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كورونا خطر داهم ..االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

٩٤٢ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ١١ حالة وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس السبت تسجيل ٩٤٢ 
إصابــة جديــدة بڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد 
- ١٩) خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضيــة، ليرتفــع بذلــك 
احلــاالت  عــدد  إجمالــي 
املسجلة في البالد إلى ١٣٨٠٢ 
حالة، في حني مت تســجيل 
١١ حالة وفــاة إثر إصابتها 
باملرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ١٠٧ حاالت.
الرســمي  الناطق  وقال 
باســم الــوزارة د.عبداهللا 
الســند في بيان لـ (كونا) 
إن جميع احلاالت السابقة 
التي ثبتت إصابتها باملرض 
هي حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن أسباب العدوى 

وفحص املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـ ٩٤٢ الســابقة 
حــاالت   ٢٠٨) تضمنــت 
ملواطنني كويتيني) و(٢٥١ 
حالة ملقيمني من اجلنسية 
الهندية) و(١٥٦ حالة ملقيمني 
مــن اجلنســية املصرية) 
و(١٢٤ حالــة ملقيمــني من 

و(منطقة جليب الشيوخ ٧٩ 
حالة) و(منطقة املهبولة ٥٣ 
حالة) و(منطقة الفحيحيل 

٤٦ حالة).
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املســتجدات فــي العنايــة 
املركــزة، لفت إلــى أن عدد 
من يتلقــى الرعاية الطبية 
في العناية املركزة ١٦٩ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد - 

تقل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامي 
اعتبــارا من تاريخ مغادرة 

مركز احلجر املؤسسي.
وذكر أن عدد املســحات 
التــي مت القيــام بها خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية بلغ 
٤٧١٢ مسحة، مشيرا إلى أن 
الفحوصات  مجموع عــدد 
بلغ أكثر من ٢٤٠٫٧١٦ ألف 

فحص.
الدعوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بــكل ســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني، 
موصيا بزيارة احلسابات 
الرســمية لوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع على اإلرشــادات 
والتوصيــات وكل مــا من 
شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحة 
أعلنــت فــي وقت ســابق 
عن شــفاء ٢٠٣ حاالت من 
املصابني بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيــد - ١٩) 
ليرتفع بذلك عدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء 
في البالد إلى ٣٨٤٣ حالة.

١٩) ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٩٨٥٢ حالة.
وحــول مراكــز احلجر 
الصحي املؤسسي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسسي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
عــدد ٤١١ شــخصا، وذلــك 
بعد القيــام بكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
على أن يســتكملوا مدة ال 

إجمالي اإلصابات وصل إلى ١٣٨٠٢.. واملتعافون ٣٨٤٣

د. عبداهللا السند

اجلنســية البنغالديشية) 
وبقية احلاالت من جنسيات 

أخرى.
وأضــاف أن املصابــني 
حســب املناطــق الصحية 
جــاءوا بواقــع (٣٣١ حالة 
مبنطقة الفروانية الصحية) 
مبنطقــة  حالــة  و(٢٣٩ 
األحمدي الصحية) و(١٥٥ 
حولــي  مبنطقــة  حالــة 
حالــة  و(١٢٩  الصحيــة) 
مبنطقة اجلهراء الصحية) 
و(٨٨ حالة مبنطقة العاصمة 

الصحية).
املناطــق  وعــن أعلــى 
السكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، فقد ذكر 
أنها جاءت على النحو التالي: 
(منطقة الفروانية ١١٢ حالة) 

الفجام لـ «األنباء»: ترقية ١٤٦ باالختيار في «التطبيقي»
عبداهللا الراكان

اعتمد مدير الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.علي املضف كشوف درجات 
الترقية باألقدمية واالختيار 
في قطاعــات وإدارات الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب، وقد مت اختيار ١٤٦ 
موظفــا وموظفة في مختلف 
الدرجــات الوظيفية والفنية 

والوظائف املعاونة.
وأكــد نائــب املديــر العام 

للشــؤون االداريــة باإلنابــة 
للتعليــم  العامــة  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب د.حسن 
الفجام في تصريح لـ «األنباء» 
انه مت االنتهاء من إعداد مشروع 
قرار الترقية باالختيار ملوظفي 
الهيئة، حيث بلغ عدد املرشحني 
للترقية باالختيار ١٤٦ موظفا 

وموظفة موزعني كالتالي:
٭ إلى الدرجة (أ): ٢٦ موظفا.
٭ إلى الدرجة (ب): ٢٧ موظفا.
٭ إلى األولى/ عامة: ١٨ موظفا.

٭ إلــى الثانيــة/ عامــة: ٢٠ 

املمتــازة للموظفني فإن إدارة 
تقــوم  اإلداريــة  الشــؤون 
بالتدقيق والتحقق من تطبيق 
شروط استحقاق املكافأة على 
املرشحني من قبل مراكز العمل 
املختلفة بالهيئة وفقا لتعميم 
الهيئــة رقــم ٢ لســنة ٢٠٢٠ 
ولقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ٩ لسنة ٢٠١٠ وتعديالته 
بشــأن املكافآت املالية مقابل 
اخلدمة املمتازة، متوقعا انها 
ســتكون بحساب مستحقيها 

بشهر يونيو املقبل.

موظفا.
٭ إلــى الثالثــة/ عامــة: ٤٢ 

موظفا.
الرابعــة/ عامــة: ٦  إلــى  ٭ 

موظفني.
٭ إلــى اخلامســة/ عامــة: ٥ 

موظفني.
٭ إلى السادسة/ عامة: موظف 

واحد.
٭ إلى السابعة/ عامة: موظف 

واحد.
وأضاف الفجام انه وفيما 
يتعلق بصرف مكافأة األعمال 

املكافآت املالية ستكون بحسابات مستحقيها في يونيو املقبل

د.حسن الفجام

عبداللطيف القبندي

فيصل الشويع رحمه اهللا

تعاونية اخلالدية: سجل الشويع حافل بخدمةاألهالي

القبندي لـ «األنباء»: ٩ إصابات بـ «كورونا» في جمعية حطني

محمد راتب

نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعيــة اخلالدية التعاونية ألهالي 
املنطقة والكويــت عموما وفاة أحد 
موظفي اجلمعية ومســؤول الفرق 

التطوعيــة التــي تعمل فــي خدمة 
األهالــي ورواد الســوق املركــزي، 
وهو املواطن فيصل علي الشــويع، 
الذي وافته املنيــة متأثرا بڤيروس 
كورونا خالل أدائه اخلدمة وتطوعه 

في اجلمعية.

وأكد مجلــس اإلدارة في تصـــريح 
لـ «األنباء» أن املنية وافت الشويع يوم 
اجلمعة وليلة الثالث والعشرين من 
رمضان، معتبرا أن سجله احلافل في 
خدمة املنطقة وااللتزام زادا من حزن 

اجلميع عليه.

محمد راتب

أكــد رئيس مجلــس إدارة جمعية 
حطني التعاونية عبداللطيف القبندي 
فــي تصريح لـ «األنبــاء» أنه مت عمل 
الفحــص الوقائــي جلميــع املوظفني 
العاملــني باجلمعيــة واملتطوعــني 
وعددهم بالكامل ٢٤٢، حيث تبني من 

نتائج الفحوصــات األولية إصابة ٩ 
من املوظفني فقط، مشــيرا إلى إغالق 
السوق املركزي اجلمعة خالل الفترة 
املسائية والسبت، نظرا لتأخر ظهور 
نتيجة فحص بقية املوظفني، على أن 
نعاود العمل مبشيئة اهللا اليوم األحد.
وبــني أنه ســيتم تطبيــق جميع 
اشتراطات الصحة الوقائية ومتابعة 

مــا ميكن فعلــه إزاء املصابني، مؤكدا 
اننا سنقوم بعمل اإلجراءات الوقائية 
والتعقيــم خــالل فتــرة اإلغالق على 
أن يعاود الســوق املركــزي االفتتاح 
صباح اليــوم األحد أو حتى إشــعار 
آخر بحســب النتائج وعدد املصابني 
وآلية فرز املخالطني، متمنيا الشــفاء 

العاجل جلميع املصابني.

وفاة مسؤول املتطوعني في اجلمعية متأثراً بـ «كورونا»

من ٢٤٢ موظفًا ومتطوعًا وبانتظار بقية النتائج.. وإغالق السوق املركزي للتعقيم اجلويسري لـ «األنباء»: اإلصابات وصلت 
إلى ٨٢ بني ٢٨٨ موظفًا في تعاونية سلوى

إصابة ٣٨ موظفًا في تعاونية صباح السالم 
من أصل ٣٠٠ مت فحصهم

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية سلوى التعاونية 
ســعد فالح اجلويســري 
لـ «األنبــاء» وصول عدد 
اإلصابــات إلى ٨٢ موظفا 
وعامــال مــن أصــل ٢٨٨ 
بينهــم أمــني الصنــدوق 
البــــريكي،  م.يوســـــف 
مشيرا إلى إغالق السوق 
لتعقيمه على مدار يومني 
وافتتاحه اليوم األحد أو 

غدا االثنني على أبعد تقدير. وأشــار إلى 

أن من مسؤوليات وزارة 
الصحة تقصي املخالطني 
والتأكد من أخذ العينات 
وتقدمي التقارير اخلاصة 
بهذا الشأن، موضحا اننا 
سنقوم بكل ما ميليه علينا 
الواجب املهنــي من عزل 
املصابني ملدة أســبوعني 
ثــم التواصل مع اجلهات 
املعنيــة ألخــذ مســحات 
للتأكد من سالمتهم، داعيا 
إلى أخذ احليطة واحلذر 
واتباع اإلجراءات الوقائية 

لضمان السالمة العامة.

محمد راتب

أعلنت جمعية صباح السالم التعاونية 
في تصريح خصت به «األنباء» عن إصابة 
٣٨ مــن موظفي اجلمعية من أصل ٣٠٠ مت 
فحصهم، مشيرة إلى إغالق السوق املركزي 
٢ أمس السبت والســوق املركزي ١ اليوم 
األحد والســوق املركزي ٤ غدا االثنني ملدة 

٢٤ ســاعة إلجراءات التعقيم والوقاية مع 
معاودة العمل في اليوم التالي للتعقيم.

العاجــل  الشــفاء  ومتنــت اجلمعيــة 
للمصابــني وجلميع املرضــى وأن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل مكروہ، مؤكدة حرصها 
الشديد على سالمة موظفيها ورواد اجلمعية 
دون اســتثناء، وهي مستمرة في تطبيق 

اإلجراءات االحترازية الالزمة.

ثبوت إصابة أمني الصندوق م.يوسف البريكي

سعد اجلويسري

الهاجري لـ «األنباء»: ال متييز في املساعدات 
اخليرية  واملقطع املنتشر ليس في الكويت

بشرى شعبان

شددت الوكيلة املساعدة 
لقطــاع التنمية االجتماعية 
فــي وزارة الشــؤون هنــاء 
الهاجري على أن اجلمعيات 
اخليرية، في ظل هذه الظروف 
االستثنائية، تقدم املساعدة 
جلميع احملتاجني من جميع 
اجلنســيات دون أي متييز 

في الدين أو العرق.
الهاجــري فــي  وقالــت 
تصريح خاص لـ «األنباء»: إن 

املقطع املنتشر في وسائل التواصل االجتماعي 
بشأن التمييز في هذا األمر ينطوي على لبس 
كبير، حيث يتضح من اللهجة أنه ليس في 

الكويت.
املولــى عــز وجــل:  واســتذكرت قــول 
{ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا}، مضيفة ان األســرى كانوا كفارا، 
وكان يتم إطعامهم، والشعب الكويتي جبل 
على فعل اخليرات منذ القدم، وأياديه البيضاء 

متتد إلى كل بقاع العالم دون 
أي اعتبارات للجنســية أو 

العرق.
وأكــدت الهاجــري أنه ال 
يســمح بأي تصــرف مينع 
املساعدة ألي فرد محتاج في 
ظل هذه الظروف، مشــددة 
على أن اجلمعيات اخليرية 
املتعففــة  وروابــط األســر 
واألفراد يسجل فيها اجلميع، 
وهناك أشخاص غير مسلمني 
مســجلون بالفعــل فيهــا، 
ويتم تقدمي املساعدات لهم. 
وأضافت أن ما يقدم من وجبات أو سالل غذائية 
من اجلمعيات اخليرية يكون للجميع بدون 
استثناء وخاصة في ظل األوضاع االستثنائية 
التــي متر بها الدولة والتــي تتطلب تضافر 
اجلهود. وأوضحت ان جميع العمالة تنطوي 
حتت مفهوم «املنقطعة بهم الســبل» بغض 
النظر عن الدين او املذهب وهو أساس العمل 
اخليري فــي الكويت الذي تتميــز به بعيدا 
عن أي انتماءات عرقية أو دينية أو مذهبية.

أكدت أن ما تقدمه اجلمعيات من أغذية يكون للجميع دون استثناء

هناء الهاجري

العتيبي: «املشتركة» ُتزيل مخالفات 
مزارع الوفرة املسببة النقطاع الكهرباء

دارين العلي

بــدأت وزارة الكهربــاء 
واملاء بالتنسيق مع اللجنة 
املشــتركة بإزالة املخالفات 
التــي تالمــس  واألشــجار 
اخلطوط الهوائية في املناطق 
الزراعية في البــالد، والتي 
تهدف إلى تقليل االنقطاعات 
الكهربائية في تلك املناطق.

وقــال الوكيــل املســاعد 
التوزيــع  لقطــاع شــبكات 
م.مطلق العتيبي إن اللجنة 

قامــت بحصر العديد مــن املخالفات وتنبيه 
املزارع املخالفة منذ فترة بإزالة تلك املخالفات 
من قبلهم، قبل أن تقوم اللجنة بإزالتها. ولفت 

إلى أن اللجنة تعمل حاليا في 
منطقة مزارع الوفرة إلزالة 
املخالفات واألشــجار، داعيا 
أهالي املنطقــة إلى التعاون 
مع اللجنة وسرعة اإلزالة قبل 
وصولها إلى املواقع املخالفة. 
وأوضح أن الوزارة سبق أن 
تلقت عدة شــكاوى بسبب 
االنقطاعات املستمرة التي تقع 
في املناطق الزراعية وضعف 
وصول التيار الكهربائي إليها، 
األمر الــذي دفع الوزارة الى 
تشــكيل جلنة لدراسة تلك 
الشكاوى والتعامل مع املخالفات التي تتسبب 
في ضعف التيــار الكهربائي أو انقطاعه عن 

بعض املستهلكني في تلك املناطق.

م.مطلق العتيبي

سليمان لـ «األنباء»: يجب ضم املراكز 
والعيادات األهلية حلجز املواعيد إلكترونيا

حنان عبداملعبود

أكد مدير مركز «اميجز» 
التشــخيصية  لألشــعة 
استشاري التشخيص الطبي 
باألشعة د.يحيى سليمان ان 
احلكومة تبذل اجلهد ملكافحة 
انتشار ڤيروس كورونا، الفتا 
الى ان االجراءات التي اتخذتها 
فــي هــذا الصدد تســتحق 
اإلشادة. وأوضح سليمان في 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
ان حظر التجوال الكلي يعد 

احد احللــول التي ميكن من خاللها احلد من 
انتشار الڤيروس، مضيفا: من املؤكد ان هناك 
بعض القطاعات التي يجب ان يستمر عملها 
اثناء احلظر، واملستشــفيات سواء حكومية 

او أهليــة من اهم القطاعات 
التي يجب اســتمرار عملها، 
الفتــا الى ان هــذا ما أعلنت 
عنــه وزارة الصحــة إال ان 
النظــام اإللكترونــي الــذي 
يشــتمل على إعطاء مواعيد 
للمواطنــني واملقيمني خالل 
وقت احلظر ال يضم املراكز 
الصحية والعيادات األهلية، 
مما أخــل بالعمــل بالقطاع 
األهلي بالرغم من الســماح 
للمراكز والعيادات بالعمل. 
وناشــد ســليمان بضرورة 
حتديــث النظام اإللكترونــي حلجز املواعيد 
الدخال املراكز والعيادات االهلية ضمن أوقات 
احلجز حتى يتسنى للجميع االستفادة وتقليل 
الضغط على مستشفيات القطاع احلكومي.

ل فريقًا ملتابعة  «الصحة» ُتشكِّ
إشغال أسّرة العناية املركزة 

حلاالت «كورونا املستجد»
عبدالكرمي العبداهللا

شكلت وزارة الصحة فريقا 
ملتابعة إشغال أسّرة العناية املركزة 
حلــاالت «كورونا املســتجد»، 
برئاسة استشاري العناية املركزة 

د.عبدالرحمن الفارس.
ويختص الفريق برصد إشغال 
أســرة العناية املركزة املتوافرة 
للمصابــني بڤيــروس كورونا 
املستجد في املستشفيات واملراكز 
التخصصية واملستشفيات امليدانية 
من خــالل الزيــارات امليدانية، 
واقتراح تطويرها وزيادة طاقتها 
االستيعابية، فضال عن التنسيق مع 

جميع اجلهات املعنية واملختصني 
آلية تشغيل  لتحديد  الوزارة  في 
أســرة العناية املركزة للمصابني 
بڤيــروس كورونــا املســتجد 
آلية  اقتراح  (١٩-COVID)، وكذلك 
توزيع الكوادر الطبية حسب حاجة 
العمل لتغطية التوسعة السريرية.
كما يختــص الفريق مبتابعة 
الطبية  البرتوكــوالت  وحتديث 
للتعامل مع كورونا املستجد في 
العناية املركــزة، ومتابعة توفير 
األدوية والتجهيزات الطبية الالزمة 
بالعناية املركزة في املستشفيات 
واملراكز، التخصصية والوحدات 

اخلارجية املساندة.

د. يحيى سليمان

البدر: توفير الكمامات بالصيدليات 
األهلية للجميع بحد أقصى ١٥٠ فلسًا

قالت وزارة الصحة 
إنهــا خاطبــت جميع 
الصيدليــات األهليــة 
الكمامــات  لتوفيــر 
وبيعهــا  الوقائيــة 
للمواطنــني واملقيمني، 
مشــددة على االلتزام 
بالقــرارات اخلاصــة 
بتســعيرتها علــى أال 
يزيد سعر الكمام على 

١٥٠ فلسا.
الوكيــل  وأوضــح 
املساعد لشؤون الرقابة 

الدوائية والغذائية بالوزارة د.عبداهللا 
البدر لـ «كونا» أمس السبت أن هذا يأتي 
تزامنا مع قرار وزير الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح بإلزام جميع املواطنني 
واملقيمني بالكويت بتغطية األنف والفم 

أثناء تواجدهم في األماكن العامة.

وأشــار الى تكليف 
مــن  الصحــة  وزارة 
قبــل مجلس الــوزراء 
علــى  بالتعميــم 
الصيدليــات األهليــة 
توفيــر  بضــرورة 
الوقائيــة  الكمامــات 
لبيعها على املواطنني 
واملقيمني، الفتا الى أنه 
ستكون هناك متابعة 
مســتمرة للتأكــد من 

االلتزام بالتسعيرة.
من جهة أخرى، أعلن 
الوكيل البدر أن إجمالي الوصفات التي 
مت صرفها بإشراف  الصيادلة وتوصيلها 
إلى منازل املرضى بالتنسيق مع اإلدارة 
العامة األســبوع املاضي وهو السابع 
منــذ انطالق هذه اخلدمة قد وصل إلى 

٦٥٠١ وصفة.

د.عبداهللا البدر


