
أكدت جمعية احياء التراث اإلسالمي 
في بيان لها عبر مواقعها الرسمية

أن  تبرعات حملة “فزعة للكويت” 
كاملة لألسر احملتاجة، شاكرة املتبرعني 

على جناح احلملة.
وأض���اف���ت أن���ه م��ن خ���الل متابعته 
املستمرة ألنشطة اجلمعية، فقد أثنى 
الشيخ ط��ارق العيسى رئيس مجلس 
ادارة جمعية اح��ي��اء ال��ت��راث االسالمي 
على ما تقوم به الفرق التطوعية في افرع 
اجلمعية، مؤكدا على ضرورة بذل املزيد 
من اجلهود استجابة لدعوة والد اجلميع 

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد.
من جانبه ق��ال نبيل الياسني رئيس 
فريق إدارة األزم���ات وامل��دي��ر العام في 
اجلمعية: إن الفريق وفي اجتماع طارئ 
اثنى على ما تقوم به الفرق التطوعية في 
مختلف مناطق الكويت وقال الياسني ان 

املسئولية الشرعية والوطنية واإلنسانية 
التي نستشعرها جتاه بلدنا واخواننا من 
املواطنني واملقيمني تستوجب علينا بذل 
كل جهد نستطيعه للمساهمة في مواجهة 
هذا الوباء وان نكون عونا وسندا لألجهزة 

احلكومية للقيام مبهامها املطلوبة منها.
وأض���اف:  إننا منذ اليوم األول لهذه 
األزم��ة واستجابة لنداء وزارة الصحة 
بادرنا للمساهمة في دعم الوزارة، فكانت 
أولى مساهماتنا توفير الوجبات الغذائية 
واملياه والعصائر وبعض املستلزمات 
إلخواننا في احملاجر الصحية وكذلك 
إلخواننا من الكوادر العاملة هناك سواء 
من وزارة الصحة او الداخلية  ثم بادرت 
اجلمعية بعد ذلك بتوفير اجهزة كمبيوتر 

ثابته ونقاله وطابعات لوزارة الصحة .
وأوض���ح الياسني أن م��ا ق��ررن��اه في 
اجتماع فريق إدارة األزمات من االستمرار 

في مساعدة االس��ر احملتاجة واملتعففة 
وإي��ص��ال ه��ذه امل��س��اع��دات إل��ى امل��ن��ازل 
لتشجيعهم للبقاء ف��ي بيوتهم وع��دم 
اخلروج جتنبا النتشار العدوى خصوصا 
ونحن في هذه املرحلة احلرجة من مراحل 
املرض وهي مرحلة التقصي التي نرجو 
أن نخرج منها إلى الشفاء التام إن شاء 

الله.
من جانبه ق��ال سالم الناشي رئيس 
ق��ط��اع ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم: إن 
احل��م��الت التوعوية مستمرة، بشقيها 
الصحي والشرعي، كما أن نشر أنشطة 
اجلمعية من وسائل االع��الم التقليدية 
واالل��ك��ت��رون��ي��ة م��ه��م ج���دا ح��ت��ى يطلع 
اجلميع على أنشطة اجلمعية، وتكون 
هناك شفافية واضحة في كيفية صرف 
امل��س��اع��دات ملستحقيها  م��ن املواطنني 

واملقيمني داخل أو خارج الكويت.

أكد املتحدث الرسمي لبلدية 
الكويت محمد املطيري أمس 
االثنني فعالية خطة الطوارئ 
واألزم�����ات وس��ي��ره��ا بالشكل 
الصحيح عبر أجهزتها التنفيذية 
وال��رق��اب��ي��ة م��ن خ��الل سلسلة 
من اإلج��راءات امليدانية املتخذة 
للحيلولة دون انتشار فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وق��ال املطيري ل� )كونا(: إن 
خطة الطوارئ ترتكز على أربعة 
م��ح��اور رئيسية تشمل ك��ل ما 
يتعلق بتنفيذ ق���رارات مجلس 
الوزراء ووزارة الصحة وشملت 
سلسلة إج��راءات تدريجية من 
أهمها توفير وسائل والوقاية 
واملطهرات والكمامات والقفازات 

وإغالق املقاهي.
وأض��اف أن احملور الرئيسي 
من اخلطة شمل إغ��الق صاالت 
السينما وامل��س��ارح وص��االت 
األف������راح ال��ع��ام��ة واخل��اص��ة 
وص��االت الفنادق ومنع إقامة 
ال��ق��اع��ات امل��ؤق��ت��ة وامل��ع��ارض 
التجارية ومنع اجللوس داخل 
ك��ل ص���االت امل��ط��اع��م واملقاهي 
واالكتفاء بالطلبات اخلارجية 
إلى جانب إغالق األندية واملعاهد 
ال��ص��ح��ي��ة اخل��اص��ة وص���االت 

التسلية لألطفال والكبار.
وأوض��ح أن اخلطة تضمنت 
إغ����الق امل��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة 
واألس��������واق امل���رك���زي���ة غير 
الغذائية والصالونات الرجالية 
والنسائية وحت��دي��د احمل��الت 
واألنشطة املستثناة م��ن ق��رار 
الغلق إل��ى جانب إغ��الق سوق 

اجلمعة واألس���واق امللحقة له 
وكذلك سوق أمغرة للسراميك 
واألخ���ش���اب ال���ى ج��ان��ب غلق 

)الكافيهات( مبختلف أنواعها.
وذك����ر امل��ط��ي��ري أن بلدية 
ال��ك��وي��ت كثفت م��ن اجل���واالت 
امليدانية لفرق البلدية )إدارات 
ال��ت��دق��ي��ق وم��ت��اب��ع��ة اخل��دم��ات 
وأق����س����ام اإلزاالت وف����رق 
الطوارئ( في احملافظات الست 
إذ مت غلق 4857 محال ومطعما 
ومقهى تضمنت 457 محال غلقا 
اداريا و4400 محل مت غلقها من 

أصحابها.
ولفت إلى أن خطة الطوارئ 
ت��ول��ي اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را برفع 
م��س��ت��وى خ���دم���ات ال��ن��ظ��اف��ة 
ومتابعة عمل شركات التنظيف 
و ش��م��ل��ت ت���دري���ب وت��أه��ي��ل 
ال��ك��وادر الوطنية من املوظفني 
واملتطوعني وضمان استمرار 
ج��ودة اخل��دم��ات ومت التدريب 
على تشغيل واستخدام اآلليات 
اخلاصة بالنظافة وآلية رفع 

النفايات كذلك متابعة أعمال 
ش���رك���ات ال��ن��ظ��اف��ة وت��ع��ق��ي��م 

احلاويات.
وب���ني أن اخل��ط��ة اشتملت 
على ع��زل سكن عمال النظافة 
كإجراء اح��ت��رازي لضمان عدم 
انتقال ال��ع��دوى لهم باإلضافة 
إلى تعديل مواعيد رفع القمامة 
ودخ��ول الكباسات بعد صدور 

قرار احلظر التجول اجلزئي.
وأف���اد ب��أن خطة ال��ط��وارئ 
تضمنت عددا من اإلج��راءات في 
املقابر من خالل وضع ضوابط 
لتنظيم م���راس���م ال���ع���زاء في 
املقابر مبا يتفق مع اإلج��راءات 
الوقائية لتجنب أسباب العدوى 
وانتشار الوباء بالتنسيق مع 
وزارة الصحة الى جانب وضع 
اإلرش��ادات التوعوية ووسائل 

التعقيم والوقاية.

وق��ال امل��ط��ي��ري: إن البلدية 
تولت توفير كمامات وقفازات 
ومعقمات األي���دي ف��ي ص��االت 
العزاء بجميع املقابر للوقاية 
من الفيروس ووضع اإلرشادات 
على الشاشات، إضافة إلى غلق 
صاالت العزاء واالكتفاء مبراسم 
ال��دف��ن ف��ق��ط واق��ت��ص��ار دخ��ول 
املقابر على أق��ارب املتوفى ملنع 
التجمع في املقابر وتنظيم وقت 

الدفن.
وأش��ار إلى أن اخلطة شملت 
إج��راءات بشأن إزال��ة املخيمات 
امل��س��ت��غ��ل��ة )م���ق���اه وم��ط��اع��م( 
في البر أثناء موسم التخييم 
إضافة إلى إزالة جميع املخيمات 
بانتهاء موسم التخييم ال��ذي 
انتهى ف��ي 15 م��ارس اجل��اري 
ومت��ت إزال��ة 221 مخيما عقب 

انتهاء املوسم.

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ 
الدكتور باسل الصباح أم��س االثنني 
شفاء خمس حاالت جديدة من املصابني 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
هي ثالث مواطنات كويتيات ومقيمتان 
اثنتان ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

72 حالة.
وق�����ال ال��ش��ي��خ ب���اس���ل ال��ص��ب��اح 
ل��� )ك��ون��ا(: إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء هذه 

احلاالت من الفيروس.
وذك��ر أن��ه سيتم نقل ه��ذه احل��االت 
إل��ى اجل��ن��اح التأهيلي ف��ي املستشفى 
املخصص الستقبال املصابني بالفيروس 
متهيدا خلروجها من املستشفى خالل 

اليومني املقبلني. 
وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أم���س ت��س��ج��ي��ل 11 إص���اب���ة م��ؤك��دة 
بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
يوم األحد ليرتفع بذلك عدد اإلصابات 

املسجلة في البالد إلى 266 حالة.

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
ال��دك��ت��ور عبدالله السند ف��ي املؤمتر 
الصحفي ال��ي��وم��ي ال26 ل��ل��وزارة: 
إن احل���االت ه��ي ح��ال��ت��ان مرتبطتان 
بالسفر بواقع )حالة ملواطنة كويتية 
مرتبطة بالسفر إلى اململكة املتحدة( 
وح��ال��ة مرتبطة بالسفر إل��ى اململكة 
العربية السعودية وهي من اجلنسية 

السعودية(.
وأضاف السند أنه مت تسجيل ثماني 
ح��االت مخالطة بواقع )حالة ملواطنة 
كويتية مخالطة حل���االت مرتبطة 
بالسفر إل��ى فرنسا وسويسرا وسبع 
ح��االت من اجلنسية الهندية مخالطة 
حلاالت ثبتت إصابتها باملرض نفسه( 
وهناك )حالة واحدة ملقيم من اجلنسية 

الهندية وهي قيد التقصي الوبائي(.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء 
خمس ح���االت ج��دي��دة م��ن )ك��ورون��ا( 
ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من 

املرض إلى 72 حالة.

أم��ا بالنسبة للحاالت التي تتلقى 
ال��رع��اي��ة الطبية والصحية ف��ي أحد 
مستشفيات وزارة الصحة فقد بلغ 
194 حالة في حني بلغ عدد احلاالت في 
العناية املركزة 13 حالة موزعة على 

ثالث حرجة وعشر مستقرة.
وفيما يخص مراكز احلجر الصحي 
املؤسسي فقد بلغ إجمالي ع��دد الذين 
أن��ه��وا ف��ت��رة احل��ج��ر الصحي امل��ق��ررة 
911 شخصا بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات 

من الفيروس.
وج�����دد دع�����وة وزارة ال��ص��ح��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ال���ك���رام إل��ى 
االل��ت��زام بكل ال��ق��رارات والتوصيات 
ال��ص��ادرة م��ن اجل��ه��ات الرسمية في 
ال��دول��ة وت��وص��ي��ات منظمة الصحة 
العاملية وإتباع استراتيجية التباعد 
االجتماعي )اجل��س��دي( لتقليل فرص 
اإلصابة وانتشار العدوى بني املخالطني 
واح��ت��واء انتشار الفيروس والقضاء 

عليه. 
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تزامناً مع حلول ذكرى اليوم العاملي للطبيب 
ال��ذي ص��ادف أمس االثنني يقدم أطباء الكويت 
وجميع الطواقم الطبية والكوادر الصحية مثاال 
وال أبلغ عن قيم ومعاني أسمى مهنة في العالم 
وإنقاذ احلياة البشرية خصوصا أنهم يتصدرون 
الصفوف مشكلني خط الدفاع األول ضد جائحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد )كوفيد 19( ال��ذي 
يكافح العالم أجمع من أجل احلد منه والقضاء 

عليه.
ويأتي ي��وم الطبيب العاملي ال��ذي يصادف 
الثالثني من مارس سنويا عرفانا بفضل الطبيب 
وتكرميا له والننسى هنا األطباء في الكويت 
الذين أثبتوا أصالة معدنهم وتضحيتهم الكبرى 
في معركتهم الضارية ضد وب��اء كورونا حتى 

باتوا سورا أول لألمن الصحي في الكويت.
وال أدل من الوفاء لهؤالء من إشادة سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ ن���واف وس��م��و الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د، 
بجهود أطباء الكويت املضنية وتقدير اجلميع 
م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني لهم ألن��ه��م يضعون 
الوطن وأهله نصب أعينهم رغ��م كل املخاطر 

والتضحصيات.
وال ننسى إش���ادة منظمةالصحة العاملية 
واملنظمات وال��رأي العام العاملي باألطباء في 
الكويت وال��ك��وادر الصحية والطبية أيضا في 
تقدمي منوذج يحتذى حول العالم وجتربة مثلى 

في مواجهة فيروس كورونا يشار إليها بالبنان.
وأكبر تقدير لهؤالء اجلنود املجهولني العاملني 
في وزارة الصحة هو عندما خصهم صاحب 
السمو أمير البالد بالثناء والتقدير لوقوفهم 
بالصفوف االمامية وتقدميهم أقصى التضحيات 

حلماية الوطن واحملافظة على الصحة العامة.
ول��ه��ذا ال��غ��رض أم��ر س��م��وه بتقدمي مظاهر 
التكرمي املعنوي وامل��ادي تقديرا لتلك اجلهود 

معربا عن خالص شكره وتقديره لتلك اجلهود 
التي تعمل بكل اقتدار وضمن روح الفريق الواحد 

ويعملون بصمت وبروح التعاون والفريق.
فقد ق��ال سمو األمير خ��الل ترؤسه اجتماعا 
استثنائيا ملجلس ال���وزراء أخيرا إن إج��راءات 
الكويت ضد املرض نالت إشادة اجلميع والقت 
قبوال من الشعب و”قالوا عن الكويت انها هي 
الوحيدة ميكن بني العالم التي سبقت اآلخرين 

في مواجهة هذا املرض اخلطير”.
وأشاد سموه بكل ما تقوم به وزارة الصحة 
ألنها “في مصلحة حياة املواطن ومعيشته ولم 
جند أحد انتقدنا وه��ذا دليل على تقبل الشعب 

الكويتي لهذا املوضوع ضد هذا املرض اللعني”.
وعامليا أيضاً أشاد املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية ت��ي��دروس غيبرييسوس بدعم دول��ة 
ال��ك��وي��ت جل��ه��ود مكافحة ال��ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد في حني وضعت إجراءات وزارة الصحة 
االحترازية والوقائية الكويت في املرتبة األولى 
عامليا من حيث ع��دد احل��االت التي مت فحصها 
للكشف عن الفيروس نسبة لكل مليون شخص 
http:// وفقا إلحصائية ص��ادرة عن موقع
ourworldindata.org( التابع جلامعة 

أوكسفورد.
في السياق جاءت زيارة سمو الشيخ صباح 
اخل��ال��د رئيس مجلس ال���وزراء أخ��ي��را ل��وزارة 
الصحة نقل خاللها رسالة من سمو أمير البالد، 
متضمنة شكره وتقديره وإشادته بالدور الذي 

تقوم به الوزارة في مواجهة وباء كورونا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن املصداقية 
التي حتلت بها وزارة الصحة أعطت الكويت 
سمعة دول��ي��ة ف��ي تعاملها م��ع وب��اء فيروس 
كورونا مبينا أن الكويت منذ اليوم األول التزمت 
الشفافية واملصداقية في كل األمور وما يترتب 

عليه.

وأوض���ح س��م��وه أن ح��رص وزارة الصحة 
وكافة قياداتها ووضوحهم وصراحتهم يؤكد 
إخالصهم الواضح في التعامل مع هذا الوباء 
يضاف ال��ى ذل��ك تعاونهم التام مع إرش��ادات 

وتعليمات منظمة الصحة العاملية.
وأك��د سموه خ��الل اللقاء أن ق��راءة وتنبوؤ 
وزارة الصحة للحدث ك��ان دقيقا وب��االجت��اه 
الصحيح وإمكانيات الدولة كلها ستكون مسخرة 
في مواجهة هذا الوباء مبينا أن املسؤولية على 
عاتقنا جميعا ونحن فريق واحد في العمل من 

أجل احتواء هذ الوباء.
ون��وه سموه باجلهود الكبيرة واملشهودة 
للعاملني ف��ي وزارة الصحة وك��اف��ة أجهزتها 
ف��ي م��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا منذ ال��ي��وم األول 
اضافة الى استمرار عمل املستشفيات واملراكز 
واملستوصفات بتقدمي خدماتها للمواطنني 

واملقيمني.
وأشار إلى توجيهات سمو أمير البالد بتوفير 
وتيسير كافة متطلبات الكوادر والطواقم الطبية 
التي تعمل ف��ي اخل��ط��وط األول���ى الح��ت��واء هذا 
الوباء التقليل قدر اإلمكان من آثارهومن جانبها 
تبدي وزارة الصحة حرصا على أبنائها، إذ أكد 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله 
السند في وقت سابق على جميع الطواقم الطبية 
والفنية واإلداري���ة واملمارسني الصحيني في 
البالد ض��رورة أال ينسوا أنفسهم خالل العمل 
املضني ال���ذي ي��ق��وم��ون ب��ه مل��واج��ه��ة فيروس 
كورونا واتخاذ التدابير الوقائية ومنع العدوى، 
مضيفا “التنسوا أنفسكم ألن صحتكم وصحة كل 

من على هذه األرض الطيبة تهمنا”.
وقال السند حينها: “إننا نفتخر مبا يقوم به 
املمارسون الصحيون والطواقم الطبية والفنية 
واإلداري���ة ونعلم حجم املسؤولية امللقاة على 
عاتق اجلميع وم��دى التزامهم بصون األم��ن 

الصحي للبالد ودفع األذى واخلطر عن األفراد 
واألسر واملجتمع”.

ودعا هؤالء أيضاً إلى االستمرار في املداومة 
على األخذ بالعادات الصحية والتغذية السليمة 
وأخذ قسط كاف من النوم لالستعداد ملواجهة 

هذا التحدي بشكل يومي.
في م��وازاة ذلك تخوض األطقم الطبية حربا 
ضد كورونا ويعمل أفرادها في الصفوف األولى 
مبراكز الفحص باملطار وغيره فضال عن تقدمي 
الرعاية املطلوبة للمحجورين واملصابني ووراء 
ه��ذا اجل��ه��د الكبير منظومة عمل تعكف على 
تنفيذها ك��وادر كويتية وغير كويتية من أجل 

حماية الكويت.
وبفضل اجلهود التي تقوم بها وزارة الصحة 
وطواقمها الطبية في مراكز احلجر والفحص 
بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى أحرزت 
الكويت السبق والتمّيز في التعامل مع أزمة 
ك��ورون��ا وك��ل ه��ذا حتقق بجهد أص��ح��اب هذه 
ال��رس��ال��ة اإلنسانية وف��ي الفحص والرعاية 

والعالج.
وف��ي ه��ذا الشأن يبقى أم��ل األطباء العاملني 
بصمت وراء الكواليس باجلميع ف��ي التزام 
املواطنني واملقيمني بالبقاء في بيوتهم طول 
ساعات حظر التجول فضال عن حتقيق التباعد 

االجتماعي بحذافيره.
وف��ض��ال ع���ن ذل����ك ي��ج��ب ال���ت���زام اجل��م��ي��ع 
بالتعليمات الصحية وتطبيق قرارات احلكومة 
بحذافيرها وتعزيز اإلج����راءات الوقائية في 
امل��ن��ازل وحتقيق التباعد االجتماعي والعمل 
على س��د أب���واب اإلش��اع��ات واألخ��ب��ار الكاذبة 
وأخ���ذ امل��ع��ل��وم��ات الصحيحة م��ن مصادرها 
بجانب استمرار اخلطوات املشددة حملاصرة 
د في مواجهة  الوباء، الفتني إلى ضرورة التوحُّ

الفيروس.

تزامنًا مع اليوم العاملي للطبيب

أطباء الكويت يجسدون قيم ومعاني أسمى مهنة في العالم
أش���اد ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
االدارة بجمعية النجاة اخليرية 
ال��دك��ت��ور رش��ي��د احل��م��د بعطاء 
الشعب الكويتي لنجاح حملته 
الوطنية التي أطلقت يوم األمس 
حت��ت شعار ) فزعة للكويت( 
والتي جت��اوزت بها مساهمات 
الشعب الكويتي 9 مليون دينار 
كويتي، وه��و رق��م قياسي في 
حصيلة املساهمات والتبرعات 

التي يتم جمعها في يوم واحد .
كما أثنى على ال���دور الهام 
والفعال الذي قامت به اجلمعيات 
واملبرات اخليرية مجتمعة حتت 
مظلة وزارة الشئون والعمل 
ف��ي إدارت��ه��ا للحملة الوطنية 
الشعبية م��ن حيث التحضير 
ما قبل احلملة وي��وم تنفيذها، 
وأوض��ح أن هذا التعاون البناء 
سيفتح امل��ج��ال أم���ام العديد 
من املشاريع املشتركة محلياً 

وخارجياً.
وط���م���أن احل���م���د : جميع 
مساهمي ومتبرعي حملة فزعة 
للكويت أن تبرعاتهم ستذهب 
ب��درج��ة أول���ى مل��س��اع��دة األس��ر 
املتعففة والعمالة املتضررة 
م��ن ت��داع��ي��ات تفشي ف��ي��روس 
ك��ورون��ا، كما سيوجه ج��زء من 
التبرعات وامل��س��اه��م��ات لدعم 
اجل��ه��ود اللوجستية املباركة 
التي تقوم بها، حكومة دول��ة 

الكويت جت��اه احل��د من انتشار 
فيروس كورونا. 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بالنسبة 
اإلدارية أو املصروفات اإلدارية 
أوض��ح: أن��ه لن يتم اقتطاع أي 
مبلغ م��ن التبرعات احملصلة 
ألي م��ص��روف��ات إداري�����ة، بل 
سيذهب كامل التبرع احملصل 
إل��ى امل��ص��ارف احمل��ددة للحملة 

مبراقبة وزارة الشؤون. 
وق��دم احلمد شكره للشعب 
ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى ثقته الكبيرة 
بالعمل اخليري ومؤسساته، 
وش���ك���ر ال���رع���اي���ة ال��ك��رمي��ة 
للحملة من قبل وزارة الشئون 

االجتماعية.

“فزعة للكويت” إجناز قياسي  احلمد: ما حققته حملة 

»النجاة اخليرية«: التبرعات 
تذهب للمصارف احملددة لها 

مبراقبة »الشؤون«
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