
أع���ل���ن���ت وزارة ال��ص��ح��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة أم�����س، تسجيل 
330 إصابة جديدة بفيروس 
ك��ورون��اامل��س��ت��ج��د )ك��وف��ي��د 
19( ف��ي ال��س��اع��ات ال24 قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إل��ى 141547 ح��ال��ة، ف��ي حني 
مت تسجيل حالة وف��اة واح��دة 
إثر إصابتها باملرض، ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى أمس 872 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند 
ل��� )ك��ون��ا(: إن ع��دد م��ن يتلقى 
ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ف��ي أق��س��ام 
العناية املركزة بلغ 80 حالة، 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 

للحاالت التي ثبتت إصابتها 
مب��رض )كوفيد 19( والزال��ت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

5925 حالة.
وأضاف أن عدد املسحات التي 
مت اجراؤها في الساعات ال24 
قبل املاضية بلغ 7458 مسحة، 
ليبلغ م��ج��م��وع ال��ف��ح��وص��ات 

1075651 فحصاً.
وج��دد الدعوة الى املواطنني 
وامل���ق���ي���م���ني مل����داوم����ة األخ����ذ 
بسبل ال��وق��اي��ة ك��اف��ة وجتنب 
مخالطة اآلخ��ري��ن واحل���رص 

ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التباعد البدني، موصياً بزيارة 
احل��س��اب��ات الرسمية ل���وزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وك��ل ما من شأنه 
اإلس��ه��ام ف��ي اح��ت��واء انتشار 

الفيروس.
وك��ان��ت وزارة ال��ص��ح��ة قد 
أعلنت أم��س أيضاً، شفاء 717 
إصابة في الساعات ال24 قبل 
امل��اض��ي��ة، ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء 134750 حالة.

أع��رب��ت جمعية املهندسني 
الكويتية عن األمل باالستجابة 
السريعة من قبل الهيئة العامة 
للطرق ووزارة األشغال العامة 
إلع�����ادة م���س���ار ع���ق���ود رص��ف 
وإص�����الح ال���ط���رق ال��داخ��ل��ي��ة 
ملنطقتي الفردوس والعارضية، 
وإجن���از م��ش��روع جسر صباح 
الناصر املؤدي إلى منطقتي كبد 
وغرب عبد الله املبارك  واملناطق 
احمليطة   مؤكدة أن ماشهدناه من 
جهود مشكورة من قبل الزمالء 
املهندسني والفنيني ف��ي مجال 
االس��ت��ع��دادت مل��واج��ه��ة مواسم 
األم��ط��ار ل��ن يثني املعنيني في 
ال���وزارة والهيئة ع��ن االهتمام 

بهذين املشروعني احليويني . 
وأوض��ح عضو مجلس إدارة 
اجلمعية املهندس ماجد املطيري 
أن اجلمعية ومن خالل تواصلها 
املباشر مع املواطنني ملست حاجة 
ماسة الى ضرورة انهاء مشروع 
رصف واصالح الطرق الداخلية 
لهاتني املنطقتني ، موضحا أنه 
وم��ن��ذ  س��ن��وات ع��دي��دة توقف 

العمل باصالح الطرق الداخلية 
ل��ل��ف��ردوس وال��ع��ارض��ي��ة ول��م 
يتم استئنافه على أم��ل جتاوز 
والفنية  التعاقدية  العقبات 

بأسرع وقت ممكن. 
وزاد املطيري، إننا ومن خالل 
التواصل املباشر مع األخوة في 
الوزارة ملسنا حرصا على اجناز 
املشروع وخاصة أنه قد مت إجناز 
بعض الطرق السريعة احمليطة 
باملنطقتني ح��ي��ث مت اف��ت��ت��اح 
اجلسر الفاصل ب��ني ال��ف��ردوس 
واألن��دل��س مم��ا سهل كثيرا من 
ح��رك��ة ال��دخ��ول واخل����روج من 
املنطقتني ، مضيفا أن��ن��ا نأمل 
أيضا من الوزيرة الدكتورة رنا 
الفارس أن تنجز وعدها بإعادة 

اجن���از م��ش��روع  ج��س��ر صباح 
الناصر امل��ؤدي ال��ى كبد وال��ذي 
ب���ات أم���را ح��ي��وي��ا ف��ي ظ��ل ب��دء 
األهالي بالسكن في منطقة غرب 
عبد الله امل��ب��ارك .  وأك��د عضو 
م��ج��ل��س إدارة “املهندسني “ 
إننا نهيب باألخوة في ال��وزارة 
وال��ه��ي��ئ��ة ب��س��رع��ة ال��ت��ج��اوب 
ونحن على ثقة تامة بأنهم لن 
يألون جهدا في االس��راع بهذين 
املشروعني واحل��د من اخلسائر 
ف��ي املمتلكات ال��ذي نشهده من 
خ��الل معايشتنا اليومية في 
ال��ف��ردوس والعارضية ، مثمنا 
عاليا التجاوب السريع من قبلهم 
والتواصل مع اجلمعية ملتابعة 

هذا األمر. 

ق��ام��ت جمعية ال��ص��ف��ا اخليرية 
اإلنسانية بتنفيذ املرحلة األول��ى 
والثانية مل��ش��روع “دفء الشتاء” 
لهذا العام، وتستعد اليوم اجلمعة 
إلطالق املرحلة الثالثة لهذا املشروع، 
ويتزامن ذلك مع االنخفاض امللحوظ 
ال��ذي تشهده جمهورية قيرغيزيا؛ 
حيث تنخفض درجات احلرارة إلى ما 

دون الصفر.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية 
الصفا اخل��ي��ري��ة اإلن��س��ان��ي��ة محمد 
الشايع: إن “الصفا اخليرية” حرصت 
على تنفيذ املرحلتني األول��ي��ني من 
هذا املشروع مع بداية فصل الشتاء؛ 
حرصاً على توفير الكسوة والفحم 
والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في 
قيرغيزيا؛ حيث تهدف اجلمعية إلى 
حمايتهم م��ن ب��رد الشتاء ال��ق��ارس 
وتخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم.

وعن تفاصيل التنفيذ: قال الشايع 
أن��ه مت بفضل الله توزيع 500 طن 
من الفحم و900 بطانية و520 طقم 
كسوة شتوية على األرام��ل واأليتام 
وامل��س��اك��ني بقيمة ٣٠ أل���ف دي��ن��ار 

كويتي، مبيناً أن اجلمعية ستطلق 
اليوم املرحلة الثالثة بقيمة ٣٠ ألف 
دينار كويتي أيضا، لتستكمل حملتها 
اإلغ��اث��ي��ة مل��ن ه��م ي��أم��س احل��اج��ة، 
مستشهدا بقوله النبي صلى الله عليه 
وسلم: “والله في عون العبد ما دام 

العبد في عون أخيه«.
ودع���ا الشايع أص��ح��اب األي���ادي 
البيضاء إل��ى املساهمة في املرحلة 

الثالثة إلغاثة إخوانهم في قيرغيزيا، 
فهم ينتظرون هذه القلوب الرحيمة؛ 
لتخفف عنهم ب��رد الشتاء القارس، 
مبينا أن املساهمة في ه��ذا املشروع 
م��ت��اح��ة ع��ب��ر امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي 
للجمعية alsafakw.com، أو عبر 
االتصال باخلط الساخن املخصص 
الس��ت��ف��س��ارات ال��داع��م��ني ال��ك��رام 

وتبرعاتهم.

تطرح جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
اليوم اجلمعة وضمن مشاريعها ملوسم 
شتاء ه��ذا ال��ع��ام حملة اغاثية حتت 
ش��ع��ار: )دفء ال��ش��ت��اء(، وه��ي حملة 
تهدف للتخفيف من معاناة األشقاء 
السوريني خاصة وفقراء املسلمني في 
منطقة البلقان في ظل االنخفاض الكبير 
في درجات احلرارة هذه األيام واملنتظر 
لها أن تشتد خالل األيام القليلة القادمة، 
ك��ذل��ك ال��ظ��روف املعيشية الصعبة 
ال��ت��ي يعيشها ال��الج��ئ��ني واملهجرين 
ال��س��وري��ني وال��ف��ق��راء مم��ن ال يجدون 

املسكن املناسب.
وق��د أعلنت إدارة م��ش��روع إغاثة 
س��وري��ا ان��ه��ا وب��ال��ت��ع��اون م��ع شعبة 
ال��ب��ل��ق��ان ف��ي جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسالمي أن احلملة تركز على توفير 
املواد الغذائية ومواد التدفئة واملالبس 

املناسبة التقاء شدة البرودة، وكذلك 
اخليام ومستلزماتها، باإلضافة لإلغاثة 

الطبية لالجئني واملهجرين والفقراء.
وق��ام��ت اجلمعية ف��ي وق��ت سابق 

بتقدمي املساعدات ل�)7( آالف أسرة 
في كل من لبنان واألردن وتركيا، ومت 
تقدمي املساعدات العاجلة كذلك لصالح 
)6( آالف نسمة في منطقة )عرسال( 

على احلدود السورية اللبنانية، والتي 
تعد من أكثر املناطق تأثراً بانخفاض 
درجة احلرارة وتشهد كثافة كبيرة في 

نزول الثلوج.
وت��ه��ي��ب ج��م��ع��ي��ة إح���ي���اء ال��ت��راث 
اإلسالمي بكل من يستطيع املشاركة في 
هذه احلملة من أبناء الشعب الكويتي 
احمل��ب للخير أن يتواصل م��ع ادارة 
احلملة على الهواتف املخصصة لذلك، 
أو التبرع مباشرة عن طريق )أونالين( 

.alturath.net
ك��م��ا أن احل��م��ل��ة ت��ق��وم باستقبال 
التبرعات النقدية فقط لهذه احلملة، 
وال تستقبل التبرعات العينية لصعوبة 

إيصالها إلى مستحقيها حاليا.
وت��ط��ل��ق جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلس��الم��ي تطلق ه��ذه احلملة ضمن 

مشاريع صدقة السر.

3 alwasat.com.kwمحليات

و80  ح�����ال�����������������������ة   717 ش��������ف��������اء 
ف�������������ي »ال����������ع����������ن����������اي����������ة امل�������������رك�������������زة«

عضو مجلس إدارة » املهندسني« أثنى على جهود هيئة الطرق

املطيري يدعو األشغال لإلسراع بإعادة رصف 
الشوارع الداخلية في »الفردوس« و»العارضية«

م. ماجد املطيري 

الشايع: نفذنا مرحلتني من املشروع وندعو أهل اخلير الستكمال »الثالثة« 

»الصفا اخليرية« تطلق املرحلة الثالثة
ل� »دفء الشتاء« في قيرغيزيا 

محمد الشايع يوزع كسوة الشتاء على أحد األطفال

»نقل الدم«
 ترسل فصيلة دم نادرة 

ملريضة في اإلمارات 
إلنقاذ حياتها

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 صحيا.
وق��ال��ت م��دي��رة اإلدارة ال��دك��ت��ورة رمي 
الرضوان في تصريح صحفي أمس: إن ذلك 
يأتي ضمن تبادل الفصائل النادرة بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي وم��ن املشاريع 
التي تقدمها دولة الكويت بخصوص سجل 
املتبرعني ال��ن��ادري��ن على مستوى ال��دول 

العربية.
وأضافت ال��رض��وان أن ه��ذا التبادل يعد 
الثالث من نوعه بعد تفعيل اتفاقية التعاون 
ب��ني أع��ض��اء الهيئة العربية لنقل ال��دم إذ 
كان األول عام 2016 حني مت إرس��ال دم من 
الكويت إلى اإلمارات وعام 2017 مت استقبال 

دم من قطر ملريضة في الكويت.
وأوضحت أنه مت التوصل إلى املتبرعني 
عن طريق سجل املتبرعني ذوي الفصائل 
النادرة الذي مت إنشاؤه في بنك الدم املركزي 
منذ عام 1989 وبعد البحث في هذا السجل 
مت التواصل مع املتبرعني وهم مواطن ومقيم 

لبيا نداء اإلنسانية إلنقاذ حياة املريضة.
وأفادت بأنه مت نقل الدم 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 
توصل الدم إلى أبوظبي خالل ساعات على 
الرغم من الظروف الراهنة بسبب جائحة 
“كورونا” وتأثيرها على حركة الطيران، 
وجاء ذلك بفضل اجلهود املبذولة من سفارة 
دول��ة اإلم���ارات في الكويت وإدارة خدمات 
نقل الدم بالتعاون مع مركز كليفالند لتسهيل 

عملية نقل الدم.
يذكر أن مختبرات أمراض الدم واملناعة في 
إدارة خدمات نقل الدم حاصلة على االعتراف 
الدولي كمختبر مرجعي عاملي من منظمة 
بنوك الدم األمريكية AABB لتصبح الكويت 
ثالث دولة على مستوى العالم حتصل على 

هذا االعتراف بعد البرازيل وإيطاليا.

»إحياء  التراث« تطرح حملة »دفء الشتاء« إلغاثة 
الالجئني السوريني والفقراء في »البلقان«
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أك��د مدير إدارة الصحة العامة في 
وزارة الصحة الكويتية الدكتور فهد 
الغمالس استمرار اإلدارة في سياستها 
بعمل مسحات جماعية نشيطة للكشف 
عن فيروس كورونا املستجد )كوفيد-
19( في املجتمع عموما وللفئات التي 
تتعامل مباشرة مع الناس، خصوصا 
عن طريق أخذ مسحات أنف - بلعومية 

)PCR( وحتليلها مبختبرات الوزارة.
وق��ال الغمالس ل� )كونا( أم��س: إن 
سياسة املسحات اجلماعية تستهدف 
التشخيص املبكر حلاالت )كوفيد19-( 
بهدف عزل املرضى كإجراء وقائي مبكر 
ملنع انتشار امل��رض لآلخرين وتتبع 

املخالطني وفحصهم.
وأض���اف أن إدارة الصحة العامة 
أجرت نحو أربعة آالف مسحة ملنتسبي 
قطاع البنوك في البالد ومت تشكيل عدة 
ف��رق متنقلة من ك��وادر اإلدارة تقدمي 
خدمة املسح وعملت تلك ال��ف��رق منذ 
بداية إعالن حالة الطوارئ ميدانيا في 
أكثر من موقع ولعدة جهات لفحص 
أم��اك��ن ت��رك��ز اإلص���اب���ات واك��ت��ش��اف 
املصابني وفحص املخالطني وعزلهم 
عن األصحاء في املناطق التي مت عزلها 
فترة م��ن ال��زم��ن. وأوض���ح أن مقدمي 
اخلدمات العامة وسط الظروف الراهنة 
يجب عليهم التيقظ واستشعار احلذر 
في التعامل مع الناس عن طريق عدم 

التهاون في استخدام وسائل الوقاية 
الشخصية واإلبالغ عن أي حالة مصابة 
في أقرب وقت لتيسير عمليةالسيطرة 

على انتشار العدوى.
ومن هذا املنطلق شدد على أن وزارة 
الصحة ممثلة في إدارة الصحة العامة 
قدمت الدعم واملساندة من خالل توفير 
خدمة الكشف املبكر عن فيروس كورونا 

للعاملني في هذه القطاعات.
وذك��ر أن عمل الفرق امليدانية امتد 
إل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ة الفحص للجموع 
وخصوصا بعد بدء العودة التدريجية 
للحياة “فكان أن مت التنسيق مع احتاد 

م��ص��ارف ال��ك��وي��ت وال����ذي ي��ض��م 23 
مصرفا لفحص املنتسبني العاملني في 

تلك املصارف.
وب��نينّ الغالمس أن ذل��ك مت بالنظر 
إلى أهمية القطاع املصرفي في تقدمي 
اخل��دم��ات املصرفية للمترددين على 
البنوك وقد بدأ التعاون مع هذا القطاع 
منذ شهر يونيو املاضي وما زال مستمرا 
لفحص من يتم حتويلهم من املوظفني 

إلى إدارة الصحة العامة.
وأش��ار إل��ى أن اإلدارة ال تألو جهدا 
في تقدمي تلك اخلدمات لدعم اجلهود 
في سبيل محاربة انتشار هذا الفيروس 
معربا عن الشكر البالغ لكل العاملني 
في مختلف القطاعات على جهودهم 
الكبيرة وتعاونهم خالل هذه الفترة ما 
كان له أكبر األث��ر في محاربة انتشار 

العدوى. 

»19 تستهدف التشخيص املبكر حلاالت »كوفيد- 

 الغمالس: املسوحات اجلماعية مستمرة
4 آالف مسحة بقطاع البنوك وأجرينا 

د. فهد الغمالس

انخفاض كبير في أعداد املصابني

330 إصابة جديدة »الصحة«: 
ب� »كورونا« وتسجيل حالة وفاة واحدة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

“كورونا« لكشف  البنوك  بقطاع  مسحة  آالف   4

جانب من أوضاع الطرق الداخلية في الفردوس والعارضية

حرصاً من جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية النجاة اخليرية على 
نشر فضيلة بر  وإكرام الوالدين واملساهمة كذلك في دعم املشاريع 
واألوقاف اخليرية تطرح اللجنة على أهل اخلير مشروع” وبالوالدين 
إحسانا«  وقال رئيس اللجنة الشيخ بدر العقيل: تبلغ قيمة املساهمة 
في هذا املشروع 10 دنانير ومن خالل هذا املبلغ ندعم العديد من 
املشاريع اخليرية واألوقاف داخل وخارج  الكويت ونهدف من خالل 
املشروع اتاحة الفرصة لألبناء لبر آبائهم أحياًء وأمواتاً والذي بدوره 

يرسخ من قيم اإلحسان والبر إلى الوالدين.
وأضاف العقيل: قال رسولنا صل الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 
يدعو له” وبدورنا نحرص على التذكير بضرورة بر الوالدين وادخال 
السرور عليهم في حياتهما  واملسارعة في كسب رضاهما وبعد املمات 
بالدعاء والعمل الصالح لهم. وختاماً حث العقيل أهل اخلير بدعم 
هذا املشروع اإلنساني الرائد الذي يجعلك تساهم في إسعاد الوالدين 
من خالل املساهمة في األوقاف واملشاريع اخليرية التي تنفذ داخل 

وخارج الكويت فقط بقيمة 10 دنانير. 

زكاة سلوى تطرح مشروع »وبالوالدين إحسانا«

بدر العقيل

جانب من املشروع


