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حتديد مصير ١٠ شهداء من األسرى واملفقودين بعد التعرف على هوياتهم
أسامة دياب

أعلن رئيس جلنة شؤون 
فــي  واملفقوديــن  األســرى 
الســفير  اخلارجيــة  وزارة 
ربيع العدساني أنه مت حتديد 
مصير ١٠ شــهداء من األسرى 
واملفقوديــن بالتعــرف علــى 
هوياتهــم مــن خــالل عملية 
االستعراف بالتحليل اجليني 
للبصمة الوراثية املســتمرة، 
الــذي تقوم بــه اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائية بوزارة الداخلية 
في الكويت على الرفات التي مت 
جلبها من العــراق، لينضموا 
إلى قائمة شهداء الكويت ممن 
سبق أن مت اإلعالن عن التعرف 
على رفاتهم. وقال العدساني في 
بيان لوزارة اخلارجية امس إن 

الشهداء هم:
١ ـ الشــهيد خلف ســالمة 

يالوس العنزي
٢ ـ الشــهيد شــافي مهدي 

مزعل السبيعي
٣ ـ الشــهيد عبداحملســن 

مصطفى راضي القالف
٤ ـ الشــهيد عدنــان أحمد 

راشد اخللف
٥ ـ الشهيد علي امان بطي 

املفضي
٦ ـ الشــهيد عمــاد محمــد 

إبراهيم البناي
٧ـ  الشهيد محمد سالم براك 

الغــزو العراقي الغاشــم على 
دولة الكويت عــام ١٩٩٠، وقد 
مت جلب رفاتهم من العراق ضمن 
رفات الشهداء التي سبق اإلعالن 
عن االستعراف عليها في شهر 
نوفمبر ٢٠٢٠ وشــهري يناير 

ومارس ٢٠٢١ املاضيني.
وأضاف أن ذلــك جاء بعد 
جهود مكثفــة مت التوصل من 

هؤالء األسرى. وأكد أن وزارة 
اخلارجية قامــت بإبالغ ذوي 
هــؤالء األســرى فــور انتهاء 
عملية الفحص اجليني بنتائج 
االســتعراف واإلجراءات التي 
اتخذت في هذا الشأن، كما أكد 
أن الوزارة حريصة على إبالغ 
ذوي األسرى عن أي معلومات 
أو بيانات تتوافر بشأن أسراهم 

بكل شجاعة وبسالة من أجل 
الكويت والكويتيني، متضرعا 
إلى الباري عز وجل أن يتغمد 
الشهداء بواسع رحمته وعظيم 
مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان.
ووجه العدســاني الشــكر 
والتقدير للجهود الكبيرة التي 
تبذلهــا اإلدارة العامــة لألدلة 
اجلنائية بوزارة الداخلية والتي 
تساهم مساهمة فعالة في حتديد 
مصير أسرى الكويت من خالل 
عمليات االستعراف على الرفات 
التي يتم جلبها من العراق برغم 
الصعوبات التــي تواجه هذه 
اإلدارة أمام حالة أي رفات في 
ظل مرور هذه السنوات الطويلة 

على عمليات الدفن.
وأشاد بتصميم هذه اإلدارة 
على الكشــف عــن مصير كل 
أســير مهمــا كانــت اجلهــود 
واإلمكانيات التي يحتاجها هذا 
العمل اإلنساني والوطني مؤكدا 
استمرار عمليات االستعراف 
على الرفات التي سبق جلبها 
من العراق واإلعالن عن هوية 
من يتم االستعراف على رفاته.

كما توجه بالشكر للسلطات 
العراقيــة وألعضاء اللجنتني 
الثالثية والفنية الفرعية وإلى 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
وبعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق (يونامــي) جلهودهم 

خاللها إلــى معلومات تتعلق 
مبوقعي دفن في العراق وتقدمي 
هــذه املعلومــات إلــى اللجنة 
الفرعيــة الفنيــة املنبثقة عن 
اللجنــة الثالثيــة التي قررت 
فحــص املوقعــني مــن جانب 
الفريق الفني العراقي بإشراف 
اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمر ومت العثور على رفات 

باعتبار أن ذلك حقا إنســانيا 
وقانونيا لهم.

وأشاد العدساني ببطوالت 
هؤالء األســرى الذين ضحوا 
بأنفســهم مــن أجــل الكويت 
وضربــوا مثــاال رائعــا فــي 
الوطنيــة والفــداء وســجلوا 
أســماءهم في ســجل الشرف 
والبطولة بعد أن واجهوا املوت 

املبذولة من خالل أعمال اللجنة 
الثالثية والفنية الفرعية والتي 
ساهمة في حتديد مصير هؤالء 
األسرى. وأعرب عن األمل في 
انتهاء هذه املأساة اإلنسانية، 
مؤكــدا اســتمرار الكويت في 
جهودها من أجل حتديد مصير 
جميع األسرى الكويتيني ورعايا 
الــدول األخرى. مــن جانبه، 
اكد املديــر العام ملكتب تكرمي 
الشهداء وأســرهم بالتكليف 
صــالح العوفــان ان الكويت 
قيــادة وحكومــة وشــعب ال 
تنسى «بطوالت هؤالء األسرى 
الذيــن ضحــوا  واملفقوديــن 
بأنفســهم مــن أجــل الكويت 
وضربوا مثاال رائعا في الوطنية 
والفداء وسجلوا أسماءهم في 
ســجل الشرف والبطولة بعد 
أن واجهوا املوت بكل شجاعة 
وبســالة مــن أجــل الكويــت 
والكويتيــني»، متضرعــا إلى 
الباري عز وجل أن يتغمدهم 
بواسع رحمته وعظيم مغفرته 
ويلهــم أهلهم وذويهم الصبر 
والسلوان. وأضاف أن الكويت 
بقيادتها السياسية لن تنسى 
ابناءنــا الذين قدموا ارواحهم 
فداء للكويت ولن يهدأ لها بال 
إال باسترداد آخر رفات لشهدائنا 
األبرار الذين ضحوا بأنفسهم 
وأرواحهم من أجل هذا الوطن 

الغالي.

من خالل عملية االستعراف بالتحليل اجليني للبصمة الوراثية املستمرة الذي تقوم به اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية

الصواغ
٨ـ  الشهيد ناجي فهد جعفر 

عبداهللا
٩ ـ الشــهيد ناصــر فالــح 

عايض الرشيدي
١٠ ـ الشــهيد ناصر محمد 

فرج العنزي
وقال العدســاني إن هؤالء 
األسرى كانوا قد اعتقلوا أثناء 

العدساني: الوزارة حريصة على إبالغ ذوي األسرى عن أي معلومات أو بيانات تتوافر باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا وقانونيًا لهم
العوفان: الكويت لن تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداء للكويت ولن يهدأ لها بال إال باسترداد آخر رفات لشهدائنا األبرار

١٤٩٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» 
و١٧ وفاة منهم ١٦ «غير محّصنني»

أحمد مغربي

علمت «األنبــاء» أن وزارة الصحة حصلت على موافقات 
اجلهات الرقابية «النهائية» اخلاصة بتوقيع عقد تقدمي خدمات 
اإلســعاف اجلوي واإلخالء الطبي مع إحدى اجلهات احمللية 
بقيمة ٢٦٫٩٨ مليون دينار. وقالت مصادر مطلعة لـ«األنباء»، 
ان اجلهــاز املركزي للمناقصات العامــة أصدر موافقته على 
توقيع العقد بعد استكمال النواقص مع الشركة التي حازت 
أقل األسعار، قبل ان يحال املوضوع إلى ديوان احملاسبة، الذي 
طالب الوزارة بتوضيح بعض النقاط واملالحظات، مبينة ان 
«الصحة» ردت على جميع األمور التي طلبتها اجلهات الرقابية.
وأشــارت املصادر إلــى ان وزارة الصحــة أضافت للعقد 
اجلديد بعض اخلدمات كإمكانية توسيع مساحات الطائرات 
الستغاللها بزيادة عدد األسرة واألطباء واملمرضني وغيرها.
وشــددت على أهمية العقد فــي خدمة املرضى واملصابني 
خصوصا في املناطق النائية واملزارع والشــاليهات البعيدة 
عن مدينة الكويت، حيث يســهم اإلسعاف اجلوي في سرعة 

وصول احلاالت إلى أقسام الطوارئ باملستشفيات.
من جانب آخر، أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبداهللا السند تسجيل ١٤٩٠ إصابة جديدة بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوڤيد ـ ١٩) في الســاعات الـ ٢٤ املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد احلاالت املســجلة في البالد إلى ٣٧٥٥٩٤، 
في حني سجلت ١٧ وفاة منهم، ١٦ من غير احملصنني ليصبح 

مجموع حاالت الوفاة املسجلة ٢١١٧.
وأضاف د.السند لـ «كونا» انه مت أيضا تسجيل ١٦٢٦ حالة 
شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى ٣٥٥٥٦٢، مبينا 
أن نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات ٩٤٫٦٦٪.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية 
املركــزة بلغ ٣٢١، في حني بلغ املجمــوع الكلي للحاالت التي 
ثبتت إصابتها وال زالت تتلقى الرعاية الالزمة ١٧٩١٥، في حني 
وصل إجمالي عدد احلاالت في أجنحة (كوڤيدـ  ١٩) إلى ١١٨٣.

وأفاد بأن عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل الفترة نفسها 
بلغ ١٢٥٠١ ليصبح مجموع الفحوصات ٣١٣٦١٢٧، مشيرا إلى 

أن نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغ ١١٫٩١٪.
وفيما يتعلق مبعدل اإلصابات باحملافظات، قال د.الســند 
انها بلغت في األحمدي ٣٧٪، تلتها حولي ٢٨٪، ثم الفروانية 

١٣٪، واجلهراء ١٢٪، والعاصمة ١٠٪.

«الصحة»: ترسية عقد خدمات اإلسعاف اجلوي واإلخالء الطبي بقيمة ٢٧ مليون دينار

«الصحة» تطلب السماح بعودة كوادرها غير الكويتيني
العالقني في اخلارج واستكمال تطعيمهم بعد الوصول

خالد العرافة

خاطبت وزارة الصحة األمني العام 
ملجلس الوزراء للســماح للعاملني 
الطبية والهيئة  الكــوادر  فيها من 
التمريضية والفنيني واإلداريني غير 
الكويتيني وأسرهم من العالقني في 

اخلارج بالعودة إلى البالد واستكمال 
تطعيمهم بعد الوصول.

إلى مجلس  الكتاب املوجه  وأكد 
الــوزراء حاجة الــوزارة إلى هذه 
الكــوادر لتقدمي خدمــات صحية 
أفضل ولتشــغيل جميــع املرافق 
الصحية التابعة لها، والتي تشرف 

عليها وتستدعي وجود جميع تلك 
الكوادر. وبني الكتــاب أن الوزارة 
ستلتزم باستكمال إجراءات التطعيم 
لهم بعد وصولهم إلى البالد، وذلك 
حلاجتها املاسة إلى خدماتهم املساندة 
لدعم جهود الطواقم الطبية الوطنية 

في مواجهة ڤيروس كورونا.


