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االثنني ١٨ يناير ٢٠٢١ محليات

٣٧٨ إصابة جديدة بـ «كورونا» وال وفيات
أعلنــت وزارة الصحة 
عــن تســجيل ٣٧٨ إصابة 
جديدة بڤيــروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضية 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ١٥٧٧٧٧ حالــة فيمــا 
لــم تســجل أي حالة وفاة 
ليســتقر مجمــوع حاالت 
الوفاة املســجلة عند ٩٤٧ 

حالة.
وقال املتحدث الرسمي 
باســم الــوزارة د.عبداهللا 
الســند لـ«كونــا» إن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة 
بلغ ٥٤ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي للحاالت التي 

املسحات التي مت اجراؤها 
في الساعات الـ٢٤ املاضية 
بلــغ ٨٢٥١ مســحة ليبلغ 
الفحوصــات  مجمــوع 

١٣٩٧٥٤٥ فحصا.
الــى  الدعــوة  وجــدد 
املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخذ بســبل الوقاية كافة 
وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني، 
موصيا بزيارة حســابات 
الوزارة الرسمية واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على االرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه االسهام في 
احتواء انتشار الڤيروس.

وكانــت وزارة الصحة 
أعلنت في وقت سابق شفاء 
٤٦٤ إصابة في الســاعات 
الـ٢٤ املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء ١٥١١٤٢ 

حالة.

ثبتت إصابتها بالڤيروس 
ومازالــت تتلقــى الرعاية 
الطبية الالزمة ٥٦٨٨ حالة.
وأضاف السند أن عدد 

املذكوري لـ «األنباء»: الكويت لم تسجل
أي «آثار جانبية» غير متوقعة للقاح كورونا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت طبيبة الصحة 
العامــة وعضــو الفريــق 
املشرف على الفريق الطبي 
الكويــت للتطعيم  مبركز 
املذكــوري عن  د.راضيــة 
البدء في التدشــني الفعلي 
للجرعــة الثانية من لقاح 
كوفيد ١٩، حيث مت استقبال 
الذين  املواطنني واملقيمني 
تلقوا اجلرعة األولى سابقا 
الثانية  إلعطائهم اجلرعة 
فــي القاعة ٦، مشــيرا الى 
أن اإلقبال «ممتاز»، ويوجد 
تعــاون مــن اجلميــع في 

عملية التطعيم.
وذكــرت فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن كل من 
يتلقى اجلرعة الثانية من 
اللقاح يحصل على شهادة 
تثبت انه استكمل اجلرعات 
املطلوبة من لقاح «فايزر».
ولفتــت الــى أن عملية 
الثانيــة  تلقــي اجلرعــة 
مــن لقــاح كوفيــد ١٩ منذ 
بدايــة االســتقبال حتــى 
تلقي التطعيــم ال تتعدى 
١٠ دقائــق، مبينة انه بعد 
تلقــي التطعيم يجب على 
املراجعني االنتظار ١٥ دقيقة 
في منطقة ما بعد التطعيم 
للتأكد من عدم وجود اي رد 
فعل حتسســي شديد بعد 

أخذ اللقاح.
وبينت أن القاعة ٦ هي 
مساندة للقاعة ٥، وتضم 
منطقة استقبال للتأكد من 
رسائل املواعيد للمراجعني، 
ومنطقة توزيع املراجعني 
على غرف التطعيم وغرف 
لألطباء الوقائيني، فضال عن 
صيدلية مركزية ومخازن 
ومنطقــة انتظار مــا بعد 

التطعيم.
انه  وأكدت د.املذكوري 
حلني الوصول الى نســبة 
٧٠٪ من التطعيم في البالد، 
فيجب على اجلميع اتباع 
اإلجراءات الوقائية من لبس 
الكمام والتباعد االجتماعي 
وغسيل األيدي للقضاء على 

كورونا.
د.املذكــوري  وأكــدت 
أن لقــاح فايــزر املضاد لـ 
«كوفيــد- ١٩» آمن وفعال 
ومر بجميــع املراحل ومت 
اعتمــاده من جهات علمية 
موثوقــة مثل هيئة الغذاء 
والدواء األميركية ومنظمة 

الصحة العاملية.
وقالــت: وبعــد مــرور 
٣ أســابيع مــن اســتخدام 
هذا اللقاح، لم تســجل في 
الكويت أي رد فعل حتسسي 
شــديد أو «مضاعفــات» 
أو «آثــار جانبيــة» غيــر 
للقــاح، وننصح  متوقعة 
اجلميــع بالتســجيل عبر 
منصــة التطعيم وانتظار 
الرســائل للقــدوم لتلقــي 
اللقاح لسالمتهم وسالمة 
املجتمع والوصول الى بر 

األمان.
وبــيــنـــت د. راضـــيــة 
املذكــوري أن آليــة العمل 
للحصــول علــى اجلرعة 
الثانية مــن لقاح كوفيد- 
١٩، هــي وصــول رســالة 
نصيــة باملوعد والســاعة 
قبل يومني من املوعد، الفتا 
الى انه عند القدوم وسيتم 
التأكد من وجود الرســالة 

يستطيع الشخص التسجيل 
في تطبيق «كويت مسافر» 
ليحصل على شهادة ممكن 

استخدامها للسفر.
من جانبهــا، أوضحت 
اختصاصي اول طب أطفال 
مبستشــفى جابــر األحمد 
د.دانة احلقان أن األعراض 
اجلانبيــة للجرعة الثانية 
أشد من األولى لكنها غير 
مقلقــة، ومنهــا «حرارة- 
ألم في العضالت- إرهاق 
شــديد- رجفــة»، والتــي 

بدأت بعد ١٢ ساعة من أخذ 
اجلرعة الثانية، مشيرة الى 
أن هــذا يــدل علــى وجود 
مناعة مكتسبة من اجلرعة 
األولى، وهذا مؤشــر جيد 
بأن اجلهــاز املناعي يعمل 
بشــكل صحيــح ومينــح 
أجســام مضــادة، علما أن 
تلك األعراض لم تتعد ٢٤.
وبينت فــي تصريح لـ 
«األنباء» أن األعراض بعد 
اجلرعــة الثانية بســيطة 
وتتفاوت، فالبعض يحمل 
قليال مــن هــذه األعراض 
والبعض اآلخر يصاب بها 

جميعا. 
وأشارت الى أنه ال يوجد 
أي لقاح فــي العالم ممكن 
أن يحصــن ضــد املــرض 
بنســبة ١٠٠٪، مشيرة الى 
أن لقاح فايزر مينح نسبة 
٩٥٪ من التحصني، ويبقى 
٥٪ حتتــاج الــى االلتــزام 
باالشتراطات الصحية حتى 
تتكون مناعة مجتمعية ما 

فوق ٦٥٪.

«الصحة» بدأت التدشني الفعلي لـ «اجلرعة الثانية»

(متني غوزال) التأكد من موعد التطعيم 

إقبال مع بدء املرحلة الثانية من التطعيم

كبار السن حرصوا على تلقي اللقاح

التطعيــم ويتــم  لتلقــي 
املتلقــي للصاالت  توجيه 

ألخذ التطعيم.
ونوهـــــت د.راضــــية 
املذكوري الى أنه عند تلقي 
اجلرعــة الثانية ســتصل 
للمتلقــي رســالة نصيــة 
تضم رابط يحمل الشهادة 
اإللكترونية تفيد انه تلقى 

اجلرعتني بلقاح فايزر.
د. راضيــة  وأشــارت 
املذكــوري الــى انــه بعــد 
تلقي الشهادة اإللكترونية، 

احلقان لـ «األنباء»: أعراض اجلرعة الثانية أشد من األولى لكنها غير مقلقة

يجب على اجلميع اتباع اإلجراءات الوقائية حلني الوصول إلى نسبة ٧٠٪ من التطعيم في البالد
لقاح فايزر «آمن» و«فعال» ومرَّ بجميع املراحل ومت اعتماده من جهات علمية موثوقة

بهبهاني: نقل مقر إدارة األغذية املستوردة
من الصليبخات إلى الشويخ الصناعية خالل أيام

حنان عبداملعبود

أعلنــت مدير عام الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
باإلنابــة د.ذكــرى بهبهاني 
عن اســتكمال جلنة تســّلم 
ونقل تبعية مختبر األغذية 
املركزي مــن بلدية الكويت 
إلــى الهيئة العامــة للغذاء 
والتغذيــة واملشــكلة بقرار 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 

الشــويخ الصناعية أمس، 
موضحة أن تســّلم املختبر 
يعتبر خطوة رئيسية لنقل 
اختصاص الرقابة على املواد 
الكويت  الغذائية من بلدية 
إلى الهيئة وفقا لقانون إنشاء 
الهيئة رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣. 
كما أفــادت بأنه ســيتم 
اســتكمال إجراءات جتهيز 
املختبر لبدء مرحلة التشغيل 
الفعلي وبذلك تكتمل منظومة 

الرقابة على املواد الغذائية 
بجميــع مراحلهــا وتوحيد 
اجلهة املعنية بتطبيقها مما 
يؤدي إلــى نقلة نوعية في 
جودة اخلدمة املقدمة، الفتة 
إلى أنه سيتم نقل مقر إدارة 
األغذية املستوردة من موقعها 
احلالي مبنطقة الصليبخات 
إلى املوقع اجلديد بالشويخ 
الصناعية وذلك خالل األيام 

القليلة املقبلة.

د.ذكرى بهبهاني مع أعضاء اللجنة

الصباح، أعمالها، الفتة إلى أن 
اللجنة تضم في عضويتها 
ممثلــني عــن اجلهــات ذات 
العالقة وهي بلدية الكويت، 
وزارة املالية ووزارة الصحة. 
وأشــارت بهبهانــي في 
إلــى  صحافــي  تصريــح 
انتهاء إجراءات تسّلم مبنى 
املركــزي لفحص  املختبــر 
وحتليل األغذية ومبنى إدارة 
األغذية املستوردة في منطقة 

«النجاة اخليرية»: سداد إيجار ٥٧٦ أسرة متعففة
أعلن مدير إدارة املساعدات 
بجمعية النجاة اخليرية محمد 
اخلالدي عن تنفيذ اجلمعية 
لعدد من املشــاريع اخليرية 
لألســر املتعففــة واحملتاجة 
داخل الكويت خالل عام ٢٠٢٠ 
تنوعت ما بني سداد إيجارات، 
ومســاعدات مالية، ورسوم 

دراسية.
وفيمــا يتعلق مبشــروع 
ســداد اإليجــارات، أوضــح 
اخلالــدي أن اجلمعية قامت 
بسداد إيجار ٥٧٦ أسرة خالل 
العــام املاضي ضمــن حملة 
«أبشــروا باخلير» وبتكلفة 
بلغت ٣٤٦٫١٠٦ د.ك، مشــيرا 
إلــى أن دفــع اإليجــار يكون 

دراسة وافية، والتأكد من كل 
املستندات واألوراق الثبوتية، 
ونعطي األولوية لألسر األكثر 

حاجة.
وأكــد اخلالــدي أن إدارة 
النجاة  املســاعدات بجمعية 
اخليرية قامــت بإعداد خطة 
مميزة لعــام ٢٠٢١ تهدف من 
خاللها إلى تكثيف ومضاعفة 
جهودهــا اإلنســانية داخــل 
الكويــت، خاصــة أن أزمــة 
ڤيروس كورونا أدت إلى تضرر 
الكثير من األسر وفقدها ملصدر 
دخلها. ووجه اخلالدي الدعوة 
للقطاع اخلاص، والشــركات 
واملؤسســات التجارية لدعم 
النجــاة  مشــاريع جمعيــة 

اخلاصــة مبســاعدة األســر 
احملتاجــة وذلــك فــي إطــار 
املســؤولية املجتمعية لهذه 

املؤسسات.
وختم اخلالــدي بتوجيه 
احملســنني  إلــى  الشــكر 
إلــى  واخليريــن، ودعاهــم 
مواصلــة دعمهــم وعطائهم، 
مذكرا بقول اهللا تعالى: (من ذا 
الذي يقرض اهللا قرضا حسنا 
فيضاعفــه له أضعافا كثيرة 
واهللا يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون). وبــني أن التبرع 
يكــون مــن خــالل التواصل 
مــع اجلمعية عبــر االتصال 
١٨٠٠٠٨٢ أو من خالل املوقع 

االلكتروني.

محمد اخلالدي

بشــيك باســم مالــك العقار. 
وحــول آليــة اختيار األســر 
املستحقة، قال اخلالدي: نقوم 
بدراسة احلاالت املتقدمة لنا 

جهود مشكورة
باقــة ورد مقدمة إلى د.بهيج خلف 
املسؤول عن عيادة الطفل السليم في مركز 
القيروان الصحي وذلك ملا يقوم به من 
جهود كبيرة في خدمة األطفال ورعايتهم 

وتقدمي النصائح بصورة يتفهمها األطفال 
وذووهم، باإلضافة الى رحابة صدره في 
التعامل مع األطفال وحسن استقبالهم 
والرد على كل استفسارات أولياء أمورهم 

ملــا فيه احملافظة على صحة وســالمة 
أبنائهم، وكذلك شــكر خاص الى إدارة 
املركز وعلى رأسها رئيسة املركز وجميع 

الطواقم العاملة فيه.

بن عايش يتبرع مبليون ريال لدّية آل شارع
ليلى الشافعي

ســاهم رجل األعمال عيد 
فالح بن عايش في دفع مليون 
ريال سعودي من دية عبداهللا 
آل شارع الهاجري والتي تبلغ 
٦٠ مليون ريال سعودي، وقد 
مت بحمد اهللا تعالى جمع الدية 
كاملة في يوم واحد وسط جمع 
كثيف من املواطنني وأهالي آل 
شــارع؛ وذلك في حفل عشاء 
كبير أقامه علي بن دهيم في 
ديوانيته على شرف احلضور. 
وحضره ثلة من رجال الكويت 
الكرماء، كما حضره الشــيخ 
نايف بن جامع ورئيس مجلس 
إدارة مبرة العوازم اخليرية 
حمد البسيس وأمني صندوق 
مبرة العوازم أحمد الشبو. بدأ 
احلفل بكلمة شــكر من ظافر 
آل شــارع للقبائل والعوائل 
في الكويت وفي دول اخلليج 
ملــا قدمه لعتق رقبــة والده، 

تعالى: (إمنا املؤمنون إخوة 
فأصلحوا بني أخويكم واتقوا 
اهللا لعلكم ترحمــون) وقال 
النبي ژ: «مثل املؤمنني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل اجلســد إذا اشــتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد 
بالســهر واحلمى» مؤكدا أن 
هــذه املبادرة لهذا احلفل إمنا 
هي شعار صادق على ترابط 

وتالحم ومحبــة وألفة أفراد 
املجتمع الكويتي األصيل الذي 
يحرص على مســاندة أخيه 
املســلم، ويحث على التكافل 
االجتماعي فــي كل املجاالت. 
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة مبرة العوازم اخليرية 
حمــد البســيس بالثناء على 
املتبرع وقدم له هدية عبارة 
عــن درع على شــكل ســيف 
لتبرعه الســخي، قائال: «من 
يزرع املعروف يحصد الشكر». 
وجدير بالذكر أن رجل األعمال 
املتبرع عيد فالح بن عايش هو 
أحد الداعمني للعمل اخليري 
ولم يتوان منذ بداية «كورونا» 
في تلبيــة حاجات املواطنني 
واملقيمني طوال األزمة، وساهم 
مســاهمة كبيرة في تسخير 
سياراته لنقل املواد الغذائية 
وتوزيعها على اجلميع، كما أنه 
يعتبر من الداعمني الرئيسيني 

ملبرة العوازم اخليرية.

حمد البسيس يقدم درعا تقديرية إلى عيد بن عايش

وقــال: هذا ليــس غريبا على 
أهل الكويت أن يهب الكويتي 
لنجدة أخيه املسلم، وهذا هو 
ديدن الشعب الكويتي املشرف، 
قال اهللا تعالى: (ومن أحياها 
فكأمنــا أحيا الناس جميعا).  
من جهته، أثنى صاحب التكرمي 
علي بن دهيم على احملســن 
بن عايش على ما ســاهم به 
فــي الديــة، وقال: قــال اهللا 

د.دانة احلقاند.راضية املذكوري

ملشاهدة الڤيديو

مصادر لـ «األنباء»: حصر الوافدين
في جميع قطاعات «العدل» متهيدًا لـ «التكويت»

رسميًا.. إنهاء العمل مبراسيم التعيني بدرجة وزير

أسامة أبو السعود

أكــدت مصــادر خاصة فــي قطاع 
الشؤون املالية واإلدارية بوزارة العدل، 
أنه مت التوجيه جلميع قطاعات وادارات 
الوزارة بإرســال أعــداد املوظفني غير 

الكويتيــني   بناء على تعليمات وزير 
العدل د. نواف الياسني.

وقالــت املصادر لـــ «األنباء»، إن 
الوزير د.الياسني طلب حصر جميع 
املوظفــني غير الكويتـــــيني بوزارة 
العــدل متهيــدا لعملية إحــالل تلك 

الوظائف بالعناصر الوطنية.
وشــددت املصادر علــى أن القطاع 
سيرسل استعجاال للقطاعات املختلفة 
خالل األسبوع اجلاري لتسليم كشوف 
املوظفــني غير املواطنــني متهيدا لبدء 

عملية اإلحالل.

صدر مرســوم رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ 
بإنهــاء العمــل باملراســيم الصادرة 

بالتعيني بدرجة وزير جاء فيه:
مادة أولى: ُينهى العمل باملراسيم 
الصادرة بالتعيني بدرجة وزير اعتبارا 

من ٢٠٢١/١/٣١ ملن جتاوزت مدة تعيينه 
بهذه الدرجة اربع سنوات، ويستمر 
مــن لم تتجــاوز مدة تعيينــه اربع 
ســنوات في وظيفته للمدة املتبقية 

منها.

مــادة ثانيــة: على نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء تنفيذ هذا املرســوم 
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.


