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كورونا خطر داهم ..اجلمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

مساعدة عيد الفطر 
في حسابات ٢٤٨٥ قاصرًا

ليلى الشافعي

صرح مدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون القصر باالنابة 
م.حمد البرجس عن االنتهاء 
من حتويل مســاعدات عيد 
الفطر للمستحقني من القصر 
واملشــمولني برعاية الهيئة 
واستفاد منها عدد ٨١١ اسرة 
و٢٤٨٥ قاصرا ممن تنطبق 
عليهم الشروط والضوابط.
واشــار البرجس إلى ان 
الهيئة وبتعليمات مباشرة 

من مجلس إدارة الهيئة برئاســة املستشــار 
د.فهد العفاسي وزير العدل رئيس مجلس ادارة 
الهيئة سعت جاهدة لتحويل هذه املساعدات 
على الرغم من ظروف احلظر الكلي واإلجراءات 
االحترازية والوقائية املعمول بها في الدولة.

وتابــع ان الهيئة قد التزمت خالل الفترة 
السابقة باالستمرار في تقدمي خدماتها للقصر 
واملشــمولني برعايــة الهيئة مثمنــة جهود 

العاملــني بالهيئــة لتحقيق 
رســالتها النبيلــة خلدمــة 
القصر واملشمولني برعايتها 
فــي ظــل الرعاية الســامية 
لصاحب السمو وسمو ولي 

عهده األمني.
البرجس بأطيب  وتقدم 
التهانــي والتبريــكات لكل 
العاملــني بالهيئة والقائمني 
عليها مبناسبة قرب حلول 
عيد الفطر السعيد، داعيا اهللا 
عز وجل بــزوال هذه الغمة 
ورفــع الوبــاء وأن يحفــظ 

وطننا الكويت من كل مكروه.
اجلدير بالذكر ان الهيئة خالل هذه األزمة 
دأبــت علــى تلبيــة كل احتياجــات القصر 
والتواصل معهم عبر منظومة متكامله لتنفيذ 
كل املعامالت اخلاصة بهم الكترونيا وذلك عبر 
املوقع االلكتروني اخلاص بالهيئة ووسائل 
التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلى خدمة 
الوتساب لتلقي كل استفساراتهم وطلباتهم.

الهيئة ملتزمة باالستمرار في تقدمي خدماتها للقّصر

١٣٢٠ مقيمًا غادروا اخلميس 
على منت ٧ رحالت جوية

ثامر السليم

غادر البالد أمس ١٣٢٠ مقيما من جنسيات 
مختلفــة على منت ٧ رحالت طيران، حيث 
أقلعت طائرتان الى دكا تقالن ٣٤٠ مسافرا 
إحداهما تنتمي إلى شركة طيران اجلزيرة 
واخرى إلى اخلطوط اجلوية الكويتية، كما 
شهد املطار الدولي مغادرة رحلة للخطوط 
اجلوية الكويتية الى ساحل العاج وبوركينا 

فاسو على متنها ١٩٥ مقيما.
كذلــك غادرت رحلة لطيــران اجلزيرة 
متجهة الــى فيجاياوادا (الهنــد) تقل ١٤٥ 
راكبــا وطائــرة أخــرى تابعــة للخطوط 
اجلويــة الهندية الي حيدر ابــاد تقل ١٨٠ 
راكبا، باالضافة الــى طائرة من اخلطوط 
اجلوية املصرية الى القاهرة تقل ٢٦٠ راكبا.
كما غادر ٢٠٠ راكب من جنسيات عدة، 

مــن مقيمني وزائريــن، على منت اخلطوط 
اجلوية القطريــة ـ ترانزيت إلى الدوحة، 

ومن ثم كل إلى وجهته.
هذا، وقد اســتنفرت األجهــزة العاملة 
في املطار لتسهيل إجراءات سفر املقيمني، 
بالتنســيق مع وزارة الداخلية وسفارات 
دولهم واإلدارة العامة للطيران املدني ووزارة 
الصحة واإلدارة العامة للجمارك، حيث مت 
تذليل كل الصعاب وتسخير اإلمكانات من 
خالل إجراءات الفحص الطبي قبل الدخول 
وختم اجلــوازات ووزن األمتعة وتوزيع 
األقنعة الواقية على جميع الركاب. وأعرب 
عدد من املسافرين عن سعادتهم مبغادرتهم 
الى بالدهم، متوجهني الى الكويت وشعبها 
بالشــكر اجلزيــل، مثمنني جهــود جميع 
العاملني خالل فتــرة وجودهم باحملاجر، 

متمنني العودة مرة أخرى إلى الكويت.

وجهوا الشكر إلى الكويت وثمنوا جهود العاملني باحملاجر

(هاني الشمري) مطار الكويت شهد حركة مكثفة خالل الفترة املاضية  

الشيخ: ال أحد محصنًا من اإلصابة بـ«كورونا» 
والتضامن أصبح أمرًا حاسمًا

أشاد ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة املنسق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشيخ 
بجهود الكويت في مجاالت 
الثقافة والفنون والتنمية 
الفكريــة محليــا ودوليــا 
وعملها بجد لتعزيز التنوع 

الثقافي.
وقال الشــيخ في بيان 
صحافــي مبناســبة اليوم 
الثقافي  العاملــي للتنــوع 
للحوار والتنمية إن جهود 
الكويت بالترويج والتطبيق 

احمللي والدولي للثقافة والفنون والتنمية 
الفكرية موجودة منذ عام ١٩٧٣ مع صدور 
مرســوم أميري بإنشــاء املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.
وأضــاف أن الكويــت تعمــل من خالل 
املجلــس بجد في تعزيز التنــوع الثقافي 
لتنظيم الفعاليات الثقافية املختلفة على مدار 
السنة بالتعاون مع املجتمع الديبلوماسي 
أو من خالل إنتاج املنشورات الثقافية ودعم 
برامج التبــادل الثقافي ومتكــني التعبير 

الثقافي املتنوع.
ولفت إلــى ثناء منظمــة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) على 
انضمام الكويت إلى اتفاقية حماية وتعزيز 
تنوع أشكال التعبير الثقافي في الثالث من 
أغسطس عام ٢٠٠٧ وجهودها في التنفيذ 
الفعال وحماية وتعزيز التنوع الثقافي من 

أجل احلوار والتنمية.
وذكر أن اليوم العاملي للتنوع الثقافي 
للحــوار والتنمية الــذي أعلنته اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة عام ٢٠٠٢ في قرارها 
٢٤٩/٥٧ مخصص للتذكير بـ «أهمية توسيع 
مفاهيمنا وقيمنا ملا جتلبه الثقافات املتنوعة 

ملجتمعنا».
وأضاف الشيخ أنه أيضا مناسبة لتعزيز 
الثقافات وإبراز أهمية تنوعها كعامل إلدماج 
اجلميع والتغيير اإليجابي وميثل فرصة 

لالحتفال بأشــكال الثقافة 
املتنوعــة امللموســة منها 
وغير امللموسة والصناعات 
اإلبداعيــة وتنوع أشــكال 
الثقافي والتفكير  التعبير 
مســاهمتها  كيفيــة  فــي 
باحلوار والتفاهم املتبادل 
للتوجهــات االجتماعيــة 
والبيئيــة واالقتصاديــة 

للتنمية املستدامة.
وذكر أن حماية وتعزيز 
تنوع أشكال التعبير الثقافي 
أصبــح فائــق األهمية في 
الوقت احلاضر كما تعزز منظمة (يونيسكو) 
التنــوع الثقافي باعتباره تراثا مشــتركا 
جلميع الشعوب وهي مصدر لتجديد األفكار 
واملجتمعات من خــالل التقبل والترحيب 
باآلخرين واكتشاف طرق جديدة ومبتكرة 

للتفكير.
وقال الشــيخ إن عام ٢٠٢٠ بات مبنزلة 
اختبار للبشرية، حيث تأثير جائحة (كوفيد 
- ١٩) أصاب العديد من الناس بغض النظر 
عن ثقافاتهم أو أصولهم أو معتقداتهم في 
جميع أنحاء العالم مما يثبت أنه ال يوجد 
أحد محصن من اإلصابة بالڤيروس وخالل 
هذا الوقت العصيــب أصبح الوقوف معا 
والتضامن للتغلب على احلواجز التمييزية 

أمرا حاسما.
وبني أن جائحة (كوفيد - ١٩) كشــفت 
التقلبات املوجودة ســابقا فــي النتاجات 
اإلبداعية ونظرا إلى الطبيعة املعقدة لعملهم 
يتأثــر املهنيون الثقافيون بشــكل خاص 
وتؤثر إجراءات احلظر الشامل حول العالم 
بشكل مباشر على سلسلة القيمة اإلبداعية 
بالكامل، فاألزمة تعرض تفاقم عدم املساواة 

وجعل املجتمعات عرضة للخطر.
ودعــا باســم األمم املتحــدة ووكاالتها 
إلــى تشــجيع اجلميع على احتــرام وفهم 
الثقافية للمجتمعات وضمان  االختالفات 

االندماج وعدم التخلف عن أي شخص.

ً أشاد بجهود الكويت في مجاالت الثقافة والفنون والتنمية الفكرية محلياً ودوليا

د.طارق الشيخ

١٠٤١ إصابة جديدة بـ «كوفيد ١٩» وتسجيل ٥ حاالت وفاة
حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ١٠٤١ إصابة جديدة 
مبرض (كوفيد - ١٩) خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٨٦٠٩ حاالت، 
في حني مت تسجيل ٥ حاالت 
وفــاة إثر إصابتهــا باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى اليوم ١٢٩ حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند في 
املؤمتر الصحافي اليومي إن 
جميع احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتهــا باملرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ١٠٤١ الســابقة 
تضمنت (٢١١ حالة ملواطنني 
كويتيني) و(٣٢٥ حالة ملقيمني 
من اجلنسية الهندية) و(١٧٧ 
حالة ملقيمني من اجلنســية 
املصرية) و(١٣٩ حالة ملقيمني 

حــاالت  و(١٠٧  الصحيــة) 
مبنطقة العاصمة الصحية) 
و(١٠٣ حاالت مبنطقة اجلهراء 

الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، فقد ذكر 
أنها جاءت على النحو التالي: 
(منطقة الفروانية ١١٦ حالة) 

و(منطقــة خيطان ٩١ حالة) 
و(منطقة جليب الشيوخ ٩١ 
حالة) و(منطقة املهبولة ٧٩ 

حالة).
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفــت إلى أن عــدد من يتلقى 
الرعاية الطبيــة في العناية 
املركــزة ١٨١ حالــة ليصبــح 
بذلــك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض (كوفيد ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٣٢٧٥ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحــي املؤسســي، فقــد 
بلغ مجموع مــن أنهى فترة 
احلجــر الصحي املؤسســي 
اإللزامي خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية ٤٥٤ شخصا، وذلك 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس، 
على أن يستكملوا مدة ال تقل 
عن ١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلــي اإللزامي اعتبارا من 
تاريــخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.

وذكــر أن عدد املســحات 
التــي مت القيــام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغ ٤٧٥٧ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٦١٫٠٧١ ألف فحص.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلســابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وحذر الســند من املزاعم 
غير املثبتة والتي تشير إلى أن 
التبغ يقي من مرض «كوفيد 
١٩» وأنــه يعاجله، داعيا إلى 
ضرورة اإلقالع عن التدخني 
لتجنب مضاعفاته الســلبية 

الوخيمة.
التدخــني  أن  وأوضــح 
يضعف وظيفة الرئتني ويؤدي 
إلى اإلصابة باألمراض املزمنة 
مثل أمراض القلب والشرايني 
واجلهــاز التنفســي وبعض 

األورام.
وأشــار إلــى أن التدخني 
له تأثير ســلبي على اجلهاز 
التنفسي، الفتا إلى أن املدخنني 
هــم أكثر عرضــة لألعراض 
الوخيمة عند اإلصابة مبرض 

«كوفيد ١٩».
وأضاف الســند أن التبغ 
يودي بحياة أكثر من ٨ ماليني 
نسمة سنويا، منهم أكثر من 
٧ ماليــني ممــن يتعاطونــه 
مباشرة، ونحو مليون من غير 
املدخنني املعرضــني لدخانه 

غير املباشر.
وكانــت وزارة الصحــة 
الكويتيــة أعلنــت في وقت 
ســابق امس عن شــفاء ٣٢٠ 
حالــة من املصابــني مبرض 
(كوفيد ١٩) ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت 
للشــفاء في البالد إلى ٥٢٠٥ 

حاالت.

السند: املدخنون أكثر عرضة لألعراض الوخيمة عند اإلصابة مبرض كورونا

د. عبداهللا السند

من اجلنسية البنغالديشية) 
وبقية احلاالت من جنسيات 

أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(٣٨٣ حالة مبنطقة الفروانية 
حالــة  و(٢٧٥  الصحيــة) 
مبنطقة األحمدي الصحية) 
و(١٧٣ حالــة مبنطقة حولي 

م.حمد البرجس

إطالق منصة «طابق» اإللكترونية لتقدمي خدمات 
اإلفراجات اجلمركية التابعة للهيئة العامة للصناعة

صرح نائــب املدير العام 
لقطــاع  املســاعد  الوكيــل 
واخلدمــات  املواصفــات 
الصناعية في الهيئة العامة 
للصناعة م.محمد العدواني 
بأنه بناء على توجيهات وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضان ومدير عام الهيئة 
العامــة للصناعة عبدالكرمي 
تقي، بأنــه مت اطالق منصة 
الكترونية جديــدة «طابق» 
متكن املستفيدين من الوصول 
الى عدد كبيــر من اخلدمات 
واملعامالت التي تقدمها ادارة 
املواصفــات واملقاييس عبر 

االنترنت بأسهل الطرق.

وتطبيقــا لقــرارات مجلس 
الوزراء باشتراطات التباعد 
االجتماعي وللحاجة املاسة 
الى وجود بدائل الكترونية 
الدارة االزمة وتسيير امور 
املراجعني في ادارة املواصفات 
واملقاييس والتي كانت الدافع 
االساسي للعمل على اطالق 
املنصة بأســرع وقت ممكن 
متاشــيا مع قرارات مجلس 
الــوزراء، حيــث ان معظــم 
الوزارات واجلهات احلكومية 
الكبرى قامت  واملؤسســات 
النظــام  الــى  باالنتقــال 
االلكتروني لتقدمي خدماتها 
عبــر االنترنــت مبختلــف 

للجمارك في الكويت، بحيث 
يتم االســتغناء عن االختام 
اليدوية وذلــك للتحول الى 
النظــام االلكتروني بشــكل 
كامــل، اضافة الى ان النظام 
ســيعمل على تقليل الوقت 
الالزم لإلفراج عن الشحنات 
الــواردة الــى الكويت ورفع 
كفاءة العمل وابقاء موظفي 
االدارة بعيديــن عــن خطر 
العدوى النــاجت عن جائحة 
كورونــا واحلــد مــن عــدد 
الــى  اليوميــة  املراجعــات 
املواصفــات  ادارة  مكاتــب 
واملقاييــس التابعــة للهيئة 

العامة للصناعة.

وسائل التكنولوجيا احلديثة 
مع ضمان حفظها وارشفتها 
الكترونيــــا  وتسليمهــــا 
والتحول الى بيئة ال ورقية.

واضاف انه قد مت تطوير 
املنصة االلكترونية بإشراف 
من ادارة املواصفات واملقاييس 
وفــق اعلى معاييــر الكفاءة 
من حيث سرعة االجناز في 
التسجيل وكذلك في تقليص 
الوقت املستغرق للمستفيدين 
مما يساهم في رفع املؤشرات 

التنافسية في الكويت.
وبني العدواني انه مت ربط 
املنصة بالنظام االلكتروني 
املعمول به لدى االدارة العامة 

وبني العدواني انه نظرا 
للظــروف احلاليــة الناجتة 
كورونــا،  جائحــة  عــن 

حنان عبداملعبود

كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
عن أنه خالل العمل امليداني لوحظ ان 
أغلب احلاالت املكتشــفة تبني أنها ال 

تعاني من أعراض سابقة.
وقالــت املصادر ان اي شــخص 

يشك في اصابته باملرض فعليه بزيارة 
مراكز الصحة الوقائية لعمل الفحوصات 
واملسحة ان لزم ذلك في املنطقة الصحية 
التابع لها. وأكدت املصادر ان الوزارة 
كانــت قد خصصــت مراكز لفحص 
االشخاص احملجور عليهم منزليا في 
كل منطقة صحية بواقع مركزين في كل 

محافظة على فترتني صباحية ومسائية، 
باستثناء يوم السبت الذي يكون العمل 
به خالل الفترة الصباحية ومستمر هذا 

العمل بعد شهر رمضان.
من جهة أخرى، اكد مصدر مطلع 
ان وزارة الصحة مبختلف مستشفياتها 
تستعد لتشغيل العيادات التخصصية 

اخلارجية لالمراض املزمنة بعد انتهاء 
التشــغيل  ان  اإلجازة. وقال املصدر 
سيكون في بداية األمر بشكل تدريجي 
وبعدد معني للمراجعني مع اتباع وسائل 
بالتباعد  املراجعة والعمل  الوقاية عند 
االجتماعي في صــاالت االنتظار في 

العيادات.

مصادر لـ «األنباء»: أغلب احلاالت املكتشفة ال تعاني من أعراض سابقة

تشغيل العيادات التخصصية اخلارجية لألمراض املزمنة بعد انتهاء العطلة

محمد العدواني

افتتاح حتويلة مرورية 
مبشروع «جنوب السرة»

أعلنت هيئة الطرق والنقل البري عن افتتاح 
حتويلة مرورية مبشــروع تطوير مشــروع 
جنوب الســرة (هـ ط/ ٢٥٦) بطريق امللك فهد 
بن عبدالعزيز اجتاه الكويت مقابل منطقة مبارك 

العبداهللا.
وقالت الهيئة في بيان لها: سيتم فصل الطريق 
الى حارتني من اليمني وحارتني باليسار، وذلك 
لتركيب تدعيم أعمال إنشاء اجلسر، لذا يرجى 
خريطة توضح الطريقاحلذر من قبل مرتادي الطريق وتخفيف السرعة.


