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تسجيل  13إصابة جديدة ليرتفع اإلجمالي إلى  208حاالت

«الصحة» :حظر التجول اجلزئي أو الكلي وسيلة للقضاء على «كورونا»

ريا�ض عواد

أع��ل��ن الناطق الرسمي ب��اس��م وزارة
الصحة أمس اخلمیس د .عبدالله السند
ف��ي امل��ؤمت��ر الصحفي ال��ی��وم��ي ل���وزارة
الصحة ع��ن تسجیل  13حالة جدیدة
مؤكدة مصابة بفیروس كورونا املستجد
(كوفید  )19خ�لال األرب���ع والعشرين
ساعة املاضیة وبذلك یرتفع عدد اإلصابات
املسجلة ف��ي ال��ب�لاد حتى اآلن إل��ى 208
حاالت.
وأض���اف السند أن احل���االت تتوزع
على خمس حاالت مرتبطة بالسفر (منها
حالتان مرتبطتان بالسفر إل��ى اململكة
العربیة السعودیة واثنتان مرتبطتان
بالسفر إل��ى جمهوریة مصر العربیة
وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا)
وج��م��ی��ع ت��ل��ك احل����االت ت��ع��ود ملواطننی
كویتینی وه��ن��اك (ح��ال��ة واح���د ملواطن
كویتي وهي قید التقصي الوبائي).
وأضاف أن احلاالت السبع املتبقیة فهي
مخالطة منها (حالتان مخالطتان حلاالت
مرتبطة بالسفر إل��ى اململكة العربیة
السعودیة) و(حالتان مخالطتان حلالة
مرتبطة بالسفر إلى أذربیجان إحداهما من
اجلنسیة الكویتیة واألخرى من اجلنسیة
الهندیة).
وتابع أن هناك (حالة مخالطة حلالة
مرتبطة بالسفر إلى اململكة املتحدة وهي
ملواطن كویتي) و(حالة مخالطة حلالة من
اجلنسیة الفلبینیة) و(حالة من اجلنسیة
الصومالیة مخالطة حلالة من اجلنسیة
الصومالیة وهي قید التقصي الوبائي).
مشيرا ً إلى أن عدد احلاالت التي تتلقى
الرعایة الصحیة والطبیة أصبح  159بعد
أن ارتفع عدد حاالت الشفاء إلى  49عقب
إعالن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل
الصباح في وقت سابق الیوم شفاء ست
حاالت مصابة بالفیروس.
وذك���ر أن ع��دد احل���االت ال��ت��ي تتلقى
الرعایة الطبیة في العنایة املركزة بلغ
سبع حاالت موزعة على حالتنی حرجتنی
وخمس في وضع مستقر أما مراكز احلجر
الصحي فوصل العدد اإلجمالي ملن أنهوا
شخصا
ً
فترة احلجر الصحي فیها إلى 853
بعد إمتام املدة احملددة لذلك والقیام بكل
اإلجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع
العینات املخبریة من الفیروس.
وجدد دعوة وزارة الصحة املواطننی
واملقیمنی الكرام إلى االلتزام بكل القرارات
وال��ت��وص��ی��ات ال���ص���ادرة م��ن اجل��ه��ات
الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة

د .عبد الله السند

وزير الصحة يعلن شفاء  6حاالت جديدة
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل
الصباح أم��س اخلميس شفاء  6ح��االت ج��دي��دة من
املصابني بفيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19هم 3
مواطنني و  3مواطنات ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي
الصحة العاملیة وات��ب��اع استراتیجیة
التباعد االجتماعي لتقلیل فرص اإلصابة
وانتشار العدوى بنی املخالطنی واحتواء
انتشار فیروس كورونا والقضاء علیه.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أك��د السند أن حظر
التجول اجلزئي أو الكلي في البالد ليس
احل��ل للقضاء على ف��ي��روس (ك��ورون��ا)
املستجد (ك��وف��ي��د  ،)19ب��ل الوسيلة
للوصول إلى هذا احلل والهدف بإحكام

تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى  49حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لـ (كونا) :إن التحاليل
والفحوص املخبرية واإلشعاعية أثبتت شفاء هذه
احلاالت الست من الفيروس.

السيطرة عليه واحلد من تفشيه في البالد.
وق���ال السند :إن��ه م��ع وج���ود احلظر
اجل��زئ��ي ينبغي على املجتمع تطبيق
التوصيات السابقة التي تنصح بها وزارة
الصحة وأهمها ض��رورة مالزمة املنزل
مضيفاً أن ف��ت��رات السماح ب��اخل��روج ال
تعني وجود جتمعات عائلية أو اجتماعية
أو أي نوع من التجمعات.
ولفت إل��ى وج��وب اتخاذ اجلميع كل

«الهالل األحمر الكويتي»توزع  3آالف سلة
غذائية على عمال جامعة الكويت و«التطبيقي»

اإلجراءات الوقائية على محمل اجلد سواء
في أماكن التسوق لالحتياجات الضرورية
أو أي جتمع في حال الضرورة القصوى
ويجب على ال��ف��رد األخ��ذ ب��االح��ت��رازات
واخلطوات الوقائية بجدية.
وأوضح :نشهد سرعة وتيرة اإلصابة
وعدد اإلصابات وهناك متغيرات ليست
يومية إمن��ا حت��دث بالساعة مل��ن يتابع
ويتتبع ن��ش��اط ه���ذا ال��ف��ي��روس م��ؤك �دًا

ض���رورة األخ���ذ ب���اإلج���راءات الوقائية
واالح��ت��رازي��ة بجدية وض���رورة مالزمة
املنزل حتى في فترة السماح باخلروج
خالل أوقات احلظر اجلزئي.
وعن إعالن وزارة الصحة وجود حاالت
قيد التقصي الوبائي أوضح السند أن هذا
يعني أن��ه ما زال��ت هناك جهود مبذولة
لتتبع املخالطني وك��ذل��ك أخ��ذ التاريخ
املرضي وتاريخ السفر بشكل دقيق.

«الصحة» تخاطب «البلدية»
لتمديد ساعات عمل الصيدليات
أكدت وزارة الصحة الكويتية
على الصيدليات األهلية التي
لديها خدمة توصيل األدوي��ة
واملستحضرات الصيدالنية
ض����رورة االل���ت���زام مب��واع��ي��د
العمل املقررة حاليا واحمل��ددة
م��ن الساعة ال��راب��ع��ة صباحا
حتى اخلامسة مساء إلى حني
وص��ول موافقة بلدية الكويت
على طلب ال��وزارة باستثنائها
من قرار اإلغالق.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي بيان
صحفي أمس اخلميس إنه بناء
على التطورات واملستجدات
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��وض��ع الصحي
فقد خاطبت (الصحة) بلدية
الكويت بتمديد ساعات عمل
الصيدليات األهلية التي لديها
خدمة التوصيل املسجلة لدى
إدارة تفتيش األدوي���ة حسب
القرار ال���وزاري 2019/260

د .هالل الساير خالل التوزيع

وذك���ر أن��ه سيتم نقل ه��ذه احل���االت إل��ى اجلناح
التأهيلي في املستشفى املخصص الستقبال املصابني
بالفيروس متهيدا خلروجها م��ن املستشفى خالل
اليومني املقبلني.

وذك���ر أن ذل���ك يتطلب ت��ع��اون �اً من
األش��خ��اص املراجعني أو من يؤخذ منه
التاريخ املرضي م��ؤك�دًا أن كل معلومة
تفيد الطاقم الطبي وفرق التقصي والفرق
الوقائية للوصول إل��ى معلومات تفيد
لسهولة الربط بني املصاب واملخالطني له.
وعن احل��االت التي يشتبه بإصابتها
أفاد بأننا منر في فترة األمراض املوسمية
وكما نذكر دائ� ًم��ا التشابه ب�ين أع��راض
الفيروسات املوسمية وهي تقترب من 25
فيروسا وعندما نالحظ اشتباه إصابة
ً
في إح��دى احل��االت فإننا نعمل على أخذ
كل التدابير الوقائية وك��ل الفحوصات
للتوصل إلى اإلجابة الكافية ويتم التأكد
من ذلك.
وردا ً على سؤال عن مدى صحة ظهور
أعراض على بعض املواطنني القادمني من
اخلارج قبل صعود الطائرة بني أن هناك
قوانني دولية متبعة في العالم بالنسبة
ل�لأم��راض امل��ع��دي��ة ال تسمح للشخص
املصاب مبغادرة هذا املكان وحتى ركوب
الطائرة وهذه دائمًا ترجع إلى تقديرات
ال��س��ل��ط��ات امل���وج���ودة مب��ط��ار امل��غ��ادرة
بالتعاون مع السلطات الصحية هناك.
وأف��اد السند بأن األع��راض تظهر على
مراحل منها أعراض قبل صعود الطائرة
وهناك إجراءات تتخذ بهذا اجلانب وهناك
أع��راض تبدو أثناء الرحلة وهناك تتخذ
بعض اإلج���راءات على الطائرة ولدينا
تعميمات لهذه اإلجراءات.
وق�����ال :إن ه��ن��اك إج������راءات تتخذ
ع��ن��دم��ا ت��ب��دو األع����راض ع��ل��ى الشخص
حني ال��وص��ول إل��ى املطار ويتم رصدها
بالكاميرات احلرارية والترمومترات التي
تقاس بها درج���ات احل���رارة إل��ى جانب
الفحوصات املعمول بها في مطار دولة
الكويت وأي��ض �اً ف��ي جميع منافذ دول��ة
الكويت جلميع القادمني ولكل مرحلة من
مراحل الكشف هناك إجراء يتخذ ويتعامل
به وفقًا للقوانني والبروتوكوالت احمللية
والعاملية.
ولفت إلى أن اإلج��راءات الوقائية التي
تتخذ باملطار من عمليات فحص وف��رز،
أما احلاالت التي لديها آثار ظاهرة فسيتم
عزلها أم��ا احل���االت التي ال تظهر عليها
أع���راض فستتوجه إل��ى أم��اك��ن احلجر
املؤسسي الصحي اإللزامي مهما اختلفت
الوجهات والتصنيفات والفئات وهو
مطبق على اجلميع وكل هذه اإلج��راءات
تتم وفق املعايير الدولية اإلقليمية املتبعة
للحد من انتشار الفيروس.

واخل���اص ب��ض��واب��ط توصيل
األدوي�������ة وامل��س��ت��ح��ض��رات
الصيدالنية باالستثناء من
ق��رار اإلغ�لاق خالل فترة حظر
التجول لتستمر ب��أداء عملها
وت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا للمرضى
على م��دار  24ساعة للحد من
اخل���روج واالل��ت��زام بالتباعد
االجتماعي خالل فترات اليوم
املختلفة حفاظا على صحة
وسالمة أفراد املجتمع.
وجددت الوزارة التأكيد على
ضرورة االلتزام مبواعيد العمل
امل��ق��ررة حاليا واحمل����ددة من
الساعة الرابعة صباحا حتى
اخلامسة مساء إلى حني وصول
موافقة بلدية الكويت على طلب
ال��وزارة ألن بلدية الكويت هي
اجلهة املنوط بها وفقا لقرارات
مجلس ال��وزراء بتحديد احملال
واألنشطة الضرورية املستثناة

م��ن ق���رار اإلغ�ل�اق خ�لال فترة
حظر التجول.
وفي سياق آخر أعلن وكيل
وزارة الصحة لشؤون األدوية
والتجهيزات الدكتور عبدالله

البدر بناء على تعليمات وكيل
الوزارة الدكتور مصطفى رضا
بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة
ال��ع��ام��ة ل�لاط��ف��اء ب��دء تطبيق
خ��دم��ة ت��وص��ي��ل األدوي����ة إل��ى

املرضى من جميع املستشفيات
ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ب�لاد وامل��راك��ز
التخصصية في منطقة الصباح
الصحية.
وأفاد البدر بأنه سيتم بدءا
من األسبوع املقبل تخصيص
رقم خاص بهذه اخلدمة في كل
امل��راف��ق الصحية املشار إليها
أعاله لتلقي واستقبال طلبات
الدواء وتوصيلها للمرضى في
منازلهم موضحا أن هذه اخلدمة
تنطلق م��ن ح���رص ال����وزارة
وتشددها بعدم مراجعة املرافق
الصحية إال للضرورة التزاما
بأهمية التباعد االجتماعي.
وشدد على أن وزارة الصحة
لن تألو جهدا في احلفاظ على
صحة أف���راد املجتمع واتخاذ
جميع التدابير الوقائية التي من
شأنها احلد من انتشار فيروس
كورونا املستجد (كوفيد .)19

وزير التعليم العالي يوجه بتأجيل حتصيل االستقطاعات الشهرية من مخصصات طلبة البعثات

«التربية» تعتمد التصور املبدئي للتقومي الدراسي اجلديد
جمعية الهالل األحمر الكويتي توزيع السالل الغذائية

أعلنت جمعية الهالل األحمر
الكويتي توزيع ثالثة آالف سلة
غذائية للعاملني ف��ي جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
وق��ال رئيس مجلس إدارة
اجلمعية الدكتور هالل الساير
ل��ـ (ك���ون���ا) أم���س اخل��م��ي��س:
إن��ه ت��وزي��ع ال��س�لال الغذائية
يأتي في إط��ار حملة (من أجل
الكويت اقعد بالبيت) للحد
م��ن انتشار ف��ي��روس كورونا
املستجد (كوفيد .)19 -
وأض���اف الساير أن السلة
ال��غ��ذائ��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى كل
املستلزمات الغذائية التي تكفي
العامل ملدة أسبوعني للبقاء في
املنزل ،مشيرا إلى أن ذلك يأتي

تطبيقا لالجراءات التي اتخذها
الدولة للبقاء في املنزل وعدم
اخلروج.
وذك����ر أن���ه س��ي��ت��م ت��وزي��ع
ال��س�لال ال��غ��ذائ��ي��ة على مدى
ثالثة أي��ام على العاملني في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
واليوم األخير سيكون للعاملني
في جامعة الكويت.
وبني أن مبادرات اجلمعية
تاتي انطالقا من استشعارها
للمسؤولية االجتماعية ومد يد
العون لالسر احملتاجة وعمال
وحراس املدارس في الكويت.
وأثنى على املجتمع الكويتي
ال����ذي مي��ت��از ب��ح��ب��ه للخير
وم��س��اع��دة األس���ر احملتاجة
واملتعففني مبينا أن مشاريع

اجل��م��ع��ي��ة ت��ن��ف��ذ ض��م��ن خطة
منظمة خصوصا التي قامت بها
اجلمعية ملكافحة فايرووس
كورونا املستجد.
وب�ين الساير أن ال��ظ��روف
احلالية التي تشهدها البالد
أظهرت حجم التعاون الكبير
بني اجلمعية واملتبرعني مؤكدا
أن اجلمعية أثبتت جدارتها في
مواجهة هذا الوباء.
وأش����ار إل���ى أن اجلمعية
تستقبل ال��ص��دق��ات وال��زك��اة
م��ن امل��واط��ن�ين ال��ت��ي ستؤتي
ثمارها على الفقراء واحملتاجني
داخ���ل ال��ب�لاد مبينا ان عطاء
الكويت لن يتوقف في مساعدة
احملتاجني سواء داخل الكويت
او خارجها.

اع��ت��م��دت وزارة التربية
الكويتية أول أم��س التصور
امل��ب��دئ��ي ل��ل��ت��ق��ومي ال��دراس��ي
اجل��دي��د وذل���ك خ�لال اجتماع
مجلس ال��وك�لاء ال��ذي ترأسه
وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي الكويتي الدكتور سعود
احلربي بحضور جميع الوكالء
املساعدين في الوزارة.
وذك���رت ال����وزارة ف��ي بيان
صحفي أن ال��ت��ق��ومي اجل��دي��د
يشمل املرحلة التكميلية للفصل
الدراسي احلالي للعام الدراسي
احلالي وكذلك التقومي الدراسي
اجلديد للعام الدراسي وذلك من
منطلق التصور املقدم من قبل
التعليم العام ووض��ع بعض
ال��ت��ع��دي�لات عليه م��ع تقدمي
تصور نهائي للتقومي خالل
األيام القليلة املقبلة.
وأضافت أنه متت املوافقة
على سفر املعلمني واملعلمات
من الوافدين إل��ى بلدانهم من

غير من��وذج اخلروجية وذلك
بعد التنسيق ال��ذي اتخذ مع
وزارة الداخلية من أجل سفرهم
خ�لال فترة اإلج���ازة الصيفية
وعودتهم قبل بدء الدراسة كما
واف��ق املجلس على أن يتمتع
املوجهون الفنيون بإجازتهم
أسوة باملعلمني.
وأوض���ح���ت أن االج��ت��م��اع
ن��اق��ش كيفية االط��ل�اع على
تسهيل اإلج���راءات التي قامت
ب��ه��ا ال�����وزارة م��ع ال��ع��دي��د من
ج��ه��ات ال��دول��ة بتسخير عدد
من مدارسها ومرافقها لوزارة
الداخلية واجلمعيات التعاونية
ووزارة التجارة والصناعة
باإلضافة إلى وزارة الصحة.
وب��ي��ن��ت أن ذل���ك ي��أت��ي من
منطلق ال��ش��راك��ة املجتمعية
وتضافر كل جهود الدولة مع
بعضها وتسخير كل الطاقات
البشرية والفنية حتت تصرف
اجلهات احلكومية ملواجهة هذا

ال��وب��اء العاملي واجن��اح خطة
احلكومة في هذا الصدد.
وأفادت أنه مت اإلطالع على
اجل��ه��ود القائمة على جتهيز
امل��دارس واستعداداتها لعودة
الدراسة خالل شهر أغسطس
املقبل باإلضافة إلى اإلطمئنان
على سير العقود مع اجلهات
املعنية في الدولة.

وأشارت الوزارة الى أنه مت
االطالع على خطة سير املناهج
امل��ع��دة خ�لال الفترة القادمة
وباألخص تلك املعدة الستكمال
الفصل الدراسي احلالي وكذلك
اإلط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى خ��ط��ة سير
عمل املنصة التعليمية جلميع
املراحل الدراسية.
من جهة أخ��رى وج��ه وزير

التربية ووزير التعليم العالي
الكويتي الدكتور سعود احلربي
وزارة التعليم العالي ملخاطبة
امل��ك��ات��ب ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��اخل��ارج
لتأجيل حتصيل االستقطاعات
الشهرية من مخصصات طلبة
البعثات اخلارجية.
وق���ال احل��رب��ي ل��ـ (ك��ون��ا)
إن��ه خ��اط��ب املكاتب الثقافية
بتأجيل حتصيل االستقطاعات
الشهرية من مخصصات طلبة
البعثات اخلارجية املترتبة
عليهم نتيجة مديونيات أثناء
فترة الدراسة وذلك ابتداء من
الشهر املقبل وملدة ست أشهر.
وأوض��ح أن هذا القرار جاء
متاشيا م��ع توجهات الدولة
ب��ت��أج��ي��ل أق���س���اط امل��واط��ن�ين
وحتقيقا مل��ا ي��خ��دم مصلحة
الطلبة م��ؤك��دا أن ال����وزارة ال
ت��ت��وان��ى ع��ن دع���م وم��س��اع��دة
ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة ف��ي ك��ل دول
االبتعاث.

