تسجيل 10 
حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 

185 حالة.
وق��ال الناطق الرسمي باسم ال���وزارة 
الدكتور عبدالله السند في املؤمتر الصحفي 
اليومي: إن جميع احل��االت السابقة التي 
ثبتت إصابتها باملرض هي حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث 

عن أسباب العدوى وفحص املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت االصابة ال845 
السابقة تضمنت )212 حالة ملواطنني 
ك��وي��ت��ي��ني( و)208 ح����االت ملقيمني من 
اجلنسية الهندية( و)161 حالة ملقيمني 
من اجلنسية البنغاديشية( و)91 حالة 
ملقيمني م��ن اجلنسية امل��ص��ري��ة( وبقية 

احلاالت من جنسيات أخرى.
وأض���اف أن امل��ص��اب��ني حسب املناطق 
الصحية جاؤوا بواقع )255 حالة مبنطقة 
الفروانية الصحية( و)222 حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية( و)189 حالة مبنطقة 
اجل��ه��راء الصحية( و)96 حالة مبنطقة 
ح��ول��ي ال��ص��ح��ي��ة( و)83 ح��ال��ة مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
وع��ن أعلى املناطق السكنية من حيث 
تسجيل اإلصابة بالفيروس فقد ذكر أنها 

جاءت على النحو التالي: )85 حالة مبنطقة 
خيطان( و)82 حالة مبنطقة العبدلي( 
و)75 حالة مبنطقة الفروانية( و)48 حالة 

مبنطقة جليب الشيوخ(.
وفيما يخص آخر املستجدات في العناية 
املركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 

الطبية ف��ي العناية امل��رك��زة 197 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد 19( وما 

زالت تتلقى الرعاية الطبية الازمة 15229 
حالة.

وحول مراكز احلجر الصحي املؤسسي 
فقد بلغ مجموع م��ن أن��ه��ى ف��ت��رة احلجر 
الصحي املؤسسي اإلل��زام��ي خ��ال ال24 
ساعة قبل املاضية عدد 81 شخصاً، وذلك 
بعد القيام بكافة اإلجراءات الوقائية والتأكد 
من خلو جميع العينات من الفيروس على أن 
يستكملوا مدة ال تقل عن 14 يوماً في احلجر 
الصحي املنزلي اإللزامي اعتبارا من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت القيام 
بها خال ال24 ساعة املاضية بلغت 3396 
مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص 

اتبلغ أكثر من 341ر282 ألف فحص.
وجّدد السند الدعوة للمواطنني واملقيمني 
مبداومة األخذ بكافة سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة 
احل��س��اب��ات ال��رس��م��ي��ة ل�����وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لاطاع على 
اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

املساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق 
أمس شفاء 752 حالة من املصابني مبرض 
)كوفيد 19(، ليرتفع بذلك ع��دد احل��االت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء في الباد إلى 

8698 حالة.

لعالج منتسبيه من »كورونا«

وكيل »احلرس الوطني« يفتتح 
محجرًا صحيًا في معسكر »الصمود«

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي خال افتتاح احملجر الصحي 

األنصاري: أزمة »كورونا« كشفت 
املعدن األصيل للشباب الكويتي

د. محمد األنصاري

»طالب العلم«: قدمنا 
50 ألف  مساعدات لـ 

طالب داخل الكويت
أك����د م���دي���ر “طالب 
العلم” بجمعية النجاة 
اخليرية إبراهيم  البدر، 
أن ح��رم��ان األط��ف��ال من 
ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ع��د ك��ارث��ة 
إنسانية، ونحن بدورنا 
نسعى جاهدين لتعليم 
أبناء اجلاليات الوافدة 
امل��ع��س��ري��ن وال���ف���ق���راء 
وذوي ال��دخ��ل احمل���دود 
خل��ل��ق ط���اق���ات بشرية 
ي��ع��ود ن��ف��ع��ه��ا لنفسها 
وملجتمعاتها وللعالم 
أجمع، مؤكدا ان شريحة 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات 
املستفيدين هم اآلن في 

أشد احلاجة للمساعدة في ظل األزمة احلالية التي اجتاحت 
العالم جراء مرض كورونا املستجد ، سيما بعد عودة احلياة 
لطبيعتها. وبني البدر أن “طالب العلم “ منذ التأسيس عام 
1993 قدمت مساعدات مالية استفاد منها أكثر من 50 ألف 
طالب وطالبة داخل الكويت ، منهم بفضل الله جل وعا من 
أصبح طبيبا يعالج املرضى ويخفف معاناتهم  وأخر عمل في 
الهندسة يشرف على املشاريع التي تساهم في تنمية وعمران 
الباد، وهذا معلم يربي األجيال على اخللق والفضيلة والقيم  

وتلك ممرضة حترص على راحة السيدات.
وأعرب عن جزيل الشكر واالمتنان للمؤسسات واجلهات 
الداعمة واألف���راد عامة ، التي ال تتوانى في تقدمي العون 
وامل��س��اع��دة والتنسيق امل��ت��ب��ادل مل��س��اع��دة ه���ؤالء الطلبة 

احملتاجني.
 وقال: إن من أهم املشاريع التي نفذتها اجلمعية في الشهر 
الفضيل مشاريع مساعدة الطلبة سواء كان خارج أو داخل 
الكويت، التي تساهم بحد كبير في مساعدة الطلبة احملتاجني 

استعدادا للعام القادم إن شاء الله.

وكيل »الداخلية« يتفقد املؤسسات اإلصالحية 
ملتابعة اإلجراءات الصحية املقدمة للنزالء

الفريق عصام النهام خال اجلولة التفقدية

اجلاسم: نعمل على تسهيل إجراءات املراجعني

بلدية الكويت تستعد  إلطالق خدمة 
حجز مواعيد ملقابلة املسؤولني قريبًا

وليد اجلاسم

E 3705 اجلمعة 6 شوال 1441 ه�/29 مايو  2020 - السنة  الثالثة عشرة  - العددFriday 29th May 2020 - 13 th year - Issue No.E 3705

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

جانب من اإلجراءات واالحترازات الصحية املتخذة في املؤسسات اإلصاحية

إبراهيم البدر

فريق من العاملني في »النجاة اخليرية« خال توزيع الوجبات


