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وزير «اخلدمات» يطلع على استعدادات «الطيران
املدني» لتطبيق قرارات مجلس الوزراء األخيرة

د.عبدالله معرفي و الشيخ سلمان احلمود

اجتمع وزير الدولة لشؤون اإلسكان
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات عبدالله
معرفي مع ممثلي اإلدارة العامة للطيران
املدني أم��س ،لالطالع على استعدادات
اإلدارة لتطبيق ق��رارات مجلس الوزراء
األخ��ي��رة بشأن تخفيض ع��دد الركاب

5

شفاء  436إصابة و 44في «العناية املركزة»

«الصحة» 580 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» وال وفيات

جانب من االجتماع

القادمني إلى البالد.
وقالت املتحدث الرسمي لـ (الطيران
امل��دن��ي) سعد العتيبي ل��ـ (ك��ون��ا) :إن
ال��وزي��ر معرفي اطلع خ�لال االجتماع
على االستعدادات اجلارية التي تقوم
بها اإلدارة بشأن تخفيض عدد الركاب

ال��ق��ادم�ين إل��ى م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي
وتكليف شركات الطيران إجراء فحص
(بي سي آر) جلميع الركاب القادمني إلى
البالد.
وأض��اف العتيبي ،أن االجتماع الذي
حضره رئيس اإلدارة الشيخ سلمان

احلمود استعرض متطلبات آلية تطبيق
توحيد املنصات اإللكترونية املتعلقة
بالسفر إضافة إلى آلية تطبيق فحص
(ب���ي س��ي آر) م��ن ش��رك��ات اخل��دم��ات
األرضية واملختبرات احمللية املعتمدة من
وزارة الصحة الكويتية.

ترأس االجتماع التنسيقي الثالث ملعاجلة مشكالت احملافظة

محافظ العاصمة :احلفاظ على الطابع التراثي ملشروع تطوير «سوق
الصفافير» وتزويده بخدمات راقية لدعم رؤى اجلذب السياحي
شدد محافظ العاصمة الشيخ طالل
اخل��ال��د ،على “ضرورة احل��ف��اظ على
الطابع التراثي واجلمالي في املشروع
اجلديد لتطوير (س��وق الصفافير) في
منطقة ش��رق الصناعية” ،الف��ت �اً إلى
“ضرورة أن يحظى املشروع بخدمات
راق���ي���ة م���وازي���ة ل��ل��ح��رف ال��ي��دوي��ة
وال��ص��ن��اع��ات امل���وج���ودة ،ت��دع��م رؤى
اجل���ذب السياحي للمحافظة ودول��ة
الكويت وم��ن بينها عمليات التشجير
والتخضير وت��واف��ر املقاهي واملطاعم
ودورات املياه ،إلى جانب توافر مواقف
ال��س��ي��ارات واس���ت���راح���ات احل��رف��ي�ين
العاملني بالسوق ،باإلضافة إلى اعتماد
خطة إعالمية للدعاية ألنشطة السوق
وخدماته”.
جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ
اخل��ال��د ،على هامش ترؤسه االجتماع
التنسيقي الثالث ال��ذي عُ قد ،في ديوان
ع��ام احمل��اف��ظ��ة ،بحضور ك�� ٍل م��ن مدير
عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكرمي
تقي ،ونائب املدير العام للمواصفات
واخلدمات الصناعية في الهيئة محمد
العدواني ،ونائب الرئيس لقطاع الوقاية
في قوة اإلطفاء العام اللواء خالد عبدالله
فهد ،إلى جانب نائب مدير عام البلدية
ل��ش��ؤون ق��ط��اع محافظتي العاصمة
واجل���ه���راء امل��ه��ن��دس ف��ي��ص��ل ص���ادق
اجلمعة ،باإلضافة إلى نائب املدير العام

alwasat.com.kw

الشيخ طالل اخلالد مترئسا ً االجتماع

ل��ش��ؤون ال��ث��روة السمكية ف��ي الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
مرزوق الهبي ،ومدير إدارة صيانة طرق
وشبكات محافظة العاصمة في وزارة
األشغال العامة املهندس عايد عبدالله
العازمي ،وذل��ك ضمن جهود احملافظة
امل��ت��واص��ل��ة ملعاجلة مشكالت مناطق
احملافظة وإيجاد احللول الواقعية لها
حيث حرص احملافظ اخلالد على مطالعة
عرض مرئي مفصل من قبل ممثلي الهيئة
العامة للصناعة آلليات تطوير (سوق

الصفافير) في منطقة شرق.
وط��ال��ب اخل��ال��د ب���ض���رورة إس���راع
وزارة الدولة لشؤون البلدية في إجناز
م��خ��ط��ط��ات م��ش��روع ت��ط��وي��ر ال��س��وق
وتسليمه للهيئة العامة للصناعة لبدء
اإلج���راءات الفعلية فيه خصوصاً بعد
توافر  90في املئة من املوافقات املطلوبة
للمشروع تبعاً إلف��ادة الهيئة ،مشيرا ً
إلى “ضرورة إسراع الوزارة في تسليم
املواقع البديلة حملالت وكراجات منطقة
شرق الصناعية للهيئة العامة للصناعة

الشايع :املشروع من أعظم الصدقات اجلارية

ليتسنى انتقال احملالت إليها ومعاجلة
مشاكل هذه املنطقة على وجه السرعة.
ودع��ا إل��ى ض��رورة التعاون الكامل
ب�ين وزارة ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ومؤسسة امل��وان��ئ الكويتية
وغيرها م��ن اجل��ه��ات املعنية ملعاجلة
مشكلة نقعة الشمالن البحرية عبر
إيجاد مواقع بديلة للنجات والطراريد
والقوراب املوجودة بالنقعة ملا لذلك من
تأثيرات السلبية لذلك على األوض��اع
األمنية والبيئية” ،مبيناً أن “بعضاً من
هذه الطراريد واللنجات غير مرخصة
وتستخدم للترفيه.
وش��دد اخلالد على “ضرورة وضع
الرقابة ال�لازم��ة لضمان عمليات بيع
األس���م���اك واحل���ف���اظ ع��ل��ى سالمتها
ل�لاس��ت��خ��دام ال��ب��ش��ري خ��ص��وص�ا ً بعد
ب��روز بعض السلبيات من مستخدمي
النقعة في هذا الشأن” ،داعيا ً “الستخدام
الصالحيات القانونية املتاحة ملختلف
ال��س��ل��ط��ات واجل��ه��ات املعنية لضبط
األوض��اع فيما يتعلق مبشاكل احملافظة
بعيدا ً عن أية تعقيدات”.
وطالب اجلهات املعنية بسرعة وضع
احل��ل��ول الواقعية والسريعة ملشكلة
جسور امل��ش��اة وال��ت��ي تُستغل م��ن قبل
بعض مستخدمي الدراجات النارية في
توصيل الطلبات وغيرها.

«الصفا اخليرية» تطلق مشروع شبكات املياه في «قيرغيزيا»
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا
اخليرية اإلنسانية ،محمد الشايع عن إطالق
مشروع شبكات املياه في قيرغيزيا لهذا العام،
مبينا ً أنه يأتي انطالقا ً من قوله تعالى (وجعلنا
م��ن امل���اء ك��ل ش��يء ح���ي) ،وق���ول النبي صلى
الله عليه وسلم «أفضل الصدقة سقي امل��اء»،
واحلاجة املاسة ألهل القرى من األرامل واأليتام
وامل��س��اك�ين إل��ى امل��اء الصالح للشرب؛ حيث
يتكبدون عناء املشقة في قطع املسافات الطويلة
يوميا من أجل الوصول إلى املاء العذب ،ونقله
إلى بيوتهم.
وأضاف ،أن هذا املشروع من أعظم الصدقات
اجلارية؛ وذل��ك لشدة حاجة الناس إلى املاء،
وعدم استغنائهم عنه ،فاإلحسان في بذل املاء
ملن يحتاج إلى شربه ،ومتكينه منه فعل عظيم،
وله ثواب جزيل ،وقد دلت النصوص الشرعية
على عظم شأن إنفاق املاء ملن يحتاجه ،وبذله
في سبيل الله ،وتسبيله للناس حتى يستفيدوا
منه ،فهو م��ادة احلياة ،وبه حياة املخلوقات،
فعن سعد بن عبادة رضي الله عنه ،أنه جاء
إل��ى النبي صلى الله عليه وسلم وق���ال :أي
الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟! قال :املاء.
أي :تصدقوا باملاء؛ ألن به حياة الناس ،والناس
مضطرون إليه ،وال يستغني عنه أح��د ،فكون
اإلنسان يبذل املاء ،وميكن الناس من االستفادة
منه فهذا من أفضل األعمال ،ومن أحب الصدقات
إلى الله جل جالله.
وأوضح الشايع ،أن هذا املشروع يشمل حفر
آبار ارتوازية وبناء خزانات للمياه مع متديد
أنابيب البوليثني وتركيب املضخات واحللقات
اخلرسانية والصمامات واألس�لاك واألدوات
ال��كھرب��ائ��ی��ة واالح��ت��ي��اج��ات األخ���رى املتعلقة
باملشروع؛ لتوصيل املاء الصالح للشرب إلى
بيوت احملتاجني من األرامل والفقراء واملساكني.
ودع��ا الشايع عموم احملسنني واحملسنات
من أهل الكويت الذين جبلوا على فعل اخلير،
واإلح��س��ان إل��ى الغير ،إل��ى املشاركة ف��ي هذا
املشروع؛ تطبيقا ملبدأ التكافل االجتماعي بني
املسلمني ،وتعزيزا ملد يد العون واملساعدة لكل
محتاج ،وذل��ك بالتبرع عبر االتصال باخلط
الساخن املخصص الستفسارات الداعمني الكرام
وتبرعاتهم ،أو من خ�لال املوقع اإللكتروني
 ،alsafakw.comأو عبر زيارة مقر اجلمعية
الكائن في منطقة الصديق.

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ،تسجيل
 580إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد
(كوفيد  )19في الساعات الـ  24قبل املاضية،
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة في
البالد إل��ى  ،162862في حني لم يتم تسجيل
ح��االت وف���اة ،ليستقر مجموع ح��االت الوفاة
املسجلة حتى اآلن عند  957حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور
عبدالله السند ل��ـ (ك��ون��ا) :إن ع��دد م��ن يتلقى
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ
 ،44حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت
التي ثبتت إصابتھا مبرض (كوفيد  )19وال زالت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  6166حاالت.
وأضاف أن عدد املسحات التي مت إجراؤھا في
الساعات الـ  24قبل املاضية ،بلغ  11419مسحة

ليبلغ مجموع الفحوصات  1490949فحصاً،
الفتاً إلى أن نسبة اإلصابات لعدد املسحات في
الـ  24ساعة قبل املاضية ،بلغ 1ر 5في املئة.
وجدد السند دعوة املواطنني واملقيمني ملداومة
األخ���ذ بسبل ال��وق��اي��ة ك��اف��ة وجت��ن��ب مخالطة
اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق استراتيجية
التباعد البدني.
وأوصى اجلميع بزيارة احلسابات الرسمية
ل��وزارة الصحة وال���جھات الرسمية في الدولة
لالطالع على االرشادات والتوصيات وكل ما من
شأنه االسھام في احتواء انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة ال��ص��ح��ة ق��د أع��ل��ن��ت أم��س
أي��ض��اً ،ش��ف��اء  436إص��اب��ة ف��ي ال��س��اع��ات الـ
 24قبل املاضية ،ليبلغ مجموع ع��دد حاالت
الشفاء.155739

تخريج  10طيارين كويتيني
في كلية عسكرية قطرية

سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي واللواء الركن فالح شجاع والعقيد الركن ناصر احلجيلي مع الطلبة اخلريجني

تخرج  10طيارين كويتيني من كلية محمد
العطية اجلوية في قطر أمس ،ضمن دفعة ضمت
 85من الطلبة الضباط الطيارين واالختصاص.
وق��ال امللحق العسكري الكويتي ل��دى قطر
العقيد الركن ناصر احلجيلي لـ (كونا) على
هامش حفل التخريج :إن أربعة خريجني من
اجليش الكويتي وستة من احلرس الوطني.
وأوضح أن اخلريجني الكويتيني امتوا جميع
متطلبات التخصص املطلوبة في أثناء سنوات
دراستهم في العلوم اجلوية التي متنحها الكلية
خلريجيها.
وأض��اف أن الطالب ضابط شمالن اخلالدي
من اجليش الكويتي حصل على املركز األول
في تخصص موجه مقاتالت وان احلفل شمل

تكرميه ضمن الـ  10األوائل على الدفعة.
وذك��ر أن��ه اليوم اخلميس سيتخرج أيضاً
 16طالب ضابط من منتسبي احلرس الوطن
الكويتي ضمن الدفعة الـ  16من كلية أحمد بن
محمد العسكرية في قطر.
وأش���اد ب��ال��ع�لاق��ات املتميزة القائمة بني
الكويت وقطر في جميع املجاالت وبخاصة في
مجال التدريب والتطوير العسكري وتبادل
اخلبرات وتعزيز االمكانيات العسكرية للبلدين
الشقيقني.
وحضر حفل التخرج السفير الكويتي لدى
قطر حفيظ العجمي ورئ��ي��س وف��د الرئاسة
العامة للحرس الوطني الكويتي اللواء الركن
فالح فالح.

الصالح :احلملة تضمنت الكثير من رسائل التوعية

محمد الشايع ووفد من الكويت يفتتحون شبكة للمياه في «قيرغيزستان»

فرحة األطفال مبشروع املياه

«كان» تختتم احلملة حملة «سرطان
الرأس والرقبة والغدة» حتت شعار
«االكتشاف املبكر وحتدي كورونا»
قال رئيس مجلس إدارة احلملة الوطنية
للتوعية مبرض السرطان (ك��ان) الدكتور
خ��ال��د ال��ص��ال��ح أم���س :إن حملة التوعية
بسرطان ال��رأس والرقبة وسرطان الغدة
الدرقية تضمنت الكثير من رسائل التوعية
بأهمية االكتشاف املبكر وعمل الفحوصات
الالزمة خاصة فحوصات الغدة الدرقية.
وأضاف الصالح في تصريح صحفي عقب
اختتام احلملة حتت شعار (االكتشاف املبكر
وحتدي كورونا) التي استمرت فعالياتها
طوال شهر يناير احلالي ،أن الكشف املبكر
يحقق انخفاضا في نسب الوفيات.
وأشار إلى أن احلملة تعاونت مع العديد
من شركائها لتنفيذ عدد من األنشطة منها
ال����دورات التدريبية ال��ت��ي ب���دأت بتدريب
أطباء األسنان بالتعاون مع إدارة شؤون
طب األسنان ثم دورة ثانية ألطباء الرعاية
األولية بالتعاون مع إدارة الرعاية األولية
ودورة ثالثة للهيئة التمريضية بالتعاون
مع إدارة التمريض.
وأوض���ح أن ال����دورات ت��ن��اول��ت أهمية

التعرف على العالمات األولية لسرطانات
ال��رأس والرقبة وال��غ��دة الدرقية وسرعة
تشخيصها ليتم حتويل احل��االت املصابة
لتلقي العالج في املراحل األولى التي حتقق
نسب شفاء مرتفعة ج��دا ً خاصة في أورام
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ،الف��ت �ا ً إل��ى اس��ت��م��رار تلك
الدورات حتى بعد انتهاء احلملة.
وبني الصالح أن اجلمهور كان له نصيب
كبير من التوعية ،إذ أقيمت عدة فعاليات مت
فيها احلفاظ على االجراءات االحترازية من
التباعد االجتماعي والتعقيم ومتثلت هذه
الفعاليات بإقامة معارض وتوزيع كتيبات
توعية وهدايا على مرتادي مجمع (كويت
ماجيك) وعدد من اجلمعيات التعاونية.
من جانبها قالت مسؤولة احلملة الدكتورة
إميان الشمري :إنه نظرا ً لظروف (كورونا
املستجد) مت تقليص وتقنني الفعاليات
واألنشطة ومت استخدام تقنيات ووسائل
ت��واص��ل ل��م تكن مستخدمة ف��ي السابق،
مشيرة إلى أنه مت إقامة أكثر من  20فعالية
ونشاط.

