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3 إصابات بـ »كورونا« ولم نستثن أحدًا من احلجر الصحي  »الصحة«: 

صـــــــــــــــارت..

إصابة ثالثة رجال من القادمني من إيران 
بفيروس »كورونا« أحدث ربكة على الساحة 
احمللية، حيث رفض بعض العائدين االلتزام 
بــإجــراءات احلجر الصحي.. نسأل الله أن 

يشافي املصابني ويحمي القادمني.. 
احلكومة مــا قصرت ووفـــرت لهم فندق 

خمس جنوم، ووجبات، ورعاية صحية ..
 عساكم على القوة !!

بني السطور

عدوى »كورونا« تضرب البورصة 
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الــــكــــويــــت حتـــتـــفـــل الـــــيـــــوم بــعــيــدهــا 
قائد  رايـــة  حتــت   59 الــــ  الــوطــنــي 

العمل اإلنساني

3

بالصدارة  لالنفراد  يسعى  القادسية 
أمام ظفار في كأس االحتاد اآلسيوي

فيما أعلنت وزارة الصحة أمس 
أن الفحوصات األولية التي أجريت 
للقادمني مــن مشهد فــي اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، قد أسفرت عن 
وجود ثالث حاالت حتمل نتائج مؤكدة 
بإصابتهم بفيروس )كورونا املستجد 

.)COVID19
فقد أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور 
ــه لــم يتم استثناء  ــا أن مصطفى رض
أي مــن املواطنني واملــواطــنــات الذين 
وصلوا للكويت فجر أمس عبر الطائرة 
من مدينتي طهران وقــم اإليرانيتني 
من احلجر الصحي اإلجــبــاري بهدف 
االطــمــئــنــان عــلــى صحتهم وحماية 
املجتمع من مخاطر فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
ــا فــي املــؤمتــر الصحفي  وقـــال رض
املشترك الذي عقد في مركز التواصل 
االجتماعي في قصر السيف أمس: إن 
جميع هؤالء املواطنني واملواطنات قد 
مت وضعهم بــال استثناء فــي احلجر 
الصحي اإلجباري الذي سيستمر مدة 
14 يوما وأنه مت تطبيق البروتوكول 
الطبي اخلــاص بالوقاية من فيروس 

)كورنا املستجد- كوفيد 19(.
وأكد أن املواطنني واملواطنات الذين 
مت وضعهم في احلجر الصحي كانوا 
ـــة بــاإلجــراءات التي  على علم ودراي
ستتخذ بشأنهم قبل صعودهم الطائرة 

في طهران.
وأضــاف: إنهم “أشخاص أصحاء 
لم تظهر عليهم حتى اآلن أي أعراض 
ملـــرض فــيــروس )كـــورونـــا املستجد 
كوفيد - 19( “، مؤكداً أنه “خالل املدة 
مــن تــاريــخ دخولهم الكويت وحتى 
انقضاء املــدة املقررة للحجر الصحي 

وهــي 14 يوماً من تظهر عليه منهم 
أي أعـــراض سيتم حتويله إلــى أحد 
مستشفيات وزارة الصحة لتلقي 

العالج املناسب«.
من جانبه أكد رئيس مركز التواصل 
احلكومي و الناطق الرسمي باسم 
ــــزرم، أن جميع  ـــارق امل احلــكــومــة ط
أجهزة احلكومة تعمل على تنفيذ خطة 
الطوارئ الصحية التي مت التحضير 
لها منذ بدء تفشي كورونا املستجد في 

العالم.
وأضاف أن مواجهة “كورونا” هي 
مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر 
جهود اجلميع باملشاركة، من خالل 

عدم تداول اإلشاعات واستقاء املعلومة 
مــن مصادرها الرسمية املتمثلة في 
وزارة الصحة وقيام األفراد بإجراءات 

الوقاية ألنفسهم وذويهم.
وكانت وزراة الصحة قد أعلنت في 
بيان صحفي أمس أن »احلالة األولى 
وهي ملواطن كويتي يبلغ من العمر 53 
عاما، والثانية ملواطن سعودي يبلغ 
من العمر 61 عاما، حيث أن احلالة 
الصحية للمصابني إلى اآلن طبيعية 
ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، 
أما احلالة الثالثة فهي لغير محددي 
اجلنسية ويبلغ من العمر 21 عاما 
وهناك بــوادر أولية ظهرت بأعراض 

ـــاالت الثالث  املـــرض وأن جميع احل
حتت املالحظة املستمرة من قبل الهيئة 

الطبية«.
من جانبه فقد طالب النائب يوسف 
الفضالة بــإلــغــاء االحــتــفــاالت التي 
ستشهدها الــبــالد مبناسبة األعــيــاد 
الوطنية وتعطيل الدراسة ملدة شهر 
حتى يتم التأكد مــن سالمة الطلبة 
والقادمني للكويت بعد قضاء إجازاتهم 
باخلارج وذلــك بعد تواتراخبار عن 
اكــتــشــاف حـــاالت مصابة بفيروس 

كورونا في الكويت.

جانب من املؤمتر الصحفي املشترك في مركز التواصل االجتماعي

1 82 6666 5082 6666

رئيس حكومة »الوفاق الوطني«: حفتر وداعموه 
أجرموا بحق شعبنا ويجب محاسبتهم

فايز السراج

جدد رئيس املجلس الرئاسي حلكومة “الوفاق 
الوطني” الليبية فايز السراج مطالبته بـ”ضرورة 
ـــيـــة لــرصــد  ــة ودول ــي ـــان حتــقــيــق أمم تـــواجـــد جل

لالنتهاكات التي تقع وتشمل القتل خارج القانون«
وقال السراج: إن اجلنرال املتقاعد خليفة حفتر 
ومــن ميــده باملال والسالح أجرموا بحق الشعب 

الليبي ويجب محاسبتهم قانونياً على ذلك.
جاء ذلك في كلمة له خالل افتتاح أعمال الدورة 
الـ43 ملجلس حقوق اإلنسان في جنيف، اإلثنني، 
مبشاركة عدد من رؤساء الدول واحلكومات، وفق 
بيان نشره املكتب اإلعــالمــي للسراج، واطلعت 
عليه األناضول. وتطرق رئيس حكومة “الوفاق” 
املعترف بها دولياً في كلمته للعبث الواقع على 
املقدرات احليوية للشعب، واستخدام النفط املصدر 
الرئيسي لدخل الليبيني كورقة مساومة سياسية 

من قبل قوات حفتر.

رئيس احلكومة الفلسطينية: 
االحتالل يريد عزل 

»القدس« عبر االستيطان
أكــــــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية أمس 
أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
تسعى الى عزل مدينة القدس 
احملتلة بشكل كامل عبر خططها 
االستيطانية التي أعلنت عنها 

في األيام املاضية.
ــي مستهل  وقــــال اشــتــيــة ف
اجتماع للحكومة الفلسطينية: 

إن مجلس الوزراء يدين الهجمة 
االســتــيــطــانــيــة عــلــى الــقــدس 
وإعالن )رئيس وزراء حكومة 
االحــتــالل بنيامني( نتنياهو 
بناء االف الــوحــدات السكنية 
فــي املــديــنــة احملــتــلــة وكــذلــك 
ــدات  ــوح ــاء االف ال اعــــالن بــن
االستيطانية على أراضي مطار 

القدس الدولي.

السودان: توافق على
90 في املئة من االتفاق   

النهائي لسد النهضة
أعلن وزير الري واملوارد املائية السوداني ياسر عباس، 
أمــس، التوافق مع مصر واثيوبيا على 90 في املئة من 
مسودة االتفاق النهائي حول سد النهضة. وقال عباس في 
مؤمتر صحافي باخلرطوم: إن مسودة االتفاق حول امللء 
األول والتشغيل السنوي لسد النهضة متضي بصورة 
جيدة مع مراعاة مصالح الدول الثالث وفق قواعد القانون 
الدولي املتعلق باالستخدام املنصف واملعقول من غير 
إحداث ضرر لآلخرين، مشدداً على أن املفاوضات ال تعنى 

بتوزيع حصص املياه بني الدول أو تسليفها.

الصحة السعودية: ننسق 
مع الكويت لعالج املواطن 

السعودي املصاب 
أكدت وزارة الصحة السعودية أمس أنها تواصل 
التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعالج املواطن 
السعودي املوجود حاليا في الكويت الــذي اكتشفت 
أصابته بفيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( بعد 

عودته من إيران.
وبينت وزارة الصحة السعودية في بيان صحفي أن 
املواطن املصاب سيبقى في الكويت حلني شفائه وستتم 
متابعة حالته وفقا للتوصيات العلمية واملعايير 

املعتمدة من منظمة الصحة العاملية.

الكويت تسهم في برنامج 
طوارئ »الصحة العاملية« 

أعــلــن مــنــدوب دولـــة الكويت 
ــدة  ــح ــت ــــدى األمم امل الــــدائــــم ل
ــرى في  واملنظمات الدولية األخ
جنيف السفير جــمــال الغنيم 
أن جـــزءاً مــن مساهمة الكويت 
الــطــوعــيــة الــســنــويــة لبرنامج 
طــوارئ منظمة الصحة العاملية 
سيكون مخصصا للتعامل مع 
ــات فـــيـــروس )كـــورونـــا  ــي ــداع ت

املستجد - كوفيد 19(.
وأكـــد  الغنيم عقب اجتماعه 
مــع املــديــر التنفيذي لبرنامج 

طــوارئ منظمة الصحة العاملية 
ــــان مبقر  ــل ري ــك ــاي الـــدكـــتـــور م
املندوبية الكويتية فــي جنيف 
لتسليم مساهمة الكويت الطوعية 
ــوارئ  ــط الــســنــويــة لــصــنــدوق ال
باملنظمة بقيمة نصف مليون 

دوالر.
وأضـــاف أن برنامج طــوارئ 
املنظمة سيستخدم املساهمة 
الكويتية الطوعية في العديد من 
مشروعاته االقليمية والدولية 

ذات األهمية امللحة.

الصني ترجئ دورة املجلس 
الوطني لنواب الشعب 

بسبب »كورونا«
وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 
الصيني )أعلى هيئة تشريعية في الصني( أمــس على 
مشروع قرار بإرجاء الدورة السنوية للمجلس التي كانت 
مقررة في اخلامس من مارس املقبل في محاولة للحد من 
انتشار فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( على أن 
يتم حتديد موعد لها جديد في وقت الحق. ونقلت وكالة 
أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( عن اللجنة القول في بيان 
عقب اجتماع لها إنها وافقت أيضا على مشروع قرار بشأن 

احلظر الشامل لتجارة احليوانات البرية.
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