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كورونا خطر داهم ..االثنني ١٨ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

االتفاق مع «املدنية» على اختيار عينات عشوائية من املواطنني واملقيمني وإجراء فحوصات لهم
الواقع في الكويت أفضل بكثير من بعض الدول بالنسبة لزيادة عدد الفحوصات

املركز يستقبل ١٥ سيارة في وقت واحد حتى لو كان في املركبة أكثر من شخص
املانع: أجرينا فحوصات وجتارب في املوقع على مدار أسبوعني للتأكد من جاهزيته للعمل

باسل الصباح لـ «األنباء»: املسحات الطبية في اجلمعيات مستمرة

محمد راتب

نفى وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح، في تصريح 
لـــ «األنباء»، ما أثير مؤخرا 
من أن الوزارة ستتوقف عن 
إجراء مسحات للعاملني في 
اجلمعيات التعاونية، مؤكدا 
أنها ماضية ومســتمرة في 
امليدانية  إجراء املســوحات 

للكشف عن «كورونا».
وثمــن وزيــر الصحــة 
مســاهمة إحــدى شــركات 
القطاع اخلــاص في تعزيز 
الفحــص احلكومية،  مراكز 
وذلــك بافتتــاح أول موقــع 
للفحص عبــر املركبات في 
مواقــف طيــران اجلزيــرة، 
والــذي يعتبــر األكبــر في 
الشــرق األوســط، مضيفــا 
«اننا في اليوم السادس من 
احلظر الكلي وسيجري بعد 
أيام عمليــة تقييم للمرحلة 
الســابقة وعــدد املصابــني 
واملتعافــني وســير انتقــال 

العدوى».
جــاء ذلك خالل تدشــني 
املوقع أول من أمس بحضور 
رئيس مجلس إدارة شــركة 
طيران اجلزيرة مروان بودي 
ووكالء وزارة الصحة ومدير 
الهيئــة العامــة للمعلومات 
املدينة مساعد العسعوسي 
املدنــي  الطيــران  ومديــر 
م.يوسف الفوزان والرئيس 
التنفيــذي ملبنــى طيــران 
اجلزيرة T٥، ومسؤولني في 
اإلدارة العامة لإلطفاء والدفاع 

املدني ووزارة الداخلية.
وأعــرب عن أمله في أن 

بحيــث تصــل الذيــن يتم 
اختيارهم رسائل نصية بها 
معلومــات كافية للوصول 
للمركز وإجراء الفحوصات 

بعيدا عن املخالطني.
وتابــع: مت العمــل على 
املفحــص منذ فترة لزيادة 
مراكز فحوصات «كورونا» 
إلى جانــب املستشــفيات 
واحملاجر ومحجر مستشفى 
جابر، إضافة إلى باركينغ 
يو، ما يعطينا ســرعة في 
عمل الفحوصات وسالسة 
في دخول وخروج السيارات 
إلمتام الفحــص، مبينا أن 
العمل جار على إطالق موقع 
ثان للفحص في املركبات.

وفــي رده على ســؤال لـ 

جبــارة ومتواصلــة زادت 
علــى ٩٠ يومــا وتعمل على 
مــدار ٢٤ ســاعة و٧ أيام في 
األســبوع لعــالج املرضــى 
وتسريع شفائهم»، الفتا الى 
انه في بداية األزمة الحظنا 
نوعا من عدم املباالة ولكننا 
اآلن نشعر أن الوعي قد زاد، 
ومع ذلك نرى على وســائل 
التواصل االجتماعي مشاهد 
عــدم االلتــزام وهــي فردية 
وقليلة، داعيا إلى عدم امللل 
أو الكلل والتقيد باالشتراطات 

الصحية.
الواقــع فــي  وأكــد أن 
الكويت هــو أفضل بكثير 
مــن بعض الــدول في عدد 
الفحــوص، فزيادة األعداد 

استمرت شهرا ونصف، مع 
إجراء العديد من التجارب 
للتأكد من جهوزيته، حيث 
كنا نقوم يوميا وعلى مدى 
أسبوعني بعمل فحوصات 
عشــوائية للنظر في آلية 

سير العمل وانضباطها.
وأضاف املانع أن طاقم 
العمل في طيران اجلزيرة 
أثبت أنه قادر على التأقلم 
مع مختلف الظروف حيث 
أصبحت لديه ثقافة طبية، 
من خالل عمليات اإلجالء، 
ومنــذ البدايــة إلــى اليوم 
نســاهم مع وزارة الصحة 
حتت راية الوطن ونستمتع 
بالعمل إلى جانب إخواننا 
األطبــاء ورجــال اإلطفــاء 

«األنباء» عن انخراط القطاع 
اخلاص في اجلهود احلكومية 
خالل األزمة وتقييمه لبادرة 
شركة طيران اجلزيرة، ثمن 
مبادرات القطاع اخلاص الذي 
شــارك بفعالية فــي االزمة، 
ورأينــا كيــف قــام طيــران 
اجلزيــرة بتقدمي هذا املوقع 
لعمل الفحوصات عن طريق 
السيارات حيث أظهر اجلميع 

تكاتفهم.
زيادة حاالت الشفاء

وبســؤاله عــن حــاالت 
التشافي، ذكر الشيخ د.باسل 
الصبــاح أنها «زادت بفضل 
اهللا ثــم بجهــود الطواقــم 
الطبيــة التي تبــذل جهودا 

ليس ســيئا وإمنا هو أمر 
جيد للفحص والعزل، حتى 
لــو كانوا ممن ليس لديهم 
أي أعراض، فاملرضى الذين 
ال أعراض لديهــم قليال ما 
يلتزمون باحلجر والذهاب 

للمستشفى.
٤٥ يومًا للتجهيز

بــدوره، أكــد الرئيــس 
التنفيــذي ملبنــى طيــران 
اجلزيــرة T٥ مانــع املانع 
أن املوقع هو مســاهمة من 
لــوزارة الصحة  الشــركة 
للمساعدة في السيطرة على 
الڤيروس، وحصــر أعداد 
املرضى، حيــث مت تقدميه 
للوزارة بعد جتهيزه لفترة 

والداخليــة حيــث نلتقــي 
يوميا خلدمة اجلميع.

فرق للسالمة

من جهته، قال مدير إدارة 
إطفاء املطارات العميد محمد 
احملميد: لقد قمنا بالتنسيق 
مــع وزارة الصحة وطيران 
اجلزيرة ليتم عمل الفحص 
واملســحات عبــر املوعــد، 
ووضعنا آليات اإلطفاء لألمن 
والسالمة جلميع املتواجدين 
من موظفني ومراجعني، إضافة 
إلى توفير منصــة التعقيم 
التي مت اســتخدامها لعملية 
اإلجالء خلروج أي شخص من 
املوقع، ولدينا فريق متكامل 

للسالمة داخل املبنى.

وزير الصحة أكد خالل تدشني مركز «طيران اجلزيرة» لفحص «كورونا» أنه أكبر موقع بالشرق األوسط ومساهمة قيمة من القطاع اخلاص

الشيخ د.باسل الصباح وم.يوسف الفوزان ومروان بودي خالل جولة باملركز

الشيخ د.باسل الصباح وم.يوسف الفوزان ومروان بودي وتفاؤل باالنتصار على «كورونا»مركز طيران اجلزيرة لفحص «كورونا» مساهمة في دعم اجلهود احلكومية       (قاسم باشا)

العاملون في املركز من أبطال الصفوف األمامية ملواجهة «كورونا»

اخذ مسحة في مركز الفحصالزميل محمد راتب مع الشيخ د.باسل الصباح

يكون املركز إضافة حقيقية 
وقيمة لعمل الفحوص عبر 
الســيارات املتنقلــة التــي 
تقــوم بها الوزارة واملراكز 
واملستشــفيات وبالتالــي 
زيــادة عــدد الفحوصــات 
للســيطرة على الڤيروس 
وعزل املصابني، مشيرا إلى 
أن هذا التعاون هو فاحتة 
خير على اجلميع للقضاء 
على «كورونا» وتقليل آثاره، 
مبينا أن املركز يستقبل ١٥ 
سيارة في وقت واحد حتى 
لو كان في السيارة أكثر من 
شــخص، وبدأنا بالتعاون 
مع املعلومات املدنية لعمل 
عينات عشوائية في جميع 
احملافظــات بشــكل يومي، 

وزير الصحة: عودة «الطيران» 
مرهونة بااللتزام وسننظر في األمر 

بعد انتهاء احلظر بودي: القطاع اخلاص واحلكومي في قارب واحد.. نتكاتف ملواجهة األزمة
محمد راتب

ردا على سؤال لـ «األنباء» إن كان ثمة مالمح 
إلعادة حركة الطيران والسفر اجلوي لوضعها 
الطبيعي بالكامل على املدى املنظور، أكد الشيخ 
د.باسل الصباح أنه ما يتعلق بفتح املجال اجلوي 
وعودة حركة الطيــران لوضعها الطبيعي قبل 
األزمة، كل ذلك ستتم مناقشته بعد انتهاء فترة 
احلظر الكلي، حيث يتم النظر في النتائج واألعداد 
ومدى التزام اجلميع باالشتراطات الصحية، قائال 
«كلما زاد االلتزام كانت هناك سرعة في تقليل 

القيود والعودة للحياة من جديد».

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران اجلزيرة مروان 
بودي أن القطاعني العام واخلاص يســيران في مركب 
واحد، والتكاتف بينهما أمر ال مناص منه الســيما في 
ظل األزمة احلالية والتي سنخرج منها قريبا بعون اهللا، 
معربا عن أمله في عودة املطــار إلى احلركة الطبيعية 
بتاريخ ١٣ يوليو املقبل كما أعلن الطيران املدني مبدئيا، 
موضحــا أن هذا املوعد قابــل للتغيير تبعا للمعطيات 

الصحية على أرض الواقع.
وأضاف بودي، على هامــش افتتاح مركز طيران 
اجلزيرة لفحص كورونا في السيارات، أن الشركة وضعت 

هذا املفحص في خدمــة وزارة الصحة، فنحن بدورنا 
نقدم جزءا ملساندة أجهزة الدولة، مبينا أن الدولة ال أحد 
يتبرع لها فهي متلك كل شــيء ونتشرف بوقوفنا إلى 
جانب وزارة الصحة واألطقم الطبية التي تقف دائما في 
اخلطوط األمامية، حيث شاهدناهم يضحون بأنفسهم 

ووقتهم معنا في عمليات اإلجالء.
وذكر أن قيام الشركة بإنشاء موقع لفحص كورونا 
للشخص داخل سيارته، وتسخير إمكانات طيران اجلزيرة 
لتقدمي هذه اخلدمة إمنا هي جتربة موجودة في بعض 
دول العالم، لكننا فــي الكويت افتتحنا أكبر مركز في 
الشرق األوســط للفحص باملركبات، الفتا إلى أن كل 
النتائج أثبتت أن تكثيف الفحوصات يؤدي للسرعة في 

اخلروج من الوباء.
وفي رده على سؤال لـ«األنباء» عن تسخير «طيران 
اجلزيرة» إمكاناتها في عمليات شحن االحتياجات األساسية 
طبية كانت أو غذائية في هذه الظروف، ذكر بودي أن ثمة 
تعاونا مع وزارة التجارة في هذا اخلصوص، وبالفعل مت 
حتويل جزء من أسطول طائراتنا لشحن املواد الغذائية 
والطبية، الفتا الى وجود تنسيق مستمر مع «اخلارجية» 
فيما يخص عمليات اإلجالء، حيــث قمنا بالتعاون مع 
اخلطوط اجلوية الكويتية بأكبر عملية إجالء في تاريخ 
الكويت، كما قمنا بعملية إخالء وإبعاد ملن منحوا إعفاء من 
الداخلية ويوميا لدينا رحالت ملختلف دول العالم كمصر 

وهند وبنغالديش وقريبا إلى نيبال ومناطق مختلفة.

نأمل عودة احلركة الطبيعية باملطار في ١٣ يوليو املقبل

ملشاهدة الڤيديو


