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شفاء  786إصابة وتسجيل حالتي وفاة

السند 754 :إصابة جديدة بـ «كورونا»
ترفع اإلجمالي إلى  65903حالة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية
أمس األربعاء تسجيل  754إصابة
ج��دي��دة مب���رض ك��ورون��ا املستجد
(كوفيد )-19خ�لال ال 24ساعة
قبل املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد احل��االت املسجلة في البالد إلى
 65903حالة ،في حني مت تسجيل
حالتي وف��اة إث��ر إصابتها باملرض
ل��ي��ص��ب��ح م��ج��م��وع ح����االت ال��وف��اة
املسجلة حتى أمس  444حالة.

وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي باسم
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند في
ب��ي��ان صحفي :إن م��ن ب�ين احل��االت
السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت
مخالطة حل���االت ت��أك��دت إصابتها
وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى
وفحص املخالطني لها .وذكر السند
أن عدد من يتلقى الرعاية الصحية في
أقسام العناية املركزة بلغ  125حالة
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع

احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض
(كوفيد )-19وما زالت تتلقى الرعاية
الطبية الالزمة  8992حالة .وبينّ
أن عدد املسحات التي مت القيام بها
خالل ال 24ساعة املاضية بلغ 4059
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات
 498357ف��ح��ص �اً .وج����دد دع��وة
املواطنني واملقيمني إلى مداومة األخذ
بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة
اآلخ���ري���ن واحل����رص ع��ل��ى تطبيق

استراتيجيةالتباعد البدني موصيا
بزيارة احلسابات الرسمية لوزارة
الصحة واجلهات الرسمية في الدولة
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات
وكل ما من شأنه املساهمة في احتواء
انتشار ال��ف��ي��روس .وك��ان��ت وزارة
الصحة قد أعلنت أم��س شفاء 786
إصابة خالل ال 24ساعة قبل املاضية
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء من
مرض (كوفيد 56467 )19 -حالة.

الصحة :السعي لتأمني لقاحات «كورونا»
ال يعني إمتام التعاقد قبل التأكد من فاعليتها
قالت وزارة الصحة الكويتية أول أمس :إن
سعيها لتأمني لقاحات طبية تعمل مؤسسات
بحثية عاملية على إنتاجها بغية مجابهة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19ال يعني
إمتام التعاقد الشرائي قبل اعتمادها من منظمات
صحية عاملية والتأكد من مأمونيتها وفاعليتها.
وأوضحت (الصحة) في بيان صحفي أن
متابعة مستمرة تقوم بها إدارات وجلان معنية

تتبع الوزارة بغية الوقوف على نتائج التجارب
احلالية للقاحات في سبيل احلصول عليها في
الوقت املطلوب حال ثبوت جناحها وفاعليتها
وكذلك التأكد من مأمونية استخدامها.
وأش����ارت إل���ى “التواصل املستمر” مع
م��ؤس��س��ات بحثية وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة منها
التحالف العاملي للقاحات والتحصني (جافي)
الذي يشكل شراكة صحية عاملية هدفها تأمني

اللقاحات للجميع موضحة أن “التنسيق مع
(التحالف) يعد خطوة استباقية ال سيما أن
تأمني اللقاحات حتى ف��ي ال��ظ��روف العادية
يستغرق كثيرا من الوقت”.
وذكرت أن دول العالم تسعى جاهدة لتأمني
بعض احتياجاتها املبكرة من اللقاحات التي
يجري تطويرها معربة عن تفهمها ل”الهاجس
والتخوف الذي ينتاب البعض”.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الرضوان :تنظيم حملة «مع ًا لألبد سور الوطن »5
للتبرع بالدم بالتزامن مع ذكرى الغزو
أعلنت إدارة خدمات نقل الدم
بوزارة الصحة أنها ستطلق حملة
للتبرع بالدم حتت شعار (معا
لألبد س��ور ال��وط��ن  )5برعاية
وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور باسل
الصباح في الثاني من أغسطس
املقبل مبركز التعاونيات لنقل
ال��دم – العدان في مت��ام الساعة
العاشرة صباحا بالتزامن مع
ذك��رى الغزو العراقي الغاشم
لدولة الكويت.
وقالت مديرة اإلدارة الدكتورة
رمي الرضوان لـ (كونا) أمس :إن
هذه احلملة ستستمر يومني من
خالل التبرع في املراكز التابعة
لإلدارة ،وهي :بنك الدم املركزي
– اجلابرية ومركز التعاونيات
لنقل الدم – العدان.
وأوضحت الرضوان أن هذه
احلملة تأتي للسنة اخلامسة
على التوالي في إط��ار التعاون
املشترك بني وزارة الصحة ممثلة
ببنك ال���دم امل��رك��زي ووزارات
الدولة والقطاع األهلي واملدني
مب��ا يجسد وي��ع��زز املسؤولية
االجتماعية املشتركة.
وأك��دت أن احلمالت السابقة
الق����ت جن���اح���ا ب����زي����ادة ع��دد

د .رمي الرضوان

املتبرعني ،إذ مت جمع عدد 468
كيس دم في ع��ام  2019و396
كيسا في عام  2018معربة عن
أملها زيادة العدد هذا العام.
ودع���ت امل��واط��ن�ين واملقيمني
إل��ى التعبير عن حبهم للكويت
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ه���ذه املناسبة
الوطنية بصورة عملية من خالل
التبرع بالدم لتجديد حب الكويت
وللتذكير بالتالحم الوطني بكل

أطيافه ودور الشهداء األب��رار
ال���ذي���ن ق���دم���وا دم���اءه���م ف���داء
للكويت خ�لال ال��غ��زو الغاشم
لدولتنا الغالية الكويت وفي كل
املناسبات الصعبة التي مرت
بها.
وذك��رت أن التالحم الوطني
جتلى أيضا خالل أزمة فيروس
كورونا املستجد (كوفيد )19 -
إذ أثبت الكويتيون واملقيمون
ب��ج��م��ي��ع أط��ي��اف��ه��م ت��ض��اف��ره��م
وحلمتهم ملواجهة هذه اجلائحة
ول��م يتوقفوا ع��ن ال��ت��ب��رع رغم
ال���ظ���روف ال��ص��ح��ي��ة الصعبة
وف��ت��رات احل��ظ��ر التيمرت بها
البالد.
وبيّنت أن حملة ه��ذا العام
مختلفة ع��ن األع����وام السابقة
بسبب الظروف الراهنة وسوف
يتم اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية
الصحية خاللها ب��دءا من حجز
موعد للتبرع من خ�لال الرابط
االلكتروني https://btas-
 /kw.orgجت��ن��ب �اً ل��ل��زح��ام
وقياس درجة احلرارة للمتبرعني
إضافة إلى اإلجراءات االحترازية
األخ����رى ال��ت��ي ت��ض��م��ن سالمة
املتبرعني والعاملني في اإلدارة.

حملة “معا ً لألبد سور الوطن ”5

بعد  4أشهر قدم خاللها اخلدمات الطبية إلى  30ألف حالة

«اإلطفاء» تسيطر على حريق هائل
«احلرس الوطني» ينهي مهامه في إدارة
في «الصليبية الزراعية»
املستشفى امليداني في «املهبولة»

رجال اإلطفاء يخمدون النيران

أعلنت اإلدارة العامة لإلطفاء
أن ثماني ف��رق تابعة لها مع
اجليش الكويتي وإطفاء احلرس
الوطني سيطرت أمس األربعاء
على حريق هائل اندلع في أربعة
مخازن تبلغ مساحتها ثمانية
آالف متر مربع مبنطقة الصليبية
الزراعية كاد يأتي على مساحة
أربعني ألف متر مربع.
وقالت إدارة العالقات العامة
واإلع�لام في (اإلطفاء) في بيان
ص��ح��ف��ي :إن ب�لاغ��ا ورد إليها
ف��ي مت��ام الساعة 14ر 1فجرا
يفيد بنشوب حريق هائل في
م��خ��ازن حتتوي على مشتقات
بترولية وقطع غيار للتكييف
وأجهزة كهربائية وم��واد فايبر
جالس واستغرق وقت وصول

أول فرقة اطفاء للموقع خمس
دقائق فقط .وأض��اف��ت أن فرق
اإلط��ف��اء جنحت ف��ي محاصرة
املنطقة املشتعلة وحصرها في
أربعة مخازن فقط دون أن متتد
ألسنة اللهب إلى باقي القسائم
التي تبلغ مساحتها اإلجمالية
 40أل��ف متر مربع وق��د وقعت
عدة انفجارات جراء أسطوانات
الغاز اخلاصة بتعبئة أجهزة
التكييف علما أن هذه املنطقة من
املفترض أن تستغل بالنشاط
الزراعي لكنها استغلت ألغراض
مخالفة للغرض املخصص له
مم��ا ضاعف اجل��ه��ود على فرق
اإلطفاء التي تعاملت مع احلادث
كون املباني تفتقر الشتراطات
األمن والسالمة.

وأشرف على عمليات مكافحة
احل��ري��ق امل��دي��ر ال��ع��ام ل�ل�ادارة
العامة لالطفاء الفريق خالد
امل��ك��راد وح��ض��ر ك��ل م��ن نائب
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع املكافحة
اللواء جمال البليهيص ومدير
ادارة العالقات العامة واإلعالم
العميد خليل األمير ومدير إطفاء
محافظة العاصمة العقيد أحمد
الرشيدي.
ك���م���ا ح���ض���ر م���دي���ر إدارة
العمليات املركزية العقيد سعد
األن���ص���اري ورؤس�����اء امل��راك��ز
املشاركة في احل��ادث وع��دد من
قيادات اجليش الكويتي ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة واحل����رس الوطني
وال���ط���وارئ ال��ط��ب��ي��ة وب��ل��دي��ة
الكويت ووزارة الكهرباء.

أنهى احلرس الوطني مهامه في مساندة
وزارة الصحة م��ن خ�لال جتهيز وإدارة
املستشفى امليداني في منطقة املهبولة بعد
أن أم��ض��ى ق��راب��ة أرب��ع��ة أش��ه��ر ف��ي تقدمي
اخلدمات الصحية لسكان املنطقة ،بواقع
 30ألف مواطن ومقيم قُدمت لهم اخلدمة
الطبية.
وأكد املعاون لإلسناد اإلداري بالتكليف
العميد مهندس عصام نايف ع��ص��ام أن
احل��رس الوطني وبتوجيهات من القيادة
العليا ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي
رئيس احل��رس الوطني ،و الشيخ مشعل
األح��م��د ن��ائ��ب رئ��ي��س احل���رس ال��وط��ن��ي،
ومبتابعة وكيل احل��رس الوطني الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي ،سخر كافة
إمكاناته وق���واه البشرية لتقدمي الدعم
واإلس��ن��اد ل����وزارات وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة
املختلفة خالل أزمة فيروس كورونا املستجد
( كوفيد  ،)19 -كما فعّ ل بروتوكوالت
التعاون املوقعة مع العديد من اجلهات ،وفي
مقدمتها وزارة الصحة ،حيث قام بتجهيز
وإدارة املستشفى امليداني بهدف تخفيف
العبء عن وزارة الصحة في منطقة املهبولة
املكتظة بالعمالة وال��ت��ي خضعت فترة
طويلة للعزل املناطقي ،وتقدمي الرعاية
الصحية ألهالي املنطقة على أي��دي كادر
طبي متخصص من احلرس الوطني.
ووجه العميد مهندس عصام نايف الشكر
إلى أطباء وهيئة متريض مديرية اخلدمات
الطبية في احل��رس الوطني وزمالئهم من
وزارة الصحة الذين واصلوا الليل بالنهار
متحدين املخاطر الصحية وقدموا الرعاية
الطبية ألهالي منطقة املهبولة في مختلف
التخصصات.

«املوانئ» الكويتية حتقق
 50.1مليون دينار
أرباحا عن السنة املالية
2020-2019
أعلنت مؤسسة املوانئ الكويتية أمس األربعاء
حتقيقها 1ر 50مليون دي��ن��ار كويتي (نحو 161
مليون دوالر أمريكي) أرباحا عن السنة املالية 2019
.-2020
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام للمؤسسة الشيخ يوسف
العبدالله في بيان صحفي :إن ه��ذه األرب���اح التي
حققتها املؤسسة للعام الثاني على التوالي تعتبر
أعلى ربح منذ انشائها على مدى  36عاما.
وأضاف أن مجموع أرباح املؤسسة خالل السنوات
اخلمس املاضية منذ  2015حتى  2020تعادل 50
في املئة من األرباح احملققة منذ إنشاء املؤسسة عام
 1979وحتى .2014
وأوضح أنه مقارنة بني األرباح احملققة قبل تولي
اإلدارة احلالية في الفترة منذ عام  2015-2010فقد
بلغت األرب��اح حينها (8ر 88مليون دينار) (نحو
 287مليون دوالر) بينما قفزت أرباح املؤسسة إلى
 260مليون دينار (نحو  841مليون دوالر) أي بنسبة
تقارب  250في املئة بعد تولي اإلدارة احلالية.
وذك��ر أن ارت��ف��اع أرب���اح املؤسسة ف��ي السنوات
اخلمس املاضية مقارنة بالسنوات اخلمس التي
سبقتها يرجع ألسباب مت التخطيط لها وجار تنفيذها
ضمن استراتيجية مالية وإداري��ة وقانونية جديدة
وضعتها اإلدارة احلالية تعتمد أركانها على محاربة
الفساد بكل أن��واع��ه واالل��ت��زام بتوصيات مجلس
الوزراء بترشيد اإلنفاق.
وبينّ الشيخ يوسف العبدالله أن متابعة العقود
طويلة األم��د وعوائدها على املؤسسة بعد توقفها
عشرات السنوات واسترجاع أراضي املؤسسة التي
كانت مستغلة ع��ش��رات ال��س��ن��وات دون وج��ه حق
والبحث عن تنويع مصادر اإليرادات املختلفة جزء ال
يتجزأ من هذه األركان.
وتوقع أن تشهد (امل��وان��ئ) ارتفاعا إضافيا في
األرب���اح خ�لال السنوات اخلمس املقبلة نظرا إلى
إقبال املؤسسة على تنفيذ حزمة من املشاريع املهمة
التنموية التي من شأنها رف��ع كفاءة وأداء املوانئ
التجارية الكويتية الثالثة والذي ينعكس بال شك على
ارتفاع األرباح.

«األشغال» تبحث مع
«نفط الكويت» تطبيق
نظام اإلدارة باألهداف
ومؤشرات قياس األداء
جانب من تقدمي اخلدمات الطبية

معاجلة األسنان

بحث وكيل وزير االشغال العامة الكويتية املهندس
إسماعيل الفيلكاوي مع قيادات شركة نفط الكويت
التعاون املشترك وتبادل ونقل اخلبرات فيما يتعلق
بتجربة الشركة بتطبيق نظام (االدارة باألهداف
ومؤشرات قياس األداء) منذ أكثر من  15عاما ً.
وأك���دت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي أم��س السعي
لتطبيق ه��ذا النظام ورب��ط قياس م��ؤش��رات األداء
باألهداف االستراتيجية للوزارة املرتبطة مع رؤية
(كويت جديدة .)2035
وأشار إلى أن االجتماع الذي عقد مبقر شركة نفط
الكويت جاء بعد أن قامت (األشغال) بتدريب نحو
 200موظف من أصحاب الوظائف اإلشرافية على هذا
النظام رغبة منها في حتقيق الهدف من تطبيقه.
ومفهوم قياس م��ؤش��رات األداء نظام يتبع في
املؤسسات املتطورة مهنيا ويقاس به جودة التخطيط
وحتديد األهداف للغنجاز الوظيفي املتميز وحتسني
األداء في بيئة العمل وتنمية املهارات القيادية وكذلك
بيان مدى رضا العاملني عن مستوى األداء داخل بيئة
العمل.

