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يتقدم 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
وجميع العاملين في

مجموعة بيت التمويل الكويتي 
»بيتك«

من أسرة الناهض الكرام
والسيد/ مازن سعد الناهض

الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة

بأحر التعازي القلبية والمواساة
بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

والده 
سعد علي الناهض

رئيس مجلس إدارة
 غرفة تجارة وصناعة الكويت األسبق

 سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان 

مشاركة عزاء

«الصفوف األمامية» إلنشاء هيئة إلدارة األزمات

 توجه إللغاء مزادات «األغنام» و«شبرة اخلضار»

حنان عبداملعبود

أعرب املشاركون في مؤمتر 
«الصفوف األماميــة.. ملحمة 
صمود» في يومه الثاني والذي 
تنظمه جمعية العالقات العامة، 
عن أملهم في اســتحداث هيئة 
عليا إلدارة الكوارث واألزمات.
ودق املشــاركون ناقــوس 
أعــداد  أن  اخلطــر، مؤكديــن 
املصابني بڤيــروس «كورونا» 
في تزايد، وعلينا جميعا االلتزام 
باإلجــراءات االحترازيــة مــن 
أجل ســالمة اجلميع. مؤكدين 
فــي الوقت نفســه أن الكويت 
األمــور طيبــة،  وأن  بخيــر 
لكــن جائحــة «كورونــا» هي 
أزمــة عاملية، وعلينــا توخي 
احلذر واحلفــاظ على التباعد 
االجتماعي، وحتمل املسؤولية 
واتباع اإلجراءات االحترازية، 
موضحــني أن اجلائحة أثبتت 
أهمية االســتخدام االلكتروني 
في كل اخلدمات سواء التعليم 
عن بعد أواخلدمات البنكية أو 

حجز املواعيد ألي جهة.
وعن دور احتاد اجلمعيات 
التعاونية، أكد رئيس االحتاد 
فهد الكشتي أن األزمة أوجبت 
اتخاذ اجراءات بجميع اجلمعيات 
من وضع امللصقات اإلرشادية 
وتوفير مخزون اســتراتيجي 
ومتابعة املخزون االستراتيجي 
وتقييمه ومتابعة كميات البيع 
اليوميــة، مــع التنســيق مع 
املصانــع الوطنيــة للمعقمات 
واملطهرات لتوزيع انتاجها على 
كل اجلمعيات، والتواصل مع 
كل الشركات املوردة، وشركات 
وطنية لتوفير سيارات مجانا 
للجمعيــات الســتخدامها في 

وهذه الفرق هي، فريق إلدراة 
الكوارث واألزمات وفريق خلدمة 
املواطنــني، فريــق متخصص 
الكهربائية، فريق  بالهندســة 
الهندســة امليكانيكية، وفريق 

الهندسة املدنية.
إدارة  اكــد مديــر  بــدوره 
العالقات الداخلية واخلارجية 
في شــركة زيــن الكويت حمد 
املطر التزام الشركة التام بروح 
املشاركة الوطنية والتعاون مع 
مؤسسات الدولة ودعم املبادرات 
االجتماعية منذ بداية اجلائحة.
وقال املطر: «كانت الشركة 
من أوائل املؤسسات الوطنية 
الداعمــة جلهــود الدولــة في 
مكافحة آثار وتداعيات جائحة 
كورونا (كوڤيد-١٩) حيث قامت 
بتســخير قدراتها وإمكانياتها 
والتكنولوجيــة  البشــرية 
بتعاونها مع مختلف الوزارات 
والهيئات احلكومية، وإطالقها 
العديد من املبادرات التوعوية 
والصحية واملجتمعية لضمان 

صحة وسالمة املجتمع.
كذلك حتدث ممثل جمعية 
الهالل األحمر عبدالرحمن العون 
قائال: من منطلق املســؤولية 
ودور الهــالل األحمــر في دعم 

ومســاندة جهــود الدولــة في 
حاالت الكــوارث الطبيعية او 
الكوارث التي من صنع البشر 
استجابت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي للنداء الوطني حيث 
وضعــت اخلطــط والبرامــج 
ملكافحة الڤيــروس، منها دعم 
جهود الدولة باحملاجر الصحية، 
واالجــالء اجلــوي والبــري 
ومشروع الســالت والوجبات 

الغذائية.
وحول دور البلدية قال ممثل 
بلدية الكويت عبداهللا العلي «ان 
مفتشــي البلدية قاموا بجهود 
رقابية كبيــرة لتنفيذ قرارات 
الغلق لبعض احملالت، مؤكدا أن 
البلدية كان عليها مراقبة تنفيذ 
اإلجراءات االحترازية والشروط 
الصحية في جميع احملافظات».
وبــدوره قال ممثــل احتاد 
مصــارف الكويت أحمد رجب: 
قامــت البنــوك بتوفير أجهزة 
قياس احلرارة وأدوات تعقيم 
وقفازات وكمامات كما تعاقدت 
مــع شــركة مختصــة لتعقيم 
أماكن العمل بصورة مستمرة، 
موضحا أن البنوك اســتمرت 
بتقــدمي خدماتها أونالين رغم 
قرار احلكومــة بإيقاف العمل 
ألن اخلدمات البنكية مرتبطة 

باحلياة اليومية للناس.
وبدورها استعرضت ممثل 
مؤسســة املوانــئ الكويتيــة 
طيبة الشــطي دور املؤسسة 
احليــوي والهــام أثنــاء أزمة 
كورونا، مؤكــدة أنه كان يتم 
تعقيم املراكب احململة باألغذية 
القادمة للكويت قبل دخولها 
امليناء، وأنه ال توجد أي حالة 
مــن موظفي املوانــئ جاءتها 

عدوى أثناء العمل.

عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» 
عــن أن اجلهات املعنيــة تدرس إلغاء 
مزادات أســواق «األغنام» و«شبرات 
اخلضار والفاكهة» وغيرها من املزادات 
األخرى، وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة 
الصحة لالحترازات الوقائية ملواجهة 
ڤيروس كورونا. وذلك بعد ان أصدرت 
وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف 

البيــع باملزادات العلنية في أســواق 
السمك واالستعاضة عنها بالبيع بنظام 
احلصــص ســواء على البســطات أو 
األسواق املوازية والتجارية واجلمعيات 
مع وضع تسعيرة لألسماك املبيعة.

ولفتت املصادر إلى أن جلانا مشكلة 
من العديد من اجلهات املعنية اجتمعت 
وناقشت اإلجراءات التي قد تتخذ ملنع 
االزدحامات التي قد تنتج عنها مخاطر 

على الصحة العامة.

وبينت املصادر أن اجلهات املعنية 
تدرس هذه القرارات مبا ال يؤثر على 
توافــر املنتجــات أو أســعارها وأنها 
تهدف إلى ان تكون عمليات الشــراء 
والبيع تسير وفق عمليات تنظيمية 
مبا يتماشى مع اإلجراءات الصحية مع 
مراعاة سالمة صحة املواطنني واملقيمني 
وفي الوقت نفســه عدم تأثر عمليات 
العرض او الطلب وحتى ال يتأثر كذلك 

التجار او البائعون بهذه املنتجات.

بعد قرار وقف البيع باملزادات في أسواق السمك واالستعاضة عنها بالبيع بنظام احلصص

املتحدثون في جلسة اليوم الثاني من املؤمتر

الطلبــات، كمــا مت  توصيــل 
توفير مليون كمام للجمعيات 

لتوزيعها باملجان.
أمــني ســر  بــدوره، قــال 
العامــة  العالقــات  جمعيــة 
الكويتيــة محمد الياســني: إن 
منظمــات املجتمــع املدني هي 
الشــريك الثالث فــي التنمية 
مــع القطاعني العام واخلاص، 
ومن مميزات منظمات املجتمع 
املدني أنها تتخذ القرارات وتنفذ 
اخلطط واالســتراتيجيات بال 
بيروقراطية أو تعقيدات، ومن 
هذا املنطلق جند على الساحة 
عددا ال يستهان به من جمعيات 
النفع العام، حيث يزيد عددها 
على ١١٠ جمعيات، باإلضافة إلى 
ما يزيد على ١٨٠ فريقا تطوعيا، 
والكثير من تلك اجلهات له دور 

فاعل وملموس في املجتمع.
من جانبه، أكد عضو مجلس 
ادارة جمعية املهندسني م.علي 
محســني أن اجلمعية  مواكبة 
لألزمــة حيــث قدمــت عــددا 
مــن املبــادرات واتخــذت عدة 
قــرارات احترازية، كما فتحت 
بــاب التطوع فــي ٥ فرق عمل 
هندســية انضم للعمــل فيها 
نحو ٢٠٠ متطــوع ومتطوعة 

وزير الدفاع: مواقف «اجليش األبيض» مشهودة في خدمة الوطن
قام نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابر العلي بزيارة تفقدية 
لهيئة اخلدمات الطبية، رافقه 
فيهــا رئيــس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد صالح الصباح، ونائب 
رئيس األركان الفريق الركن 
فهد عبدالرحمن الناصر وعدد 

من كبار قادة اجليش.
كان في استقبال الوزير لدى 
وصوله رئيس هيئة اخلدمات 
الطبية الشيخ د.عبداهللا مشعل 
الصبــاح وعــدد مــن قيادات 
الهيئة، حيث استمع في مستهل 
زيارته إلي إيجاز مفصل عن 
طبيعة اخلدمات التي تقدمها 
الهيئة ملنتسبي القوات املسلحة 
وذويهم والدور الذي تقوم به 
من خالل مشــاركتها في دعم 
جهود الدولة بشكل عام وجهود 
وزارة الصحة بشكل خاص في 
ظل الظروف الصحية الطارئة 
التــي متر بها البــالد والعالم 
أجمــع. بعــد ذلك قــام نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
بجولة شــملت بعض املرافق 
الصحية التابعة للهيئة اطلع 
من خاللها على سير األعمال 
املتخــذة ضمن  واالجــراءات 
خطــط التطويــر والتحديث 
اجلاري تنفيذها، كما قام بتفقد 
مركز لقاح «كوفيد ـ ١٩» الذي 
مت افتتاحه مؤخرا تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء املوقر بتكليف 

اخلدمــات الطبيــة، علــى ما 
يقومــون به مــن عمل متميز 
وجهد وافر ومشــاركة فعالة 
في االســهام في رفع مستوى 
اخلدمات الصحية في البالد.

وأكد على أن هيئة اخلدمات 
الطبية بــوزارة الدفاع كانت 
ومازالت ذلــك الصرح الطبي 
الشامخ بعطائه، الزاخر بجهود 
خبراته وشبابه، محط األنظار، 
ومضــرب األمثال، وقدوة في 
جميــع اجلهــود واألعمــال، 
ومنتســبوه هــم «اجليــش 
املواقف  األبيــض» أصحــاب 
املدودة،  املشــهودة واأليادي 
خلدمــة الوطــن والعمــل من 
أجله، وهــم الذين يواصلون 
الليل بالنهار في سبيل تقدمي 
أفضل خدمات الرعاية الطبية 

باملشــاركة في إدارة مختلف 
األزمات.

وفي ختام زيارته، دعا نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع منتسبي هيئة اخلدمات 
الطبيــة إلــى احملافظــة على 
متيزهم وتفوقهم والسعي دائما 
إلــى االرتقاء مبنظومة العمل 
الصحي في القوات املسلحة، 
وذلك من خالل استمرارهم في 
تنمية قدراتهم وخبراتهم في 
هذا املجال، ســائال املولى عز 
وجــل أن يعــني اجلميع على 
البذل والعطاء خلدمة وطننا 
القيــادة  املعطــاء، فــي ظــل 
احلكيمة لصاحب السمو وسمو 
ولي عهده األمني حفظهم اهللا 
ورعاهم وســدد علــى طريق 

اخلير خطاهم.

ملنتســبي القــوات املســلحة 
وذويهم. وأشاد الوزير بالدور 
الكبير ملنتسبي هيئة اخلدمات 
الطبية في دعم جهود الدولة 
في مكافحــة جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد، والذي كان له 
أكبر األثر في نفوس اجلميع، 
حيث كانوا خير معني إلخوانهم 
من منتسبي وزارة الصحة في 
التصدي ملواجهة هذه اجلائحة، 
إدارتهــم  وذلــك مــن خــالل 
للعديد من احملاجر الصحية، 
وتقدميهم لكافة أشكال الرعاية 
الطبية، باالضافة إلى دعمهم 
ومساندتهم للجهات الرسمية 
بالدولــة، فحق لنــا أن نفخر 
بهم، وبعظيم اسهاماتهم، التي 
أبرزت الصورة املشرقة ملكانة 
وقدرة منتسبي وزارة الدفاع 

قام بزيارة تفقدية لهيئة اخلدمات الطبية ونقل حتيات وتقدير القيادة السياسية

جانب من جولة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي التفقدية لهيئة اخلدمات الطبية الشيخ حمد جابر العلي متحدثا خالل الزيارة

هيئة اخلدمات الطبية بتوفير 
اللقــاح للعســكريني وذويهم 
مــن منتســبي وزارة الدفــاع 
ووزارة الداخليــة واحلــرس 
الوطنــي وقوة االطفاء العام، 
حيــث مت إنشــاء هــذا املركز 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 
العسكرية، باالضافة إلى قطاع 
هندســة املنشــآت العسكرية 

بوزارة الدفاع.
وقد نقل الشيخ حمد اجلابر 
في كلمة له خالل هذه الزيارة 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير القائــد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهم اهللا ورعاهم، 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، ملنتسبي هيئة 

وفد من الديوان الوطني حلقوق اإلنسان اطلع على إجراءات تطعيم نزالء السجون
قام وفد من الديوان الوطني حلقوق اإلنسان 
يضم كال من مها البرجس وحمدان النمشــان 
وعادل القالف بزيارة الى السجن املركزي وسجن 
النساء لتفقد حملة تطعيم نزالء السجون ضد 
ڤيروس كورونا، مبشــاركة أطباء من وزارة 
الصحة والصليب األحمر الدولي وبإشــراف 
الوكيل املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
اللواء طالل معرفي ومسؤولني في إدارة السجون.
الوفــد على اإلجــراءات الصحية  واطلع 
االحترازيــة املتبعة خالل حملة التطعيم، التي 
ستستمر ملدة أسبوعني لتشمل كل النزالء في 
جانب من اجلولةجميع مراكز املؤسسات اإلصالحية دون متييز. مها البرجس وحمدان النمشان وعادل القالف خالل الزيارة

ملشاهدة الڤيديو

السند: ٩٨٧ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
و٥٥٣ حالة شفاء و٥ وفيات

إشــبيلية)  (الفروانيــة: 
والصديق الصحي (حولي: 
الصديق) وحمد احلميضي 
وشيخة السديراوي الصحي 
(العاصمة: الشويخ السكني) 

الثالثاء املاضي.
وأشــار الى انه مت اليوم 
افتتاح خمسة مراكز صحية 
الشــمالي  العارضية  وهــي 
(الفــــروانية:  الصــــحي 
العــارضــــية) وســــلوى 
التخصصي (حولي: سلوى) 
ومساعد حمد الصالح الصحي 
(العاصمة: الشعب) وشرق 
األحمدي الصحي (األحمدي: 
شرق األحمدي) وجابر األحمد 

(اجلهراء: جابر األحمد).
وأوضح انه تسهيال على 
الكوادر الصحية التي حالت 
ظروفهــا دون تلقي اللقاح، 
قامت الوزارة بالبدء بتوزيع 
اللقاحات على املستشفيات 
العامة، لتقدمي خدمة التطعيم 
للراغبني من الكوادر التابعة 
للــوزارة العاملــة فــي تلك 
املستشــفيات أو غيرها من 

املرافق الصحية.
وأوضــح انــه بعد مرور 
شهر وأسبوعني على تدشني 
حملــة التطعيم فــي البالد 
«لــم نرصــد وهللا احلمد أي 
آثــار جانبية غيــر متوقعة 
على متلقــي اللقاح بنوعيه 
املستخدمني هنا في الكويت».

الى أن نسبة االصابات لعدد 
املسحات خالل الـ ٢٤ ساعة 

املاضية بلغ ٩٫١٪.
مــن  د.الســند:  وقــال 
املمارســات التي ننصح بها 
خالل هــذه املرحلــة حماية 
فئــات ذوي االختطار (كبار 
الســن وأصحــاب األمراض 
املناعة  املزمنــة وأصحــاب 
الضعيفــة)  أو  القليلــة 
واحملافظة على مسافة آمنة 
وتأجيل املناسبات كاألعراس 

واحلفالت.
وأوضــح ان من بني تلك 
املمارســات أيضــا مضاعفة 
احلرص واألخذ باالحتياطات 
عند التعزية واحملافظة على 
تهويــة األماكــن فــي املنزل 
والعمل والسيارة واألماكن 
العامة املغلقة واحملافظة على 
تعقيم األسطح التي تستخدم 
بانتظام واملبادرة للتطعيم.

وذكر ان من األماكن التي 
يكثــر فيها ويســهل انتقال 
العدوى تلــك التي ال تلتزم 
بتطبيق االشتراطات الصحية 
املغلقــة واملكتظة  واألماكن 
واألماكــن التي يكــون فيها 
تقــارب مــع اآلخريــن دون 

وسائل حماية.
وأفاد بأنه في إطار توسيع 
شــريحة املســتفيدين مــن 
لقاح «كوفيد ـ ١٩» وتسهيال 
املواطنــني ملراكز  لوصــول 
التطعيــم مت افتتاح مركزي 
املسايل الصحي (األحمدي: 
املســايل) والنسيم الصحي 
النســيم) األحد  (اجلهــراء: 
متعــب  ومراكــز  املاضــي 
الشــالحي الصحــي  عبيــد 

الرســمي  أعلن املتحدث 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
السند تســجيل ٩٨٧ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املســتجد (كوفيــد ـ ١٩) في 
الســاعات الـــ ٢٤ املاضيــة 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ١٧٣٩٨٣، كما مت تسجيل 
٥٥٣ حالــة شــفاء وخمــس 
حاالت وفاة ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اآلن ٩٨٠ حالة.
وأكد د.السند، في مؤمتر 
«الصحــة» الــدوري الـ ١٠٢ 
بشــأن مســتجدات الوضع 
الصحي في البالد أمس شفاء 
٥٥٣ حالة في الساعات الـ ٢٤ 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 

عدد املتعافني الى ١٦٣٢٦٤.
وأوضــح انــه مت تأكيــد 
متاثل تلك احلاالت للشــفاء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمــة واخلطوات املتبعة 
في هذا الشــأن، الفتا الى ان 
نسبة مجموع حاالت الشفاء 
من مجموع اإلصابات بلغت 

.٪٩٣٫٨
وقال ان عــدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١٠٨ حاالت 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت اصابتها 
الرعايــة  ومازالــت تتلقــى 
الطبية الالزمة ٩٧٣٩ حالة.

وأضاف أن عدد املسحات 
التي مت اجراؤها في الساعات 
الـــ ٢٤ املاضيــة بلــغ ١٠٨١٢ 
مجمــوع  ليبلــغ  مســحة 
الفحوصات ١٦٢٩٣٨٨، الفتا 

 «الصحة» بدأت توزيع اللقاحات على املستشفيات العامة لتطعيم الكوادر الطبية

د.عبداهللا السند

ملشاهدة الڤيديو


