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«الصحة» ترفع حالة اجلهوزية بعد اكتشاف «سيئول» إصابة كوري قادم ًا من الكويت بـ«كورونا»

القطان :انتشار الكوليرا في دول مجاورة مجرد معلومات صحفية
قالت وزارة الصحة أم��س إن
ما تناقلته أخيرا مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي ح��ول ان��ت��ش��ار وب��اء
الكوليرا في دول مجاورة «مجرد
معلومات صحفية».
وأضافت وكيل الوزارة املساعد
لشؤون الصحة العامة الدكتورة
ماجدة القطان في مؤمتر صحفي
إن��ه مت ات��خ��اذ جميع اإلج���راءات
االح���ت���رازي���ة ال�ل�ازم���ة مل��واج��ه��ة
(الكوليرا) ومنع انتشاره.
وأكدت عدم ورود أي معلومة من
منظمة الصحة العاملية واملنظمات
األخ��رى ذات العالقة حول تفشي
الوباء موضحة ان الوزارة اصدرت
توجيهات بتكثيف عمليات املراقبة
الوبائية للمرض وات��خ��اذ أعلى
درجات احليطة.وبينت ان وزارة
الصحة وف���رت رغ��م ع��دم إع�لان
منظمة الصحة عن انتشار وباء
ال��ك��ول��ي��را ك���واش���ف وإم��ك��ان��ات
م��خ��ب��ري��ة خ���اص���ة بتشخيص
احلاالت املشتبه بها ألخذ العينات
وتشخيصها مخبريا.
وذك��رت ان ال���وزارة وف��ي اطار
حرصها على س�لام��ة املواطنني
واملقيمني ف��ي ال��ب�لاد عممت على
ج��م��ي��ع اجل����ه����ات ال��ع�لاج��ي��ة
بروتوكوالت العالج الصادرة عن
منظمة الصحة وم��رك��ز مكافحة
األمراض في الواليات املتحدة.
وأك���دت ح��رص ال����وزارة على
توفير جميع السبل ال��ت��ي متنع
ان��ت��ق��ال م��ث��ل ه���ذه األم����راض إل��ى
الكويت مضيفة ان ال��وزارة تتابع
باستمرار آخر التطورات عن وباء
الكوليرا بالتنسيق مع اجلهات
املعنية ومنظمة الصحة العاملية

د .ماجدة القطان

واملنظمات الدولية األخرى.
وط��ال��ب��ت ال��ق��ط��ان املسافرين
والسيما األط��ف��ال دون اخلامسة
واص���ح���اب االم������راض امل��زم��ن��ة
والنساء احلوامل بعدم السفر الى
بعض الدول التي يشبه بوجود هذا
الوباء فيها لضمان عدم انتقاله.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت وزارة الصحة
الكويتية أم��س األرب��ع��اء اتخاذ
جميع اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة
لضمان سالمة املواطنني واملقيمني
في البالد من فيروس (كورونا)
بعد اعالن كوريا اجلنوبية إصابة
أح��د مواطنيها بالفيروس بعد
وص��ول��ه ال��ى سيئول ق��ادم��ا من
الكويت عبر دولة شقيقة.
وق���ال وك��ي��ل وزارة الصحة

ال���دك���ت���ور م��ص��ط��ف��ى رض����ا في
مؤمتر صحفي إن ال��وزارة رفعت
بالتنسيق مع اجلهات املعنية في
ال��دول��ة ح��ال��ة اجل��ه��وزي��ة ف��ي كل
قطاعاتها بعد تلقيها نبأ اصابة
وت��ش��خ��ي��ص امل���واط���ن ال��ك��وري
اجلنوبي م��ن قبل إح��دى هيئات
منظمة الصحة العاملية.
وأض�����اف أن ال���ف���رق الطبية
التابعة للوزارة عثرت على جميع
األشخاص املخالطني أو املشتبه
مبخالطتهم للمصاب بالفيروس
ومت أخ��ذ عينات منهم لفحصها
في مختبر وزارة الصحة العامة،
م��ؤك��دا ان جميع ن��ت��ائ��ج فحص
العينات جاءت «سلبية».
وأشاد رضا باجلهود «اجلبارة»

ال��ذي بذلها موظفو ال���وزارة رغم
عدم توفر معلومات عن الشخص
حامل الفيروس وال���ذي ك��ان في
البالد خالل افترة من  16أغسطس
الى السادس من سبتمبر احلالي.
وذكر ان وزارة الصحة العامة
على ت��واص��ل مستمر م��ع منظمة
الصحة الدولية والهيئات التابعة
لها للتنسيق والتعاون املشترك
مبوجب البروتوكوالت اخلاصة
بأعضاء املنظمة.
وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ك��وري��ة
اجل��ن��وب��ي��ة اع��ل��ن��ت ي���وم السبت
امل��اض��ي اص��اب��ة اح���د مواطنيها
مبتالزمة الشرق االوسط التنفسية
املعروفة باسم (ميرس) املعدية او
(ك��ورون��ا) بعد عودته من رحلة
عمل.
وقالت وكالة األنباء الكورية
اجلنوبية (يونهاب) أمس إنه مت
نقل املواطن البالغ من العمر 61
عاما الى غرفة الطوارئ في مركز
طبي جنوب سيؤول لدى وصوله
ال��ى م��ط��ار (إن��ت��ش��ون) ال��دول��ي.
واضافت انه مت عزل  21شخصا
ح��ت��ى م��س��اء أول أم���س ال��ث�لاث��اء
ممن كانوا على اتصال وثيق مع
املريض املعروف باسم (ايه) مبن
فيهم افراد طاقم الطائرة التي كانت
تقله وبعض ال��رك��اب واملوظفني
الطبيني ومسؤولي الهجرة للتأكد
من عدم اصابتهم بالفيروس.
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة ان 435
شخصا على اتصال مع املصاب
ب��ال��ف��ي��روس ي��خ��ض��ع��ون حاليا
للمراقبة من قبل اجلهات املعنية
لضمان عدم اصابتهم بالفيروس
املعدي.

د.مصطفى رضا متحدثا ً خالل املؤمتر الصحفي

«الصحة» تشكل جلنة حتقيق في وفاة الطفلة درة احلرز
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس
تشكيل جلنة حتقيق في وف��اة الطفلة درة
احلرز تضم أطباء من كلية الطب بجامعة
الكويت ووزارة الصحة م��ش��ددا على أن
نتائج التحقيق ستعلن بكل شفافية.
وق��ال وكيل ال���وزارة الدكتور مصطفى
رضا في تصريح صحفي إن حتقيقات فنية
دقيقة بوفاة الطفلة ستبدأ اليوم (أم��س)
مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية

الالزمة بحق أي شخص يثبت تقصيره أو
إهماله في ه��ذه القضية.وأعرب رض��ا عن
خالص تعازيه وص���ادق امل��واس��اة ل��ذوي
الطفلة راجيا من الله الرحمة واملغفرة لها
ولذويها الصبر والسلوان.يذكر أن وزير
الصحة الكويتي الدكتور الشيخ باسل
الصباح أك��د ي��وم أول أم��س ال��ث�لاث��اء في
تصريح لـ (كونا) أن حادثة وفاة الطفلة درة
احلرز لن متر مرور الكرام.

جلنة التعاون اخلليجي أوصت باستحداث فريق ملتابعة عمل االستراتيجية املوحدة للمياه

بوشهري :دول مجلس التعاون رائدة في حتلية مياه البحر عاملي ًا

م .محمد بوشهري متحدثا ً

«تصوير محمد صابر»

		
ممثل الكويت

ريا�ض عواد

ت��رأس وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء
امل��ه��ن��دس محمد ب��وش��ه��ري االج��ت��م��اع
الثالثون للجنة امل��وارد املائية التابعة
للجنة التعاون اخلليجي بحضور الوكيل
املساعد لتشغيل وصيانة املياه املهندس
خليفه ال��ف��ري��ج ومم��ث��ل��ي دول مجلس
التعاون اخلليجي.
وقال بوشهري خالل افتتاح االجتماع
إن دول التعاون تعتمد بشكل كلي على
التحلية إلنتاج املياه وباتت رائدة عامليا
في هذا املجال ،الفتا الى ان االجتماع يصب
في مجال تعزيز التعاون في مجاالت املياه
بني دول اخلليج.
وحتدث عن املواضيع املطروحة خالل
االجتماع والتي تتعلق مبتابعة اجلداول
اخلاصة باخلطة االستراتيجية املوحدة
للمياه واالح��ت��ي��اج��ات التدريبية لهذه
اإلستراتيجية ومناقشة أعمال الفرق
املتابعة للجنة املوارد املائية وفريق اعداد
قانون املياه الشامل وفريق املياه املعاجلة
ومناقشة اعداد الكتاب االحصائي الشامل
للمياه.
ول��ف��ت إل��ى ع��رض ال��ت��ص��ور اخل��اص
ب��األم��ان��ة ال��ع��ام��ة ح��ول ج��ائ��زة العمل
التطوعي جلمعيات املياه في دول املجلس
وأهمية تقدمي الدعم والتشجيع لألفكار

جانب من احلضور

اجل��دي��دة ال��ت��ي تسعى لتعزيز ثقافة
الترشيد أو إيجاد بدائل لإلنتاج بخالف
الطريقة التقليدية القائمة على التحلية
باستخدام الوقود وذلك باستخدام الطاقة
الشمسية في انتاج املياه
ومت خ�لال االجتماع مناقشة ج��داول
م��ؤش��رات االداء واجل���داول التفصيلية
للخطة التنفيذية ألهداف االستراتيجية

امل��وح��دة للمياه ،حيث مت االت��ف��اق على
الطلب من ال��دول ارس��ال البيانات خالل
شهر من تاريخ االجتماع وان تقوم الدول
االعضاء بتزويد االمانة العامة بضباط
االتصال املعنيني باإلستراتيجية واإللية
املتبعة ب��ال��دول لتنفيذ تطبيق بنود
االستراتيجية .
ك��م��ا ن��اق��ش��ت ال��ل��ج��ن��ة االح��ت��ي��اج��ات

التدريبية اخلاصة لإلستراتيجية املوحده
للمياه والعرض املقدم من معهد امللك عبدا
لله للبحوث وال��دارس��ات حيث أوصت
اللجنة املوافقة على العرض بشرط أن
يتم التدريب في ال��دول الست األعضاء
وليس دولة أو دولتني دون أن يترتب على
ذلك أية زي��ادة في املبلغ املالي املقدم من
أالستشاري على أن تقوم األمانة العامة

بالتواصل مع االستشاري للتنسيق بشأن
البرنامج التدريبي ألخذ موافقته على هذا
املقترح.
واط��ل��ع��ت اللجنة على التشريعات
احلديثة املقدمة م��ن ال���دول االع��ض��اء ،
وأخ��ذت علما مبا ورد فيه  ،وكما ناقش
أعضاء اللجنة مقترح اإلم���ارات بإعداد
مبادئ عامة موحدة للمياه بدال من القانون
الشامل للمياه حيث ارت��أت بقاء املسمى
كما هو الختالف مفهوم التشريعات والتي
تخص كل دولة من دول املجلس.
وكما أوصت اللجنة باستحداث فريق
خ���اص مبتابعة ع��م��ل االستراتيجية
امل��وح��دة للمياه على أن ي��رف��ع للجنة
التعاون الكهربائي واملائي العتماده.
واتفق أعضاء اللجنة على عقد االجتماع
القادم في مقر األمانة العامة بالرياض
بعد التنسيق مع دولة الرئاسة واألمانة
العامة
وف��ي ختام اإلجماع تقدم املشاركون
فيه بخالص شكرهم وتقديرهم ململكة
البحرين ممثلة بهيئة الكهرباء وامل��اء ،
رئيس اللجنة الشيخ املهندس نواف بن
إبراهيم آل خليفة على استضافة االجتماع
وح��س��ن االستقبال  ،ول�لأم��ان��ة العامة
ملجلس التعاون على اإلع��داد اجليد لهذا
االجتماع .

فنية «البلدي» ترفض تخصيص أرض إلحتاد العاملني في القطاع اخلاص
رفضت اللجنة الفنية في املجلس
ال��ب��ل��دي أم���س األرب���ع���اء برئاسة
العضو عبدالعزيز املعجل طلبا من
احتاد العاملني في القطاع اخلاص
ب��ش��أن تخصيص أرض لالحتاد
مب��س��اح��ة ال ت��ق��ل ع��ن  2500متر
مربع.
وأكد الرئيس املعجل في تصريح
للصحفيني ع��ل��ى ه��ام��ش اع��م��ال
اللجنة انه مت ايضا رفض اقتراح
السماح بااللتصاق ب��اجل��ار فيما
اح��ال��ت للجهاز التنفيذي بصفة
االستعجال خطاب مؤسسة املوانئ
الكويتية بشأن استحداث أنشطة

جديدة للمناطق التخزينية الواقعة
مقابل ميناء الشويخ .وأشار إلى أن
اللجنة حفظت عددا من االقتراحات
منها تطوير اجل��زر اجلنوبية (أم
امل���رادم وكبر وق���اروه) ومشروع
منطقة غرب هدية اضافة الى توفير
اخلدمات االجتماعية في املناطق
النموذجية حتت إدارة اجلمعيات
التعاونية وإل��غ��اء ق���رار املجلس
ال��ب��ل��دي واخل���اص بنقل وإزاح���ة
احمل��والت .وق��ال املعجل ان اللجنة
احالت عددا من االقتراحات للجنة
التنفيذية في بلدية الكويت البداء
ال���رأي ومنها اق��ت��راح تخصيص

أماكن لعربات ال(كارفان) بحرية
وب��ري��ة ت��ك��ون فيها ن��ق��اط كهرباء
ودورات مياه وح��اوي��ات النظافة
وزي���ادة ع��دد احمل��ال ف��ي البنايات
االستثمارية ومبعادلة تناسب مع
مساحة األراضي ونسبة البناء.
واأض�����اف أن ال��ل��ج��ن��ة اح��ال��ت
اقتراحان الى جلنة املهن الهندسية
وه��م��ا دراس����ة وت��ط��وي��ر ال��ط��رق
السريعة وإدارتها وتشكيل جلنة
م��ن اجل��ه��ات املختصة م��ع اعضاء
املجلس واالقتراح الثاني خاص في
عقود أعمال شركة النظافة املتعاقدة
مع البلدية.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية

وأضاف الشيخ باسل الصباح أن الوزارة
اتخذت خطوتني متتاليتني بهذا اخلصوص
األول��ى وق��ف املتسببني بوفاة الطفلة عن
العمل وإصدار أمر منع سفر بحقهم وااليعاز
الدارة املستشفى اتخاذ ما يلزم من حتقيقات
للوقوف على مالبسات ح��ادث��ة ال��وف��اة.
وأوضح أن اخلطوة الثانية تتمثل بتشكيل
جلنة وزارية تضم متخصصني من جامعة
الكويت وبعض اجلهات املختلفة.

«الطيران املدني» :إعادة
 2266مسافر ًا من  8دول
ممن ألغيت رحالت عودتهم
أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أمس األربعاء االنتهاء
من إعادة  2266مسافرا الى البالد ممن ألغيت رحالتهم على شركة طيران
اخلطوط الوطنية من ثماني مدن.
وأوضحت (الطيران املدني) في بيان صحفي أن ال��دول الثماني هي
اسطنبول وطزابزون وبيروت وملقا وأثينا وباكو وسراييفو وتبليسي،
الفتة الى أن بعض املسافرين الذين لم يحن موعد عودتهم للبالد سيتم
توفير تذاكر سفر لهم على خطوط طيران أخرى.
وأش��ارت إل��ى أن ع��دد املتضررين من إلغاء رحالتهم ممن مت توفير
املساعدة لهم وإعادتهم الى البالد بلغ حتى تاريخه  2266موزعني كاآلتي
 71في ملقا و 267في سراييفو و 693في بيروت و 711في اسطنبول 148
في تبليسي و 2في أثينا و 251في باكو و 123في طرابزون.
وأضافت أنه متت االستعانة ب  12رحلة تشارتر من اخلطوط اجلوية
الكويتية وحجز  445غرفة في الفنادق إضافة الى توفير  272تذكرة
طيران جتاري.
وج��ددت إدارة الطيران املدني تقديرها للجهود الكبيرة التي قامت
بها وزارة اخلارجية والسفارات والقنصليات الكويتية المت��ام إعادة
املواطنني الى البالد معبرة عن شكرها اخلالص للتسهيالت التي وفرتها
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية وتعاونها في تسيير تلك الرحالت لنقل
املسافرين.
وأكدت أن جميع التكاليف املالية مت حتميلها لشركة اخلطوط اجلوية
الوطنية اضافة الى اتخاذ كل اإلج��راءات القانونية حلفظ حقوق الدولة
واملسافرين.

«ديوان احملاسبة» يبحث
«البيانات الضخمة» و«تدقيق
تكنولوجيا املعلومات» في فنلندا
يعتزم وف��دا رسميا م��ن دي��وان
احمل��اس��ب��ة زي���ارة مكتب التدقيق
الوطني بجمهورية فنلندا خالل
ال��ف��ت��رة م��ن  17إل��ى  19سبتمبر
اجل���اري ،وذل��ك ف��ي إط��ار اتفاقية
التعاون بني ديوان احملاسبة بدولة
الكويت ومكتب التدقيق الوطني
بجمهورية فنلندا واملبرمة بتاريخ
 26نوفمبر  2017بغرض تنمية
وتطوير التعاون ب�ين اجلهازين
األم��ر ال��ذي يسهم في دعم العالقة
املميزة بني البلدين.
وي���رأس وف��د ال��دي��وان مراقب
املراقبة األولى إلدارة الرقابة على
للجهات
التسويق واالس��ت��ث��م��ار
طارق الكندري
النفطية طارق الكندري ،وعضوية
كل من مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي فيصل احلقان ،ومدقق مشارك
ب��إدارة الرقابة على الشركات روان الشهاب ،واختصاصي اع�لام دانه
العوضي .وقال رئيس الوفد طارق الكندري إن الزيارة تهدف إلى تبادل
اخلبرات والتجارب حول موضوع البيانات الضخمة باإلضافة إلى تدقيق
تكنولوجيا املعلومات ،حيث تعد فرصة ثمينة لتفعيل ما تضمنته اتفاقية
التعاون من أهمية تشجيع الطرفني على التعاون املشترك في مجاالت
أعمال التدقيق وتطوير املهارات املهنية للعاملني لدى اجلهازين إلى جانب
تبادل املعلومات الفنية ونتائج األبحاث.
وأشار إلى أن الوفد الكويتي سيشارك بورقتي عمل من خالل عرضني
تقدمييني يشمالن بداي ًة تعريفا بدولة الكويت بشكل عام وبالديوان بشكل
خاص والتعريف بقانون إنشائه وتبعيته وهيكله التنظيمي ،إضافة
إلى استعراض اخلطة االستراتيجية للديوان ،يليها عرض أهم احملاور
الرقابية فيما يخص املوضوعني احملددين لتبادل املعرفة واملعلومات
حولهما.
جدير بالذكر أن كال اجلهازين أعضاء في مجموعة العمل التابعة
للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (االنتوساي)
للبيانات الضخمة ،والتي تضم في عضويتها عدة دول منها االرجنتني
واإلك��وادور والبرتغال والدمنارك واملكسيك واململكة املتحدة والنرويج
والنمسا والهند.

