
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أم��س، 
تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد19( في الساعات ال� 24 قبل 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إل��ى 157399 حالة دون 
تسجيل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حاالت 

الوفاة املسجلة عند 947 حالة.
وذكر املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
الدكتور عبدالله السند ل� )كونا(، أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ 48 حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها باملرض وما زالت 

تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 5774 حالة.
وأض��اف السند أن ع��دد املسحات التي مت 

إج��راؤه��ا في الساعات ال��� 24 قبل املاضية، 
بلغ 8651 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 

1389294 فحصاً.
وجدد الدعوة الى املواطنني واملقيمني ملداومة 
األخ��ذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحل��رص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد البدني، موصياً ب��زي��ارة حساباتها 
الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على االرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

االسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس أيضاً، 
شفاء 349 إصابة في الساعات ال��� 24 قبل 
املاضية ليبلغ مجموع ع��دد ح��االت الشفاء 

150678 حالة.

السعودية األراضي  باجتاه  مفخخة  مسيرة  طائرات  احلوثي  مليشيات  إطالق  تدين  »اخلارجية« 
 أعربت وزارة اخلارجية أول أمس، عن إدانة دولة 
الكويت واستنكارها الشديدين إلط��الق مليشيات 
احلوثي عدداً من الطائرات املسيرة املفخخة باجتاه 

أراضي اململكة العربية السعودية الشقيقة.
 وأوضحت الوزارة في بيان، أن استمرار مثل هذه 

األعمال اإلرهابية اجلبانة يشكل حتديا للمجتمع 
الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي 
وتهديداً ألمن واستقرار اململكة واملنطقة وتقويضاً 
للجهود التي يبذلها املجتمع الدولي إلنهاء الصراع 
في اليمن األمر الذي يستوجب حتركا فورياً للمجتمع 

الدولي لوضع حد لتلك االعتداءات.
وأك��دت ال���وزارة تضامن دول��ة الكويت التام مع 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها 
في كل ما تتخذه من إج���راءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها.
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أمير البالد يعزي رئيس إندونيسيا 

بضحايا زلزال »سوالويسي«
ب���ع���ث ص���اح���ب ال��س��م��و 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح��م��د، ببرقية تعزية إلى 
ال��رئ��ي��س ج��وك��و وي����دودو 
رئيس جمهورية إندونيسيا 
الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
م��واس��ات��ه لفخامته وألس��ر 
ضحايا الزلزال ال��ذي ضرب 
ج����زي����رة )س���والوي���س���ي( 
اإلن��دون��ي��س��ي��ة، وأس��ف��ر عن 
سقوط العديد من الضحايا 
وامل��ص��اب��ني، س��ائ��الً سموه 
امل���ول���ى، ت��ع��ال��ى أن يتغمد 
ال��ض��ح��اي��ا ب��واس��ع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن 
مي��ن على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، آمالً سموه، 
أن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، ببرقية 
تعزية إل��ى ال��رئ��ي��س جوكو 
وي����دودو رئ��ي��س جمهورية 
إندونيسيا الصديقة، ضمنها 
س���م���وه خ���ال���ص ت��ع��ازي��ه 
وص���ادق مواساته لفخامته 
وألس��ر ضحايا الزلزال الذي 
ضرب جزيرة )سوالويسي( 

اإلندونيسية، مبتهاًل سموه 
إل��ى املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومين 

على املصابني بسرعة الشفاء.

ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال�������وزراء ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة 

مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

د. عبدالله السند

alwasat.com.kw

وزير »الداخلية« يأمر بتشكيل جلنة للنظر
 في تظلمات املتقدمني لوظيفة محقق »ج« 

48 في »العناية املركزة« 349 حالة و  شفاء 

435 إصابة  »الصحة«: 
جديدة بـ »كورونا« وال وفيات

أمر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أول أمس، 
بتشكيل جلنة للنظر في تظلمات املتقدمني لوظيفة 
محقق )ج( باإلدارة العامة للتحقيقات ملدة 60 يوماً 
يتقدم خاللها من لم يتم قبوله بعد إع��الن أسماء 
املقبولني في الدفعة األخيرة والتي أعلنت نتائجها 

يوم اخلميس املاضي.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بالوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم استقبال هذه 
التظلمات ابتداء من اليوم األح��د وتستمر ملدة 60 
يوماً في مركز التدريب باإلدارة العامة للتحقيقات 

في منطقة الساملية أثناء الدوام الرسمي.
وأوض��ح��ت اإلدارة أن ه���ذه اللجنة اخل��اص��ة 
سيشرف على سير أعمالها وزير الداخلية وتتألف 
من معنيني ومختصني لهم خبرة بفحص النتائج 
والنظر في التظلمات والتدقيق في إجراءات ونتائج 

القبول لشغل وظيفة محقق )ج( بكل شفافية 
وإنصاف وعدالة.

وأك���دت أن وزي��ر الداخلية ش��دد على ض��رورة 
تشكيل جلنة مختصة من املدراء احلاليني والسابقني 
وأصحاب االختصاص ممن لديهم اخلبرة في وضع 
سياسات وإج��راءات القبول وفق معايير واضحة 

وشاملة للمتقدمني في الدورات القادمة.
وذك��رت أن اللجنة ستقوم بناء على توجيهات 
وزير الداخلية بوضع آلية محددة واضحة وشفافة 
تكون فيها سياسة القبول وف��ق مسطرة واح��دة 
على اجلميع مع االلتزام التام مببدأ تكافؤ الفرص 
وحتقيق العدالة جلميع أبناء الكويت من الذين 
يتقدمون لهذه الوظيفة، حيث سيعتمد توصياتها 
بعد االن��ت��ه��اء م��ن عملها وتطبق على املتقدمني 

الشيخ ثامر العليبالسنوات القادمة.

“اإلطفاء” خالل التعامل مع احلريق رجال 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

»اإلطفاء« تسيطر على حريق في معارض لألدوات 
الصحية بـ »الشويخ الصناعية«

أعلنت قوة اإلطفاء 
العام الكويتية متكن 
س��ب��ع��ة ف���رق تابعة 
لها من السيطرة على 
حريق نشب فجر أمس 
ال��س��ب��ت، ف��ي ع��دد من 
م���ع���ارض ل�����أدوات 
الصحية ف��ي منطقة 

الشويخ الصناعية.
وق�����ال�����ت إدارة 
ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 
واإلع��الم في القوة في 
بيان صحفي: إن فرق 
اإلط���ف���اء مت��ك��ن��ت من 
السيطرة على احلريق 
ال��ذي بلغت مساحته 
نحو خمسة آالف متر 
م��رب��ع ول��م يسفر عن 
وق����وع أي إص��اب��ات 

بشرية.
وأض��اف��ت أن هناك 
مخالفات رصدتها فرق 
اإلطفاء أثناء تعاملها 
م��ع احل���ادث مم��ا حدا 
ب��ه��ا إل����ى اس��ت��دع��اء 
ف����ري����ق ال��ت��ف��ت��ي��ش 
التابع إلدارة وقاية 
م��ح��اف��ظ��ة العاصمة 
التخاذ الالزم في حني 
باشرت فرق التحقيق 
عملها لكشف أسباب 

احلريق.
ولفتت إلى أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أنس 
الصالح ح��رص على 
م��ت��اب��ع��ة اإلج�����راءات 
ال��ت��ي ط��ب��ق��ت��ه��ا ف��رق 
اإلطفاء خالل تعاملها 

مع احلادث.
وح������ض������ر إل�����ى 
امل���وق���ع رئ��ي��س ق��وة 
اإلطفاء العام الفريق 
خالد امل��ك��راد، ونائب 
رئ��ي��س ال��ق��وة لقطاع 
املكافحة اللواء جمال 
البليهيص، ون��ائ��ب 
رئ��ي��س ال��ق��وة لقطاع 
الوقاية ال��ل��واء خالد 
فهد وع��دد من قيادات 
اإلط����ف����اء ووزارة 
الداخلية وال��ط��وارئ 

الطبية.
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محافظ  »األحمدي« يرعى مؤمتر
 وجائزة الكويت لإلنتاج واالستهالك املستدام

يرعى محافظ “األحمدي”، الشيخ فواز اخلالد، أعمال 
مؤمتر وجائزة الكويت لإلنتاج واالستهالك املستدام 
الذي تنظمه الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 
ممثلة فبرنامج الكويت للمسؤولية االجتماعية، حتت 
شعار “استهالك مسؤول حلياة مستدامة”، وذل��ك في 
الثالث عشر من فبراير املقبل افتراضياً عبر منصة زووم 

اإللكترونية.
وتأتي رعاية احملافظ للمؤمتر واجلائزة تقديراً منه 
للجهود احلثيثة واحلضور الفاعل للشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجتماعية علي نحو منوذجي يحتذى في 
االلتزام بالوفاء باستحقاقات املسؤولية املجتمعية في 

منطقة اخلليج بوجه خاص واملنطقة العربية عموماً.
يذكر أن الشبكة االإقليمية قد وجهت دعوة إلى محافظ 
“األحمدي” السفير ال��دول��ي للمسؤولية االجتماعية 
الشيخ فواز اخلالد للرعاية الشرفية للمؤمتر واجلائزة، 
وبادر باملوافقته كونهما يسعيان إلى املساهمة في إبراز 

أهمية التنمية املستدامة ورؤية كويت جديدة 2035 ورفع 
الوعي بتأثير االستهالك الغير رشيد على مستوى الفرد 
واملجتمع وتسليط الضوء على املشكالت البيئية الناجمة 

عن الهدر والسلوك االستهالكي .
وتشتمل م��ح��اور امل��ؤمت��ر على التنمية املستدامة 
وأهميتها للمجتمع الكويتي، اإلن��ت��اج واالس��ت��ه��الك 
وعالقتهما بجودة احلياة، الهدر والسلوك االستهالكي 
ومخاطرهما على الفرد واملجتمع، املشكالت البيئية 
املصاحبة للسلوك االستهالكي ووس��ائ��ل معاجلتها، 
التركيبة السكانية وتأثيرها في نسبة الهدر، التجارب 
الناجحة في احملافظة على املوارد واالستهالك املسؤول، 

ودور التعليم في حتقيق استدامة املوارد.
كما تتعدد الفئات التي تستهدفها جائزة الكويت 
لإلنتاج واالستهالك املستدام لتشمل مؤسسات القطاع 
العام، شركات القطاع اخلاص، منظمات املجتمع املدني، 

الشيخ فواز اخلالدالقطاع التعاوني، وطلبة املرحلة الثانوية واجلامعات

“اإلطفاء” تتعامل مع احلريق فرق 


