
اجتمع نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلارالله أم��س اخلميس 
م��ع سفيرة ال��والي��ات املتحدة 
األمريكية لدى دولة الكويت إلينا 
رامانويسكي ومت خالل اللقاء 

بحث ع��دد من أوج��ه العالقات 
الثنائية ب��ن البلدين إضافة 
إل���ى ت��ط��ورات األوض����اع على 
الساحتن اإلقليمية والدولية 
في ض��وء اجلهود املبذولة في 

مكافحة انتشار فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19(.

وحضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

3 alwasat.com.kwمحليات

وزير الصحة: السيطرة على بؤر تفشي »كورونا«
في »جليب الشيوخ« و»املهبولة« خالل أسابيع

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
أن )الصحة العامة( تقوم بالفحص في املنطقتن 
املجحورتن )اجلليب واملهبولة( بكل نشاط 
متوقعا »أن تتم السيطرة على هذه البؤر خالل 

أسابيع قليلة«.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي للشيخ باسل 
الصباح أول أمس عقب جولة تفقدية في املستشفى 
امل��ي��دان��ي ب����أرض امل���ع���ارض مبنطقة مشرف 
ومستشفى مبارك الكبير لالطالع على سير العمل.

وبن الشيخ باسل الصباح أن املوضوع اآلخر 
ال��ذي ننظر إليه هو وج��ود ب��ؤر أخ��رى قد تظهر 
في املستقبل غير التي ظهرت، الفتاً إلى أن أعداد 
اإلصابات في تلك األماكن كانت متوقعة وما اتخذ 
من إج��راءات هو لتخفيف حاالت االختالط واحلد 

من اإلصابات.
ولفت إل��ى ما ك��ان ح��ذر منه في بداية األزم��ة 
وهو انتشار الوباء بن العمالة التي تعيش في 
أماكن مكتظة كونهم األق��ل إتباعاً لالشتراطات 
الصحة العامة موضحا أن ظروف البيئة املعيشية 
والعادات والتقاليد لديهم قد تزيد من احتماالت 

اإلصابة بهذا الفيروس.
وأكد في هذا السياق أن ال��وزارة على استعداد 
تام ألي زيادة في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19( وإج���راء الفحوصات 

الالزمة للحاالت املشتبه بها.
وأضاف أن الوضع العاملي الذي نراه ونرصده 
باستمرار يبن أن ه��ذا الوباء ليس له مثيل في 
تاريخ العالم من حيث انتشاره السريع الفتا إلى 
أن األرقام املعلنة في العالم ليست نهائية بالطبع 
فقد يقابلها كثيرون لم يأتوا للفحص أو لم جتر 

لهم فحوصات.
وذكر أن أغلب املرضى أو نحو 50 في املئة من 
املصابن في العالم »ال يحملون أي أعراض وهنا 
تكمن خطورة انتشار العدوى من املصابن الذين 
يجولون في الطرق واألسواق وأماكن العمل وفي 

كل التجمعات وينشرون هذه العدوى بدون قصد 
وبدون علم بإصابتهم«.

واعتبر أن مواجهة هذه الظاهرة هو »التحدي 
الكبير أمامنا وال ميكن أن يتحقق ذلك إال باملزيد 
من البقاء في املنزل وع��دم االختالط ما أمكن مع 
اآلخ��ري��ن«، مبيناً أن ه��ذا امل��وض��وع ه��و احمل��ور 
الرئيسي في االجتماع ال��ذي عقده مع مسؤولي 
منظمة الصحة العاملية األس��ب��وع امل��اض��ي عبر 

التواصل عن بعد.
وأوضح أن اجتماعات وزارة الصحة مفتوحة 
ط��وال اليوم، مبيناً أنها في خلية أزم��ة حقيقية 

يتم فيها بحث كل شيء من تقييم اإلجراءات التي 
اتخذت وحتليل نتائجها جلهة تعزيز االيجابيات 

وتالفي أي سلبية ميكن أن تطرأ.
ولفت إل��ى ض���رورة إع���ادة وج��دول��ة اخلطط 
والتوسع فيها حتسبا ألي زيادات قد تطرأ بشكل 
مفاجئ »فاألهم أن ال نقول أن ه��ذا األم��ر أو ذاك 
داهمنا بل أن نكون متحوطن مسبقا لكل احتمال 
ألننا نتعامل مع أغلى أمانة في الدنيا وهم البشر«.

وذك��ر أن دول املنطقة ترصد تزايدا في أعداد 
اإلص��اب��ات بشكل واض��ح مشيرا إل��ى أن وضع 
الكويت -ولله احلمد- بشكل عام أفضل من وضع 
دول كثيرة في القارة األوروبية والواليات املتحدة 
»خصوصا جلهة احل��االت املصابة الوافدة على 

املستشفيات ومازلنا في مراحل أفضل.
وتابع: »لكننا نستعد دائما لألسوأ ونسأل الله 
العلي القدير أن مين على كوادرنا الطبية بالسالمة 
والتوفيق خصوصا أولئك األبطال في الصفوف 
األمامية الذين يخاطرون بأرواحهم إلنقاذ أرواح 

اآلخرين«.
وأع��رب عن أمنياته »أن متر هذه األزم��ة بأقل 
األض���رار« مكررا مناشدته املواطنن واملقيمن 
االل��ت��زام بالبقاء في امل��ن��ازل وع��دم االخ��ت��الط إال 
للضرورة القصوى فكل مواطن ومقيم »هو خفير 
ومسؤول عن حفظ أسرته وجيرانه ومن يخالطهم 

وعليه التقيد باالشتراطات الصحية«.
وق��ال الشيخ باسل الصباح: إن لكل دول��ة في 
العالم أوضاعها اخلاصة وتقييمها اخلاص لألزمة 
مشيرا إلى أن بعض الدول تتوقع استمرار األزمة 
حتى آخر الصيف والبعض اآلخر يتوقع امتداد 

تأثيراتها إلى نهاية السنة.
وب��ن أن هناك دراس���ات تتحدث عن احتمال 
وص��ول ع��دد املصابن عامليا إل��ى نحو 3 مليون 
إصابة بنهاية ابريل اجلاري ومضاعفة الرقم في 
الشهر املقبل متمنيا »التمكن من إيجاد دواء في 

القريب العاجل«.

51 حالة مخالطة و4 أخرى حتت التقصي الوبائي

910 55 إصابة جديدة بـ »كورونا« ترفع اإلجمالي إلى  الصحة: 

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 
الصحة الكويتية الدكتور عبدالله 
السند أم��س اخلميس تسجيل 55 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( في البالد خالل 
ال24 ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
عدد احل��االت املسجلة في البالد إلى 

910 حاالت.
وقال السند في املؤمتر الصحفي 
اليومي ال��� 34 ل��ل��وزارة: إن هناك 
حاالت مخالطة بلغ عددها 51 حالة 
منها )أربع حاالت ملواطنن كويتين( 
و)36 ح��ال��ة ملقيمن م��ن اجلنسية 
الهندية( و)ست حاالت من اجلنسية 
البنغالديشية( و)حالتن ملقيمن من 

اجلنسية الباكستانية( و)حالة ملقيم 
من اجلنسية اإليرانية( و)حالة ملقيم 
من اجلنسية النيبالية( و)حالة ملقيم 

من اجلنسية املصرية(.
وأض���اف السند أن هناك ح��االت 
حتت التقصي الوبائي بلغ عددها 
أربع حاالت بواقع )حالينت ملواطنن 
كويتين( و)حالة ملقيم من اجلنسية 
الهندية( و)حالة ملقيم من اجلنسية 

السورية(.
أما بالنسبة ملجموع احلاالت التي 
تتلقى الرعاية الطبية في العناية 
املركزة فقد بلغ 22 حالة منها ثمانية 
حرجة و14 مستقرة. وبذلك يصبح 
مجموع احلاالت التي تتلقى الرعاية 

الطبية في أحد املستشفيات التابعة 
لوزارة الصحة واملخصصة الستقبال 
املصابن مبرض فيروس )كورونا( 
798 ح��ال��ة.وج��دد السند ال��دع��وة 
للمواطنن واملقيمن إل��ى االل��ت��زام 
ب��امل��ك��وث ف��ي امل���ن���ازل ح��ت��ى خ��الل 
ساعات النهار في ظل احلظر اجلزئي 
للتجول، موصياً بضرورة تطبيق 
إستراتيجية التباعد االجتماعي 
)اجل���س���دي( وزي�����ارة احل��س��اب��ات 
الرسمية ل��وزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في ال��دول��ة لالطالع حول 
بعض اإلرش��ادات والتوصيات وكل 
ما بشأنه يساهم في احتواء انتشار 

الفيروس. 

تطورات حالة مرض فيروس كورونا يوم أمس

نائب وزير اخلارجية بحث مع 
السفيرة األمريكية العالقات الثنائية

خالد اجلار الله خالل لقائه سفيرة الواليات املتحدة األمريكية

 4 »الداخلية«: ضبط 
أشخاص خالفوا قرار 
العزل في »املهبولة« 

وجاري إبعادهم
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض 
على أرب��ع��ة أش��خ��اص خالفوا ق��رار العزل 
في منطقة املهبولة بقطع السياج احلديدي 
وم��ح��اول��ة التسلل خ��ارج��ه��ا، مشيرة إلى 
اتخاذها اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم 

وجاري إبعادهم عن البالد.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األم��ن��ي ب���ال���وزارة ف��ي ب��ي��ان صحفي أم��س 
اخلميس أن��ه بسؤالهم أق��روا واعترفوا مبا 
نسب إليهم ومت اتخاذ اإلج��راءات القانونية 

الالزمة بحقهم وجاري إبعادهم عن البالد.
وش���ددت ال���وزارة على االل��ت��زام ف��ي هذه 
الفترة بالقرارات الصادرة مؤكدة أن املؤسسة 
األمنية لن تتهاون في تطبيق أحكام قانون 
احلظر واتخاذ أشد اإلجراءات القانونية على 

اجلميع مبا يهدف الصالح العام للبالد.
وكان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات في 
اجتماعه االثنن املاضي بينها فرض عزل تام 
ملنطقتي جليب الشيوخ واملهبولة وذلك بناء 
على قرار السلطات الصحية ملواجهة انتشار 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(. 

»الكهرباء«: إخماد 
حريق محدود في
 محطة التحويل 

»B الرئيسية »حولي 
قال املتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء 
واملاء الكويتية املهندس جاسم النوري أنه مت 
إخماد حريق محدود اندلع في محطة التحويل 
الرئيسية مبنطقة حولي )ح��ول��ي B( أول 
أم��س، وذل��ك أثناء إج��راء عمليات تشغيلية 
مشيرا إلى أن احلريق اندلع في خلية مغذي 
للمحول رقم )1( مما أدى إلى فصل احملطة 

بالكامل.
وأوض��ح النوري في تصريح صحفي أن 
مقدار الفقد لألحمال الكهربائية بلغ )24 
MW( مما أدى النقطاع التيار الكهربائي 
عن أج��زاء من منطقة حولي مبينا أن��ه على 
الفور توجهت فرق اإلطفاء وف��رق الطوارئ 
التابعة للوزارة وقامت بعمل ال��الزم حيث 
مت إخ��م��اد احل��ري��ق وع���زل احمل���ول املتضرر 
وإعادة التيار للمحطة الساعة 10ر7 مساء. 
وذكر أن وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة الدكتور خالد الفاضل وع��ددا من 
قيادي ال���وزارة ت��واج��دوا في موقع احل��ادث 
فور ورود البالغ وذل��ك ملتابعة سير العمل 

ومباشرة إرجاع التيار للمحطة.
وأش���ار إل��ى أن احل��ري��ق ل��م يتسبب بأي 
أض���رار بشرية وان��ح��ص��ر األم���ر ف��ي بعض 
اخلسائر املادية احمل��دودة مضيفا أنه جاري 
الكشف على احملطة للوقوف على األسباب 

التي أدت لوقوع احلريق.
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الشيخ الدكتور باسل الصباح

أش���اد م��دي��ر ع��ام هيئة احلماية 
املدنية اإليطالية أغوستينو ميوتسو 
أمس اخلميس مببادرات التضامن 
الكويتية املهمة مع بالده إزاء وباء 
فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 
19( وف��ي ك��ل اجل��وائ��ح السابقة 
باعتبارها عالمة مضيئة للصداقة 

الراسخة.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى 
روما في بيان لها الدكتور ميوتسو 
استقبل سفير الكويت لدى إيطاليا 
الشيخ عزام الصباح في زيارته إلى 
مركز عمليات الهيئة القومية لتجديد 
وتأكيد تضامن الكويت الكامل مع 
ايطاليا وجهود احلماية املدنية منذ 
ان���دالع ال��وب��اء القاتل ال��ذي ضرب 

بالده بقسوة.
وق��ال البيان: إن ميوتسو أعرب 
باسم هيئة احلماية املدنية اإليطالية 
لسفير الكويت عن بالغ االمتنان 
والتقدير لهذه اللفتة وعرفان ايطاليا 
العميق ملا قدمته الكويت من دعم هام 
وسخي مقدرا بقاء السفير الشيخ 
ع��زام الصباح في روم��ا على رأس 

السفارة في أيام األزمة.
ونوه ميوتسو بعالقات التعاون 
ال��ط��وي��ل��ة ب��ن ال��ه��ي��ئ��ة وال��ك��وي��ت 

ومواقفها السباقة بجانب ايطاليا 
في حلظات صعبة أخرى أملت ببالده 
مثل زل��زال ع��ام 2018 والفيضان 
املدمر مبدينة البندقية العام املاضي، 
مشيرا إلى بوادر مشجعة توقع أن 
تتعزز في األيام املقبلة جناح ايطاليا 
ف��ي اح��ت��واء ال��وب��اء. وم��ن ناحيته 

حيا السفير الشيخ عزام الصباح ما 
تبذله هيئة احلماية املدنية من جهد 
فائق معربا عن اهتمام الكويت قيادة 
وشعبا مبتابعة أوض���اع الشعب 
اإليطالي الصديق في هذه اجلائحة 
ومواساته لضحايا الوباء ومتنياته 

للمصابن بالشفاء العاجل.

خالل لقاء مديرها العام بالسفير عزام الصباح

احلماية املدنية اإليطالية: التضامن 
الكويتي عالمة مضيئة لعالقات الصداقة

جانب من لقاء أغوستينو ميوتسو والشيخ عزام الصباح

ريا�ض عواد 

أطلق السفير املصري في الكويت، طارق 
القوني، مبادرة بعنوان “تكاتف” ملساندة 
احل���االت اإلنسانية م��ن أب��ن��اء اجلالية، 
لدعم اجل��ه��ود الكبيرة التي يبذلها عدد 
كبير م��ن أب��ن��اء اجلالية، س��واء الفاعلن 
ف��ي امل��ج��ال التطوعي واإلن��س��ان��ي، أو من 
مجتمع رجال األعمال ملساعدة املتضررين 
من الظروف الراهنة، والتنسيق بن هذه 
اجلهود لتحسن كفاءتها وحتقيق الهدف 
املرجو بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من 

املستحقن.
وأك���د ال��ق��ون��ي أن امل��ب��ادرة ت��ق��وم على 
االس��ت��ف��ادة م��ن اجل��ه��ود القائمة، والتي 
متكنت بالفعل من إيصال جانب كبير من 
املساعدات خالل الفترة املاضية مببادرات 

فردية وجماعية، انطلقت باملقام األول 
م��ن إح��س��اس أب��ن��اء اجل��ال��ي��ة بالتكاتف 
جت��اه ذوي��ه��م، وح��رص��ه��م على تخفيف 
األعباء عليهم في ظل الصعوبات املعيشية 

احلالية.
وأوض���ح أن��ه مت تخصيص استمارة 
إلكترونية ميكن الدخول إليها من صفحات 
السفارة والقنصلية على وسائل التواصل 
االجتماعي، أو صفحات شركاء املبادرة 
لتسجيل احل���االت احمل��ت��اج��ة، وتشكيل 
خلية فريق عمل يقوم بتجميع احل��االت 
وتوفير الدعم ال��الزم لها، باإلضافة إلى 
مجموعة من املتطوعن، على أن يتم إيالء 
األولوية لالحتياجات املعيشية اليومية 

للمتضررين.
كما تابعت س��ف��ارة جمهورية مصر 

العربية عملية تسجيل مخالفي اإلقامة من 
أبناء اجلالية اعتباراً من يوم 6 اجلاري، 
وفقا مل��ا أعلنت عنه السلطات ف��ي دول��ة 
الكويت الشقيقة، وأش��ادت في هذا الصدد 
باإلجراءات ذات الصلة باستقبالهم، ودعت 
املخالفن م��ن أب��ن��اء اجل��ال��ي��ة الستكمال 

تسجيل بياناتهم وفق اآلليات املقررة.
أوضحت السفارة في ه��ذا اخلصوص 
أن��ه سيتم فتح أب��واب القنصلية بصورة 
استثنائية اليوم اجلمعة للتسهيل على 
أبناء اجلالية في استكمال األوراق املطلوبة 
منهم في عملية التسجيل، وذلك استمراراً 
للجهد الذي قامت به القنصلية في متديد 
ج��وازات السفر املنتهية وإص��دار وثائق 
سفر لعدد كبير من احل��االت لتمكينهم من 

إمتام عمليات التسجيل.

السفارة تفتح أبوابها اليوم إلجناز واستخراج وثائق السفر للمخالفني 

السفير املصري أطلق مبادرة »تكاتف« ملساندة
احلاالت اإلنسانية من أبناء اجلالية املصرية

السفير املصري طارق القوني 


