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كورونا خطر داهم ..اجلمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

احلظر اجلزئي من ٦ إلى ٦ وعزل تام لـ ٦ مناطق

أعلن سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
خطــة  املجلــس  اعتمــاد 
تستهدف العودة التدريجية 
إلى احلياة الطبيعية انطلقت 
من جتارب العديد من الدول 
وشــارك في إعدادهــا عدد 
من اخلبراء واملتخصصني 
متت فيها مراعاة كل األبعاد 
الصحيــة  واالعتبــارات 
واالقتصادية واالجتماعية 

وغيرها.
وقــــــال ســمو رئيــس 
مجلس الــوزراء في مؤمتر 
صحافــي عقــب االجتمــاع 
االستثنائي ملجلس الوزراء 
في قصر السيف إن اخلطة 
تراعي التدرج في التوسع 
باالنفتــاح قياســا على ما 
يتحقق من نتائج ومؤشرات 
صحيــة هــي بالضــرورة 
واقعيــة  ترجمــة  متثــل 
االلتــزام واالمتثال  لدرجة 
للتعليمــات واإلرشــادات 
الصحية واالرتقاء بالوعي 
العــام وحتمل املســؤولية 
املجتمعية واالرتقاء بالوعي 
العــام وحتمل املســؤولية 
املجتمعية. وأوضح سموه أن 
اخلطة تتناول مجموعة من 
السياسات تتعلق بالسلوك 
ومتطلبــات  االجتماعــي 
النظافة واشتراطات التنقل 
والتباعــد االجتماعــي في 
مختلف األنشطة والقطاعات.

ولفت إلى اعتماد اللجنة 
(الوزاريــة املكلفــة متابعة 
تداعيات ڤيــروس كورونا 
املســتجد كوفيد - ١٩) في 
االنتقــال مــن مرحلــة إلى 
أخرى مجموعة من املؤشرات 
واملعايير املتعلقة بأوضاع 
املنظومة الصحية وحاالت 
التشــافي واإلصابة. وذكر 
أنها فــي النهاية واحملصلة 
«مسألة حتد لوعي املجتمع 
مبســؤولياته  والتزامــه 
وواجباتــه والعمل جميعا 
كفريــق واحد فــي مواجهة 
هذا الوباء واالنتصار عليه».
وأكد الثقــة «بأن نكون 
جميعــا عند مســتوى هذا 
التحدي جتســيدا ملــا أكده 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد في أكثر من 
خطاب، وأســال اهللا العلي 
القديــر أن يحفظكم جميعا 
وأن يحفظ الكويت من كل 
سوء وأن يرفع هذه الغمة 

عن البشرية جمعاء».
وقــال ســموه «إننــا ال 
نســتطيع االســتمرار فــي 
حالة االنغــالق التام والبد 
من استعادة البالد لنشاطها 
املعتــاد وعــودة احليــاة 
الطبيعيــة والتعايــش مع 
هــذا الوبــاء بــكل مخاطره 

ومحاذيره».
وبّني سموه أن «وضعنا 
حاليا يختلف عما كان قبل 
عدة شهور وتعلمنا من هذه 
التجربة دروسا كثيرة وهي 
فترة كافية لندرك طبيعة هذا 
الوباء وخطورته وسهولة 
انتشاره وتابعنا ما جرى في 
الدول األخرى من انتكاسات 
التهــاون  صحيــة بســبب 
والتساهل بااللتزام بالقواعد 
الصحية». ولفت إلى «أننا 
تابعنا دوال جنحت في جتاوز 
هذه األزمة واحتواء الوباء 
وكان الفيصل بني االثنني هو 
مدى االلتزام بتلك التعليمات 

واإلرشادات الصحية».
وأضاف ســموه «تابعا 
جميعــا على مدى األشــهر 
الثالثة املاضية األزمة ونحن 
في شهرنا الرابع ومتر في 
ذاكرتنا مشاهد هذا الفصل 
األليم الذي عانى منه العالم 

غيار - غسل السيارات).
الثانيــة:  املرحلــة   -
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكورة سابقا يتم السماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية حسب 
إرشــادات وزارة الصحــة 
للمرحلــة املذكــورة (مقار 
العمل في اجلهات احلكومية 
والقطــاع اخلــاص أقل من 
نســبة ٣٠٪ - اإلنشــاءات 
والبناء - املالي واملصرفي 
- املجمعــات التجارية من 
الســاعة العاشــرة صباحا 
حتــى السادســة مســاء - 
محالت التجزئة - املطاعم 
الطلبات  واملقاهي (تســلم 
دون اجللوس) - احلدائق 

واملتنزهات العامة).
املرحلــة الثالثــة: إلغاء 
حظــر التجــول اجلزئي - 
مــع تقييــم مــدى احلاجة 
إلــى العزل املناطقــي، يتم 
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكــورة ســابقا الســماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية حسب 
إرشــادات وزارة الصحــة 
(مقــار العمل فــي اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
أقل من نسبة ٥٠٪ - زيارات 
دور الرعاية االجتماعية - 
الفنادق واملنتجعات والشقق 
الفندقية - سيارات األجرة 
(السماح لراكب واحد فقط) 
- املساجد (صالة اجلمعة 

مع االشتراطات).
املرحلة الرابعة: باإلضافة 
إلى األنشطة املذكورة سابقا 
يتم السماح باألنشطة التالية 
مع تطبيق الشروط الصحية 
لوزارة الصحة (مقار العمل 
فــي اجلهــات احلكوميــة 
أكثــر  والقطــاع اخلــاص 
من نســبة ٥٠٪ - املطاعم 
واملقاهي (مــع التباعد) - 

النقل العام (مع التباعد).
اخلامســة:  املرحلــة 
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكورة سابقا، يتم السماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية لوزارة 
الصحــة (مقــار العمل في 
اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص أكثر من نسبة ٥٠٪ 
املناســبات والتجمعات   -
العائليــة واالجتماعيــة - 
حفــالت الزفــاف والتخرج 
واملناسبات بكل أنواعها - 
األندية الرياضية والصحية 
- الفعاليــات واملؤمتــرات 
واملعارض الثقافية والدورات 
التدريبية - محالت العناية 
الشــخصية (الصالونــات 
واملنتجعــات  واحلالقــة 
املالعــب   - الصحيــة) 
والساحات الرياضية العامة 
واخلاصة - دور الســينما 

واملسارح.
هذا، وقرر مجلس الوزراء 
في اجتماعه االستثنائي متديد 
العمل بقراره تعطيل جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
احترازيــا بســبب ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد 
- ١٩) حتــى إشــعار آخــر. 
وقال رئيس مركز التواصل 
احلكومي الناطق الرســمي 
باسم احلكومة طارق املزرم 

(اجلمعيــات - البقــاالت - 
التموين).

وأضاف أن األنشطة تضم 
أيضا النقل اجلماعي اخلاص 
واملؤسســات  بالشــركات 
الوقود وخدماتها  ومحطات 
واملستشــفيات والعيــادات 
اخلاصة واملركبات واملعدات 
(معارض - كراجات - قطع 

في املؤمتــر الصحافي الذي 
عقــد عبــر تقنيــة االتصال 
املرئي في قصر السيف عقب 
االجتماع الذي ترأسه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالــد، إن املجلس 
قرر تعديل مدة حظر التجول 
(اجلزئي) في البالد ليكون 
من الساعة السادسة مساء 
الســاعة السادســة  حتــى 
صباحا يوميا اعتبارا من بعد 
غد السبت حتى إشعار آخر.

وقد نص القرار األول على 
متديد العمل بقرار مجلس 
الــوزراء املتخــذ باجتماعه 
املنعقد يوم االثنني املوافق 
٢٠ أبريــل املاضــي بشــأن 
تعطيــل جميــع الــوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة احترازيا 
بســبب ڤيــروس كورونــا 
املستجد (كوفيد - ١٩) وذلك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 
٢٦ أبريل املاضي حتى يوم 
اخلميس املوافــق ٢٨ مايو 
اجلاري باعتبارها أيام راحة 
بحيث متتد حتى إشعار آخر.

ويجوز للوزير املختص 
أو رئيــس اجلهــة تقريــر 
عــدم شــمول كل أو بعض 
شــاغلي الوظائف القيادية 
واملوظفني التابعني شاغلي 
هذه الوظائف بهذه الراحة 
وذلك للتجهيز لعودة العمل.
كمــا أنــه بالنظــر إلــى 
الطبيعة االســتثنائية في 
التعامــل مــع مقتضيــات 
مواجهة هذه األزمة ستتولى 
األجهزة والهيئات واجلهات 
ذات طبيعة العمل اخلاصة 
مبا فيهــا القطــاع النفطي 
مبعرفتها تنظيم قواعد عملها 
فــي حتديد من يســتوجب 
التزامهم مبمارسة أعمالهم 
من العاملني في كل منهم وفقا 
ملا تتطلبــه مصلحة العمل 

ويحقق املصلحة العامة.
أمــا القــرار الثانــي فقد 
نص علــى تعديل مدة حظر 
التجول (اجلزئي) في البالد 
ليكون من الساعة السادسة 
مساء حتى الساعة السادسة 
صباحــا يوميا اعتبــارا من 
املوافــق ٣٠  الســبت  يــوم 
مايــو اجلاري حتى إشــعار 
آخر.  وتقرر أيضا فرض عزل 
تام ملنطقة الفروانية بكاملها 
ما عدا املســاحة احملددة بني 
األربعة شوارع وهي شوارع 

أرقام ٦٠ و١٢٠ و٥٠٢ و١٢٩.
وتقرر فرض عزل تام على 
منطقة خيطان للقطع أرقام 
٤ و٦ و٧ و٨ و٩ وعــزل تــام 
حلولي والنقــرة وعزل تام 

مليدان حولي.
كما تقرر االســتمرار في 
العزل التام ملنطقتي املهبولة 
وجليب الشيوخ أثناء فترة 
الســماح بالتجول في البالد 
اعتبارا من ٢٠٢٠/٥/٣٠ وحلني 

إشعار آخر.
ومت تكليف نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدولــة  الداخليــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ 
التدابير واإلجراءات الالزمة 
لفرض حظر التجول اجلزئي 
في البــالد وإعداد الضوابط 
التفصيليــة بهذا  واآلليــات 

الشأن. 
وتقرر اعتماد خطة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
املقدمة مــن األمانــة العامة 
ملجلــس الــوزراء وتكليــف 
مجالــه  فــي  كل  الــوزراء 
اختصــاص تنفيــذ املرحلة 
األولــى مــن خطــة العودة 
التدريجية للحياة اعتبارا من 
يــوم األحد املوافــق ٣١ مايو 

اجلاري.

متديد تعطيل جميع الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة احترازياً بسبب ڤيروس «كورونا» حتى إشعار آخر

خالد الروضان والشيخ د.باسل الصباح و د.خالد الفاضل خالل اجللسة سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ احمد املنصور وانس الصالح خالل املؤمتر الصحافي

وأضاف الوزير د. باســل 
الصبــاح ان عــدم االلتــزام 
بالتعليمات الصحية سيعيدنا 
الــى التشــدد في اجــراءات 

احلظر.
كما أعلن وزير الصحة أنه 
سيتم في املرحلة األولى من 
مراحل العودة التدريجية إلى 
احليــاة الطبيعية في البالد 

عبر تقنية االتصال املرئي في 
قصر السيف عقب االجتماع 
االستثنائي ملجلس الوزراء إن 
األنشطة التي سيتم السماح 
بعملها أيضــا تضم خدمات 
التوصيل للمنازل واملطاعم 
واملقاهي (الشراء من السيارة) 
والشركات املزودة لالتصاالت 
واإلنترنت والتجزئة الغذائية 

السماح بعمل األنشطة التالية 
وهي املساجد ودور العبادة 
بعد جتهيزها وفق االشتراطات 
الصحية واألنشطة الصناعية 
العامة (الصيانة  واخلدمات 
- خدمات الشحن - الغاز- 

مصبغة غسيل املالبس).
الشــيخ د.باســل  وقــال 
الصباح في املؤمتر الصحافي 

املعانــاة وال  أجمــع أشــد 
نعرف حتى الساعة حدا أو 
نهايــة لهذه األزمــة ورأينا 
مشــاهد مؤملة تقشــعر لها 
األبدان وكيف تســهل روح 
اإلنســان وكيــف تتداعــى 
أمم ودول عظيمــة عجزت 
فيها اإلجنازات احلضارية 
املتميزة عن حماية صانعها.. 

اإلنسان».
وقــال ســموه: «تابعنا 
اآلالف املؤلفــة من الوفيات 
وماليــني من أصابهــم هذا 
الوبــاء.. شــهدنا انهيارات 
اقتصاديــة عمالقــة علــى 
مستوى العالم كله.. عشرات 
املاليني مــن البشــر فقدوا 
وظائفهــم وعــاش اجلميع 
حالــة غيــر مســبوقة من 
االرتبــاك والفوضى وعدم 
االستقرار جراء هذا الوباء 

اخلطير».
وأعرب سموه عن األسف 
«ألنه حتى يومنا هذا ال دواء 
وال مصــل وال عقار لوقف 
هــذا الوبــاء.. عشــنا هنــا 
في الكويت جتربة قاســية 
اســتنفرنا فيها كل طاقاتنا 

وإمكاناتنا».
وجدد الشــكر والتقدير 
للجهود املخلصة التي قام 
بهــا ويقــوم بهــا إخواننا 
وأبناؤنا وبناتنا في مواجهة 
مســؤولياتهم الوطنية في 
الرســمية  القطاعــات  كل 

والشعبية. 
نائــب  أعلــن  بــدوره، 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح العودة إلى فرض 
نظام حظر التجول اجلزئي 
في البــالد ما بني الســاعة 
السادسة مساء حتى الساعة 
السادسة صباحا واستمرار 
العزل التام ملنطقتي جليب 
الشيوخ واملهبولة إضافة إلى 

عزل مناطق جديدة.
الوزيــر الصالح  وقــال 
في املؤمتر الصحافي عقب 
االجتماع االستثنائي ملجلس 
الــوزراء في قصر الســيف 
عبر تقنية االتصال املرئي 
إنــه «ســيتم إجــراء عــزل 
تــام ملجموعة مــن املناطق 
التي كانت معزولة ســابقا 
(جليب الشيوخ - املهبولة)، 
وسيتم عزل مناطق جديدة 
(الفروانيــة - خيطــان - 

حولي - ميدان حولي)».
وأضاف أنه سيتم إلغاء 
مجموعة من تصاريح عدم 
التعرض التي منحت للجهات 
أثناء الفترة السابقة، داعيا 
اجلميــع إلــى التأكــد مــن 
تصريحه قبل اخلروج مع 
بداية تطبيق حظر التجول 

اجلزئي.
اعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح عن ٥ مراحل 
للتعامل مع الوباء في سبيل 
العودة الى احلياة الطبيعية 
كل منها ٣ اســابيع، تتدرج 
من األشــد الى االقل تشددا 
وصوال الى احلياة الطبيعية، 
وقال إن هناك اشــتراطات 
لالنتقــال مــن مرحلــة الى 
اخرى وإن لم تتحقق ميكن 
اطالــة املرحلــة القائمة او 
الرجوع الى املرحلة السابقة. 

رئيس الوزراء: اعتماد خطة تستهدف العودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية انطلقت من جتارب العديد من الدول شارك في وضعها العديد من اخلبراء واملتخصصني

حتى يومنا هذا ال دواء وال مصل وال عقار لوقف هذا الوباء.. عشنا في الكويت جتربة قاسية استنفرنا فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا وشهدنا انهيارات اقتصادية عمالقة

وزير الصحة: ٥ مراحل للتعامل مع الوباء في سبيل العودة إلى احلياة الطبيعية كل منها ٣ أسابيع تتدرج من األشد إلى األقل تشددًا

وزير الداخلية: إلغاء تصاريح عدم التعرض التي منحت للجهات أثناء الفترة السابقة وعلى اجلميع التأكد من تصاريحهم قبل اخلروج

املساجد وخدمات التوصيل للمنازل واملطاعم واملقاهي والشركات املزودة لالتصاالت والتجزئة الغذائية ستشملها املرحلة األولى

هناك اشتراطات لالنتقال من مرحلة إلى أخرى وعدم االلتزام بالتعليمات الصحية سيعيدنا إلى التشدد في إجراءات احلظر


