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استمرار املؤسسات الصحية في مواجهة انتشار »كورونا«

الكويت تواصل دورها اإلنساني واإلغاثي جتاه العالم 

تتواصل اجل��ه��ود الكويتية ف��ي املجالني 
اإلن��س��ان��ي واإلغ���اث���ي وم��ع��ه��ا تستمر كافة 
املؤسسات املعنية في القطاع الصحي مبواجهة 
انتشار فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( 

في مسعى للحد منه.
وقد شهد األسبوع املنتهي أول أمس اجلمعة 
املزيد من اإلجراءات واخلطوات في هذا السياق 
والتي تضع الكويت كالعادة في صدارة الدول 
التي تتعامل بكل جدية مع هذه اجلائحة وتبذل 
كل ما بوسعها لالنتقال إلى مرحلة األمان التام 

وحماية املجتمع بكل فئاته.
وقد ترافقت هذه اجلهود مع مواصلة الكويت 
دوره��ا اإلنساني جتاه العالم وال��ذي جعلها 
مركزا للعمل اإلنساني، حيث سجل األسبوع 
املاضي الكثير من األنشطة التي شهدت قيام 
املؤسسات الكويتية بتقدمي مساعدات وإغاثة 

إلى عدد من الدول والشعوب. 
فيوم االثنني املاضي أصدر مجلس الوزراء 
ال��ك��وي��ت��ي ع���ددا م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي تتعلق 
ب��احمل��اج��ر الصحية وت��أم��ني س��ك��ن للعمال 
املصابني بفيروس )ك��ورون��ا املستجد( إلى 
جانب قرارات تتعلق بتنمية الثروة احليوانية.

وق���ال رئ��ي��س م��رك��ز ال��ت��واص��ل احلكومي 
الناطق الرسمي باسم احلكومة الكويتية 

ط��ارق امل��زرم في املؤمتر الصحفي ال��ذي عقد 
عبر تقنية االتصال املرئي بقصر السيف عقب 
االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء إن املجلس 

قرر التالي:
    -1 تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم 
الصاالت الرياضية بنادي التضامن إلى فريق 
عمل توفير وجتديد احملاجر الصحية ومراكز 
اإلي��واء لتحويلها إلى وح��دة ط��وارئ ميدانية 

ملساندة مستشفى الفروانية.
    -2 إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص 
للعمال لديها الذين تتأكد إصابتهم بفيروس 
ك��ورون��ا املستجد )كوفيد - 19( مع تزويده 
بكافة االحتياجات األساسية والضرورية لهم 
وم��راع��اة تطبيق االشتراطات الصحية التي 

تقررها وزارة الصحة.
    -3 تكليف وزارة املالية بتخصيص بعض 
الفنادق كمحاجر مؤسسية لبضع احلاالت من 
املصابني بالفيروس مع توفير كافة اخلدمات 

اللوجستية واخلدمية فيها.
    -4 تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بالتنسيق مع شركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية ل��دراس��ة املقترح 
امل��ق��دم م��ن الشركة وات��خ��اذ اإلج����راءات التي 
تراها مناسبة التي تضمن وصول األعالف إلى 
مستحقيها بصورة سليمة ومطابقة للمواصفات 
ما يشجع على توطني املاشية في دولة الكويت 
وتنمية الثروة احليوانية وكذلك التنسيق مع 
كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة 
والهيئة العامة للبيئة واجلهات ذات الصلة 
لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات 
اخلفيفة خاصة باملنتجات التي تنتجها املزارع 
وت��ك��ون ضمن ح��دود احل��ي��ازة ال��زراع��ي��ة مما 
يساهم ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن األغ��ذي��ة امل��ه��درة 
وحتويلها إلى منتجات أخرى وأعالف وأسمدة 

وغيرها.
وفيما يضفي املسحة اإلنسانية على تعامل 

الكويت م��ع أزم���ة )ك��ورون��ا املستجد( أعلن 
وك��ي��ل دي���وان اخل��دم��ة املدنية ب��در احل��م��د أن 
مجلس الوزراء قرر اعتبار العاملني الكويتيني 
في الصفوف األول��ى أو املساندة في اجلهات 
احلكومية ملكافحة الفيروس ممن مت إصابتهم 
بالفيروس أثناء عملهم وتوفاهم الله »شهداء 
واج���ب«. وي��وم االث��ن��ني امل��اض��ي أيضا أعلنت 
وزارة الصحة الكويتية اعتمادها آلية للتعامل 
مع ح��االت اإلص��اب��ة مب��رض ك��ورون��ا املستجد 

)كوفيد 19( بني الطواقم الطبية العاملة.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى 
رض��ا ل��� )ك��ون��ا(: إن اعتماد ه��ذه اآلل��ي��ة يأتي 
انطالقا من حرص ال��وزارة على تقدمي أحسن 
اخلدمات الصحية املتكاملة للمرضى ونظرا 
للوضع الصحي الوبائي وتداعيات انتشار وباء 
)كوفيد 19( واملستجدات املتالحقة ملجابهة هذا 

املرض واحلد من آثاره ومخاطره.
    وأوض��ح رض��ا أن��ه في إط��ار تنظيم عمل 
الكوادر الطبية بالوزارة خالل هذه اجلائحة 
سيتم التعامل مع ح��االت تعرضهم للمرض 
بآلية خ��اص��ة تتضمن شقني األول احل��االت 
املخالطة حيث يتم عزل احلالة منزليا وعمل 

مسحة لها في اليوم اخلامس.
وف���ي اجل��ان��ب اإلغ��اث��ي اخل��ارج��ي سلمت 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية من مكتبها 
في ال��س��ودان ي��وم االثنني السلطات الصحية 
باخلرطوم معدات ووس��ائ��ل حلماية الطاقم 
الطبي العامل ف��ي مواجهة جائحة فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وأوضح مدير مكتب الهيئة بالسودان أحمد 
السنوسي ل� )كونا( أن��ه ضمن برنامج احلد 
من اإلصابة بفيروس كورونا وزع��ت الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية م��ع��دات حماية 
للطاقم الطبي مبراكز عزل املصابني باخلرطوم 
تتكون من 120 طقم لباس واقي وغطاء كامل 
مستورد وعدد 200 طقم لباس واقي غطاء كامل 
تصنيع محلي وعدد 500 طقم معطف جراحي 

وعدد 40 صندوق كمامات وجه.
م��ن جهته ق��دم ف��ري��ق )ت��راح��م( التطوعي 
الكويتي التابع للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية يوم اخلميس في 28 مايو دعما لبرنامج 
إنتاج كمامات لتوزيعها مجانا على الالجئني 

السوريني في تركيا.
وف���ي رام ال��ل��ه أع��ل��ن��ت وزارة الصحة 
الفلسطينية يوم اخلميس أنها تسلمت املنحة 
الكويتية ملواجهة فيروس )كورونا املستجد 
- كوفيد 19( والتي مت إرسالها بالتعاون مع 

منظمة الصحة العاملية.
وق��ال��ت وزي���رة الصحة الفلسطينية مي 
الكيلة ف��ي م��ؤمت��ر صحفي: »ب��اس��م الرئيس 
محمود عباس ورئيس ال��وزراء محمد اشتية 
نقدم عظيم امتنانا وشكرنا لسمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح امير دولة الكويت 
وشعب الكويت االبي األصيل الذي تبرع لنا من 
خالل منظمة الصحة العاملية مبجموعة من ما 

حتتاجه فلسطني ملنع انتشار الفيروس«.
وأض���اف���ت ال��ك��ي��ل��ة أن »ال��ك��وي��ت دع��م��ت 

الفلسطينيني في كافة املراحل«.
من جانبه تقدم مدير مكتب منظمة الصحة 
العاملية في فلسطني جيرالد روكنشوب بالشكر 
لدولة الكويت على دعمها ووصفه »بالسخي« 
دعما واستجابة لطلب احلكومة الفلسطينية من 

خالل منظمة الصحة العاملية.
ب���دوره ق��ال م��دي��ر ع��ام اخل��دم��ات الطبية 
املساندة ف��ي وزارة الصحة أس��ام��ة النجار: 
إن املنحة الكويتية ال��ت��ي طلبتها احلكومة 
الفلسطينية عبر منظمة الصحة العاملية احتوت 
على ك��ل أدوات السالمة واحلماية للطواقم 
الطبية م��ن أقنعة وم���واد التعقيم واللباس 

الوقائي الكامل وغيرها.
بدورها وزعت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
1000 طرد غذائي على األسر السورية الالجئة 
واحملتاجني ضمن إطار حملة )التكافل 2020( 
التي تترجم جهودها اإلغاثية لدعم األوضاع 

اإلنسانية لهذه الشرائح في األردن.
وقال سفير دولة الكويت لدى األردن عزيز 
الديحاني ل� )كونا( يوم اجلمعة املاضي: إن 
حملة التوزيعات هذه تأتي استكماال للمرحلة 
األول���ى م��ن التوزيعات التي ب��دأت ف��ي شهر 
رمضان املاضي حيث خصص )الهالل األحمر( 

ألفي طرد غذائي للمحتاجني.
وأض��اف الديحاني أن دول��ة الكويت أولت 
الالجئني أهمية إنسانية وإغاثية »بالغة« مع 
بداية األزم��ة السورية الفتا إلى أن املساعدات 
الكويتية لم تنقطع منذ عام 2011 استجابة 
ل��أوام��ر والتوجيهات السامية لقائد العمل 
اإلنساني سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.

وأك��د أهمية امل��س��اع��دات اإلغاثية احلالية 
بدعم األوضاع املعيشية لهؤالء الالجئني وسط 
الظروف احمللية والعاملية »غير االعتيادية« 
املتمثلة بتفشي جائحة ف��ي��روس )ك��ورون��ا 
املستجد - كوفيد 19( بعد أن انقطعت أسر 
كثيرة عن مصدر دخلها الوحيد نتيجة هذه 

الظروف.
وشدد على حرص السفارة الكويتية على رفع 
العقبات كافة أمام اجلهود اخليرية الكويتية 
بالتنسيق مع اجلهات األردنية املختصة معربا 
عن الشكر والتقدير ل��أردن قيادة وحكومة 
وشعبا على احتضان الالجئني وتوفير اخلدمات 
احلياتية لهم والتعاون املستمر  لتسهيل مهام 

قوافل املساعدات الكويتية.
من جانبه قال رئيس الهالل األحمر األردني 
الدكتور محمد احلديد ل� )كونا(: إن األوضاع 
احلالية لالجئني السوريني باتت أكثر صعوبة 
وسط تفشي جائحة فيروس )كورونا املستجد 
- كوفيد 19( األم��ر ال��ذي دف��ع الهالل األحمر 
األردن��ي للتواصل مع شريكه الكويتي لتقدمي 

املساعدات.
وأع��رب عن الشكر اجلزيل لدولة الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا وللهالل األحمر الكويتي 
على هذه املساهمة الكرمية واملستمرة مشيرا إلى 

أن حملة املساعدات ستغطي جميع أنحاء اململكة 
ومدنها ال سيما في مناطق جتمع الالجئني.

وفي بروكسل أعلن االحت��اد األوروب��ي يوم 
اجلمعة أيضا أن دولة الكويت تبرعت مببلغ 
100 مليون دوالر أمريكي للجهود الدولية 
لتمويل األبحاث اخلاصة بإنتاج لقاح وتطوير 
وسائل مكافحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد 

- كوفيد 19(.
ج���اء ذل���ك وف���ق ق��ائ��م��ة ن��ش��ره��ا االحت���اد 
األوروب���ي تضم ال��دول واملبالغ التي تعهدت 
بها في املؤمتر الدولي لالستجابة لفيروس 
)كورونا( عبر االنترنت والذي عقد في 4 مايو 

املاضي واستضافته املفوضية األوروبية.
وقالت املفوضية في بيان إن املؤمتر الدولي 
لالستجابة لفيروس )كورونا( جمع حتى اآلن 
8ر9 مليار يورو )8ر10 مليار دوالر أمريكي( 
بزيادة 3ر2 مليار يورو )5ر2 مليار دوالر( عما 

كان متوقعا.
وأشارت إلى أنه »نتيجة املؤمتر تظهر رغبة 
وق���درة العالم على توحيد ال��ق��وى وجتميع 

املوارد للتغلب على الوباء«.
 من جانبه أكد سفير دولة الكويت في بلجيكا 
ورئيس بعثتيها لدى االحتاد االوروبي وحلف 
شمالي األطلسي )ناتو( جاسم البديوي في 
تصريح ل� )كونا( أهمية مشاركة الكويت في 

هذا احلدث العاملي.
وقال البديوي: إن مشاركة وزير اخلارجية 
الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد في 
املؤمتر ممثال لسمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد تتماشى مع »إطار التفاعل البناء الذي 
توليه دول��ة الكويت لتعاونها م��ع املجتمع 

الدولي وخاصة في مكافحة جائحة كورونا«.
وأش��ار إلى أن دولة الكويت تبرعت في هذا 
امل��ؤمت��ر ال��ذي نظمه االحت���اد األوروب���ي ف��ي 4 
مايو املاضي مببلغ 40 مليون دوالر أمريكي 
باإلضافة إلى تبرعها السابق مببلغ 60 مليون 

دوالر أمريكي.
وأكد السفير البديوي أن دور دولة الكويت 
في هذا اإلطار العاملي لن ينتهي وأن التنسيق 
والتعاون الدوليني مع املجتمع الدولي سيستمر 

حتى يتم القضاء على هذا الوباء.
وأشار إلى أن دولة الكويت ستواصل تبادل 
جتاربها مع الفيروس مع دول أخرى من أجل 

االستفادة املتبادلة في مكافحته.
وذك��ر أن تبرع دول��ة الكويت مببلغ 100 
مليون دوالر حملاربة انتشار الفيروس له ثالثة 
أهداف هي من اجل اكتشاف لقاح وإيجاد عالج 

للفيروس وزيادة تطوير القدرة التشخيصية.
وف��ي ه��ذا السياق ش��دد السفير البديوي 
على أهمية الدبلوماسية في زي��ادة التضامن 
بني املجتمع الدولي وتوحيد اجلهود ملواجهة 

التهديدات املشتركة التي تواجه العالم.
من جهة أخرى،  وفي إطار االهتمام مبنتسبي 
اجلهات افتتح وكيل احل��رس الوطني الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي ي��وم اخلميس 
28 مايو محجرا صحيا في معسكر )الصمود( 
لعالج احل��االت املشتبه بإصابتها بفيروس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( من منتسبي 

احلرس الوطني.
وأش��اد بجهود رج��ال احل��رس الوطني في 

جتهيز احملجر وتزويده بكافة األجهزة واملعدات 
خ��الل وق��ت قياسي وف��ق املعايير الصحية 

املتبعة.
وقد حضر مراسم االفتتاح املعاون للعمليات 
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح ومدير 
ديوان نائب رئيس احلرس الوطني اللواء جمال 

الذياب.
وف��ي بكني ق��ال سفير دول���ة الكويت لدى 
الصني السفير سميح جوهر حيات يوم الثالثاء 
26 مايو إن ثالث طائرات شحن عمالقة غادرت 
مطار شانغهاي الدولي متجهة إلى البالد وعلى 
متنها مئات األط��ن��ان من املستلزمات الطبية 
والوقائية لتعزيز املخزون االستراتيجي في 

البالد.
كما كشف السفير ح��ي��ات ف��ي ب��ي��ان تلقت 
)كونا( نسخة منه عن أن ثالث طائرات شحن 
أخ���رى مجدولة أي��ض��ا ضمن اجل��س��ر اجل��وي 

القائم مع الصني في نهاية األسبوع.
وأشار إلى ان عدد طائرات الشحن منذ بدء 
جائحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد - كوفيد 
19( وحتى اآلن بلغ 16 طائرة شحن مدنية 
وعسكرية ضمن جدول إمداد البالد باملستلزمات 
الطبية والوقائية لتعزيز املخزون االستراتيجي 
في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات األخرى 
بالدولة بإشراف وتوجيه مباشر من جانب 

مجلس الوزراء الكويتي.
    كما لفت السفير حيات الى أن هناك شحنات 
أخرى من املستلزمات الطبية والوقائية انطلقت 
األسبوع املاضي من الصني باجتاه البالد عن 
طريق الشحن البحري من أهم املوانئ الصينية 
الدولية في مدينتي )شنغهاي( و)تياجنني( 
وان��ه من املتوقع وصولها ال��ى دول��ة الكويت 

قريبا.
    وأع��رب عن تقدير دول��ة الكويت للجهود 
املتواصلة واملخلصة التي تقوم بها قيادات 
احل��ك��وم��ة الصينية وخ��اص��ة ف��ي وزارت���ي 
اخلارجية والتجارة وهيئة اجلمارك املركزية 
في تقدمي الدعم الدائم  وتسهيل كافة االجراءات 
وتذليل الصعوبات والعقبات ام��ام السفارة 
الكويتية في بكني لدعم جهود احتواء ومكافحة 

فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وف��ي خبر الف��ت يظهر م��دى اإلق���رار ب��دور 
الكويت اإلن��س��ان��ي والتنموي على الصعيد 
العاملي ويتمثل بترؤس ممثل صاحب السمو 
أمير البالد وزي��ر اخلارجية الكويتي الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد وفد دولة الكويت 
إلى أعمال االجتماع رفيع املستوى حول متويل 
التنمية في عصر )كوفيد 19( وما بعده والذي 
عقد يوم اخلميس 28 مايو عبر تقنية االتصال 
املرئي بدعوة مشتركة من رئيس وزراء كندا 
ورئ��ي��س وزراء جمهورية جامايكا واألم��ني 
العام ل��أمم املتحدة وذل��ك في سياق تضافر 
اجلهود الدولية إليجاد حلول ملموسة وعاجلة 
للتحديات التي يواجهها العالم ج��راء تفشي 
وباء كورونا املستجد وتبادل األفكار والرؤى 

جتاه مواجهة تداعيات هذه اجلائحة.
وض���م وف���د دول���ة ال��ك��وي��ت م��س��اع��د وزي��ر 
اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية الوزير 
املفوض ناصر الهني وعددا من كبار املسؤولني 

في وزارة اخلارجية. 

سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني والدكتور محمد احلديد خالل توزيع املساعدات )19 الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يترأس وفد الكويت في اجتماع حول متويل التنمية في عصر )كوفيد 

دعت سفارة دولة الكويت لدى اململكة املتحدة 
أمس السبت املواطنني الكويتيني الراغبني بالسفر 
إل��ى جمهورية إيرلندا إل��ى األخ��ذ باالعتبار أن 
السلطات اإليرلندية فرضت حجرا إلزاميا للقادمني 
إلى البالد اعتبارا من ال28 مايو اجل��اري وملدة 
أسبوعني للحد م��ن انتشار ف��ي��روس )ك��ورون��ا 

املستجد - كوفيد 19(.
وقالت السفارة في بيان لها: إن اإلج���راءات 
اجل��دي��دة تضمنت ض���رورة ق��ي��ام امل��س��اف��ر قبل 
م��وع��د س��ف��ره إل���ى ج��م��ه��وري��ة اي��رل��ن��دا ب��إب��الغ 
اجل��ه��ات الرسمية مب��ك��ان إقامته ورق���م هاتفه 
للتحقق م��ن ال��ت��زام��ه بفترة احل��ج��ر اإلج��ب��اري 
وذل��ك م��ن خ��الل التسجيل باملوقع االلكتروني 
HYPERLINK »http://www.gov.(

ie/locatorform«www.gov.ie/
.)locatorform

وأشار البيان إلى أن إجراءات احلجر اإللزامي 
ستطبق ع��ل��ى جميع ال��ق��ادم��ني مل���دة أسبوعني 
من تاريخ ال��وص��ول إل��ى أي نقطة ح��دودي��ة في 
جمهورية ايرلندا اعتبارا من 28 من مايو اجلاري 

وحتى 18 يونيو املقبل.
ول��ف��ت البيان إل��ى أن السلطات اإليرلندية 
ستقوم مبراجعة هذه اإلج���راءات عقب تطبيقها 
الحقا واإلعالن عما يستجد من إجراءات بالنسبة 

للمسافرين.
وكانت وزارة الصحة اإليرلندية أعلنت اجلمعة 
ارتفاع وفيات فيروس )كورونا( إلى 1645 حالة 

بينما بلغ عدد اإلصابات 24876 حالة.

سفارة الكويت في لندن: حجر إلزامي 
أسبوعني للزائرين جلمهورية أيرلندا 
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الهيئة اخليرية تسلم وزارة الصحة باخلرطوم معدات حماية

أه��اب��ت س��ف��ارة دول��ة الكويت ف��ي واشنطن أول 
أمس بالطلبة واملواطنني الكويتيني املتواجدين في 
املدن األمريكية التي تشهد أح��داث عنف وتظاهرات 

باالبتعاد عن مناطق الشغب وجتنب التجمعات.
ودعت سفارة دولة الكويت في واشنطن في بيان ل� 
)كونا( الطلبة واملواطنني إلى مالزمة مقار إقامتهم مع 
أخذ احليطة واحلذر واتخاذ التدابير الالزمة لتأمني 
سالمتهم وإتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات 

احمللية املعنية.
وأك��دت السفارة أنها لم تتلق أي معلومات حول 
تعرض أي من مواطنينا لضرر ج��راء هذه األح��داث 
اجلارية في عدد من املدن األمريكية.وفي هذا الصدد 
حثت السفارة املواطنني والطلبة على االستمرار 
في التواصل معها على األرق��ام التالية:سفارة دولة 

الكويت في واشنطن 2022620758القنصلية العامة 
لدولة الكويت في نيويورك 9172426688القنصلية 
العامة لدولة الكويت في لوس أجنلوس 310 279 
3644املكتب الثقافي لدولة الكويت في واشنطن 
2023642104املكتب الصحي لدولة الكويت في 
واشنطن 202 320 2415املكتب العسكري لدولة 
الكويت في واشنطن 2023903416املكتب الثقافي 

لدولة الكويت في لوس أجنلوس 424 666 4214.
وك���ان احل���رس ال��وط��ن��ي األم��ي��رك��ي ق��د نشر في 
وقت سابق من اليوم اجلمعة 500 من عناصره في 
مدينة منيابوليس إلعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من 
االضطرابات إثر مقتل مواطن من أصل إفريقي لدى 
توقيفه من قبل الشرطة حسبما جاء في بيان احلرس 

الوطني األمريكي.

.. وسفارتنا في واشنطن تهيب بالكويتيني  
االبتعاد عن مناطق الشغب والتجمعات

بلدية الكويت: السماح لألسواق 
 6.00 املوازية مبزاولة نشاطها من 

5.30 مساًء صباحًاً حتى 
قالت بلدية الكويت إنه سيتم السماح لأسواق التجارية 
امل��وازي��ة مب��زاول��ة نشاطها م��ا ب��ني ال��س��ادس��ة صباحا وحتى 
اخلامسة والنصف مساء اعتبارا من اليوم األحد، وذلك لتلبية 
احتياجات املواطنني واملقيمني خالل فترة حظر التجول املفروض 

من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.
وأوضحت )البلدية( في بيان صحفي أمس السبت أنه سسيتم 
السماح لأسواق املوازية الكائنة في املناطق السكنية املفروض 

عليها العزل التام مبزاولة نشاطها على مدار ال24 ساعة.
يذكر أن مجلس ال��وزراء الكويتي قرر خالل اجتماعه األخير 
ف��رض ع��زل ت��ام على بعض قطع املناطق السكنية التالية 
)الفروانية- خيطان- حولي والنقرة- ميدان حولي( واالستمرار 
في العزل التام ملنطقتي )املهبولة - جليب الشيوخ( وذلك ملدة 
ثالثة أسابيع اعتبارا من الغد للسيطرة على تفشي وباء فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.


