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حاالت الشفاء تتجاوز عدد اإلصابات 
بـ «كورونا» مجددًا

حنان عبداملعبود

في مؤشــر جديد يدعو 
للتفاؤل، عادت اإلحصائيات 
لتبشر باخلير حيث ارتفع 

عدد حاالت التعافي عن اإلصابات اجلديدة 
بڤيروس «كورونــا»، حيث أعلنت وزارة 
الصحــة أمــس االثنني شــفاء ٧٤٦ إصابة 
من مــرض (كوفيد-١٩) في الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء من 
املرض في الكويت إلى ٤٥٣٥٦ متعافيا. كما 
أعلنت الوزارة تسجيل ٦١٤ إصابة جديدة بـ 
«كورونا» ليبلغ إجمالي اإلصابات إلى ٥٠٥٥٨ 
إصابة، كما سجلت ٣ حاالت وفـــــاة جديدة 
ناجتة عن مضاعفات اإلصــــــابة بالوباء 
خالل الـ ٢٤ ساعـــــــة املاضية ليصبـــح 
إجمالي الوفــــــــيات املســجلة في البالد 
٣٩٣ وفــــــاة. وذكرت الــوزارة في البيان 
اإلحصائي اليومــي أن اإلصابات اجلديدة 
مبرض «كوفيد ١٩» جاءت حلاالت مخالطة 
حلاالت مصابة باملرض وحاالت أخرى قيد 
البحث عن أسباب العدوى وفحص املخالطني 
لهم، الفتة إلى تسجيل ٣٧٨ حالة ملواطنني 
كويتيني، و٢٣٦ حالة من جنسيات أخرى.
وذكــرت «الصحة» أن حــاالت التعافي 
اجلديــدة بلغــت ٧٤٦ حالة مــن املصابني 
باملرض، ليرتفــع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافــت ومتاثلت للشــفاء فــي البالد إلى 

٤٥٣٥٦ حالة.

وأظهــرت في بيانها أنه مت إجراء ٤٠٨٦ 
مســحة مخبرية جديدة خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضيــة، ترفــع إجمالــي املســحات التي 
مت إجراؤهــا منــذ اكتشــاف الڤيروس في 
الكـــــويت وحتى اآلن إلى ٤٣٧٤٢٢ مســــحة 

مخبرية.
وذكرت أنه من ضمن مجموع احلاالت 
التي رصدت خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، 
جــرى رصد ١٧١ حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و١٤٥ حالــة في منطقة اجلهراء 
الصحية، و١٣٤ حالة في منطقة الفروانية 
الصحيــة و٩٥ حالــة فــي منطقــة حولي 
الصحية و٦٩ حالة فــي منطقة العاصمة 

الصحية.
أمــا عن املناطق الســكنية والتي رصد 
فيها أكبر عدد لإلصابات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، فقد مت رصد ٢٦ حالة في منطقة 
جابر العلــي ٢٦ حالة مبنطقة العيون ٢٦ 
في منطقة الظهر ٢٥ حالة في منطقة جليب 
الشيوخ ٢٢ حالة في منطقة الفروانية و٢٢ 
حالة في منطقة الواحة، الفتة الى أن إجمالي 
احلاالت في العناية املركزة بلغ ١٤٨ حالة، 
مشيرا إلى أن إجمالي من يتلقى العالج من 

احلاالت النشطة بلغ ٩٧٥٩ حالة.

جليب الشيوخ تعود إلى خارطة اإلصابة بـ ٢٥ حالة ومحافظة األحمدي في الصدارة

الرميح: آلية جديدة لعالج مرضى «طفل 
األنبوب» بسبب الظروف االستثنائية

حنان عبداملعبود

النســاء  أكد استشــاري 
والوالدة وطب اخلصوبة في 
مستشــفى اجلهراء د.حازم 
الرميــح أن آليــة العمل في 
مراكــز طفــل األنبــوب في 
الكويت والعالم خالل املرحلة 
احلالية ستختلف متاما عما 
كانــت عليــه في الســابق، 
وذلك من خالل وضع واتباع 
إجــراءات احترازية حلماية 
املرضــى والعاملني في تلك 

املراكز. وقال الرميح في تصريح صحافي إن 
من ضمن اإلجراءات املتخذة في وحدات طفل 
األنبوب، فحص حرارة املرضى والعاملني، 

ومعاينة مريضة واحدة كل 
نصف ســاعة. وأوضح أنه 
إذا كانــت حــرارة املريضة 
مرتفعــة أو لديهــا أعراض 
مشــابهة لنــزالت البرد فال 
تستقبل في الوحدة وتلغى 
الدورة العالجية، مع ضرورة 
ارتداء الكمامــات والقفازات 
والتباعد اجلسدي للمرضى 
واملراجعــني، حفاظــا علــى 
صحتهــم وســالمة الطاقــم 
الطبي. وشدد الرميح على أن 
جميع اإلجراءات االحترازية 
التي تطبــق في وحدات طفــل األنبوب في 
الكويت تهدف إلى حماية املرضى والعاملني 

من األطقم الطبية.

إلغاء الدورة العالجية فوراً عند ارتفاع احلرارة أو ظهور أعراض مشابهة لنزالت البرد

د. حازم الرميح

باربييه: مركز التأشيرات الفرنسية
بدأ استقبال طلبات احلاالت ذات األولوية

أسامة دياب

شددت القائم باألعمال في السفارة 
إليزابيــث  البــالد  الفرنســية لــدى 
باربييه على عمق الصداقة والعالقات 
التاريخية بني البلدين، مشيرة الى أن 
فرنســا والكويت تتمتعان بعالقات 
ثنائية ممتازة منذ استقالل الكويت 

عام ١٩٦١.
وأشــارت باربييــه فــي املؤمتــر 
الصحافــي الــذي نظمته مبناســبة 
ذكــرى االحتفــال بالعيــد الوطنــي 
الفرنســي «يوم الباســتيل»، الى أن 
العام املاضي شــهد زيارات متبادلة 
ومستمرة ومتكررة عالية املستوى 

بني مسؤولي البلدين 
وأشــارت باربييه إلــى أن العالقة 
نشــطة فــي عــدة مجــاالت ونأمل أن 
يتــم عمل املزيد في التجارة والتبادل 
التجاري، الفتة إلى أنه كان هناك عدد 
من الزيارات املقررة خالل هذا العام بني 
مســؤولي البلديــن اال انه مت تأجيلها 
بسبب ازمة كورونا منها زيارة وفد من 
رجال األعمال الفرنسيني الى الكويت 
وزيارة رئيس املجلس األعلى للقضاء 
الكويتي ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار يوسف املطاوعة التي كانت 
مقررة خالل هذا العام، كما مت االكتفاء 
بعقد الندوات االفتراضية عبر االنترنت.
وردا على ســؤال حول مدى تأثر 
التبادل التجاري بني البلدين في ظل 
ازمة كورونــا، أعربــت باربييه عن 
عدم تأكدها مما إذا كانت التجارة قد 
انخفضت في األشهر الثالثة املاضية 
بسبب اإلغالق، وقالت «ال أتوقع حدوث 
انخفاض حاد حيث لم تتوقف حركة 
البضائع والشحن خالل هذا الوقت».
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني 
احلكومتني في املجال الطبي خاصة 
فيمــا يتعلــق بڤيــروس كورونــا، 
قالــت باربييــه انه اليوجــد تعاون 
محدد على املســتوى الرسمي ولكن 
تقليديا كان هناك تعاون بني الكويت 
وفرنســا لتدريب األطباء الكويتيني 
في املستشــفيات الفرنسية، مشيرة 
الــى لقائها مع وكيــل وزارة الصحة 
د.مصطفى رضا حيث مت بحث اخلطط 
والبرامج والرؤى املستقبلية لتعزير 

وباحلديث عن التبادل االستثماري 
والسياحي، أشــارت باربييه إلى أن 
بالدهــا كانــت من بــني أكبــر الدول 
املستقبلة للسياح في العالم، وشكلت 
ما يقــرب من ٨٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي، وتعتمد اآلالف من الوظائف 
على السياحة، وبالتالي كان من املؤلم 

إغالق هذه الصناعة.
وبينــت أن التجــارة بني البلدين 
شــهدت منوا كبيــرا وملحوظا، ففي 
عام ٢٠١٨ بلغ حجم التجارة الثنائية 
٩٧٦ مليون يورو، وهناك حوالي ٢٠ 
شركة فرنسية تعمل في الكويت في 
مختلف القطاعات مبا في ذلك الصحة 
والطاقة واملواد الغذائية، كاشفة عن 
أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ شركة فرنسية 
تعمل مع شــركات كويتية وتتعامل 

في منتجات مختلفة.
وقالــت باربييــه «نتمنــى املزيد 
مــن االســتثمار مــن الكويتيــني في 
فرنســا»، مشــيرة إلــى أن بالدهــا 
كانت الوجهة األولى لالســتثمار في 
أوروبــا العام املاضــي، الفتة الى أن 
الشــركات الفرنســية أبدت اهتماما 
كبيرا باملشاركة في جميع املشاريع 
الضخمة في الكويت كجزء من رؤية 
٢٠٣٥، وأن الشركات الفرنسية لديها 
حلــول في مختلــف املجاالت مبا في 
ذلك االقتصاد األخضر من شأنها أن 

تساعد الكويت كثيرا.
وقالــت باربييه «الكويــت لديها 
مايفوق عن ٢٠٠ طالب يدرسون في 
اجلامعات الفرنسية ومت إصدار أكثر 
من ١٠٠٠ تأشيرة عالجية العام املاضي 
لعالج املواطنني الكويتيني، كما يزور 
آالف الكويتيــني فرنســا كل عام من 
أجل السياحة وقد بلغ العدد االجمالي 
للتاشيرات الصادرة خالل العام املاضي 
ما يفوق ٤٢ الف تأشيرة مبا في ذلك 

العالجية والدراسية والسياحية».
وحتدثــت عن التعاون في املجال 
العسكري والدفاعي، الى االتفاقيات 
املبرمة بني البلدين منذ زمن طويل في 
مجال الدفاع، مشيرة الى ان الكويت 
اول دولة خليجيــة عقدت اتفاقا مع 
بالدها في مجال الدفاع بعد التحرير 
ويتم جتديدها بانتظام، كما نحرص 
على تبادل اخلبرات وتدريب الطلبة 

العســكريني. وتابعت: هناك تعاون 
فــي اجلانب البحري وكذلك احلرس 
الوطنــي حيث يتــم تدريب عدد من 
الطلبة الكويتيني في فرنسا، مشيرة 
الى ان فرنسا جزء من التحالف ضد 

داعش.
وفيمــا يتعلــق بتأجيــل احلوار 
االســتراتيجي بني الكويت وفرنسا 
الذي كان مقررا عقده في مارس، أعربت 
باربييه عن أملها في أن يتم قبل نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وأشــادت باربييه بــدور الكويت 
وجهودها من أجل حتقيق املصاحلة 
اخلليجية وتعزيز االستقرار واألمن 
في املنطقــة، وقالــت «للكويت دور 
خاص في منطقة اخلليج وهي وسيط 
جيد، كما أنها داعم قوي لتعدد االطراف 
«التعدديــة»، كما لعبت دورا ناجحا 

خالل عامني في مجلس األمن».
واضافت» كما نحب االستماع إلى 
الكويت وكيفية حتليلها للوضع في 
املنطقة، اضافة الى ذلك حتاول الكويت 
جاهدة التوســط في املنطقة، مشيرة 
إلى أن فرنسا والكويت لديهما العديد 
من اآلراء املشتركة حول عدة جوانب 

في املنطقة.
كما حتدثــت باربييه عن الوضع 
في املنطقة والذي وصفته بـ «املعقد»، 
مستشهدة بالوضع املتوتر في لبنان، 
وكذلــك االمر في العــراق، الذي كان 
يحاول االســتقرار للتــو، الفتة إلى 
تأييدها تعيني رئيس الوزراء العراقي 
اجلديد وذلك من اجل استقرار الدولة.

وفيمــا يتعلق بالقــرار االمريكي 
لتمديد حظر األســلحة علــى ايران، 
اشارت الى موقف بالدها الداعم ألملانيا 
واململكــة املتحدة هــو أن على إيران 
أن تلتزم بتعهداتها للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ولفتــت الــى أن املــرأة الكويتية 
تقلــدت مناصب قياديــة ومهمة في 
مختلــف وزارت الدولــة وفي مجال 
االعمــال والرياضــة، مضيفة «نعلم 
انها متت محاربتها لعدة سنوات بداء 
من ســعيها للحصول على حقها في 
التصويت الى مــا وصلت اليه اآلن، 
الشــك هناك ثورة مستمرة من أجل 

نيل املرأة الكويتبة حقوقها».

القائم باألعمال في السفارة الفرنسية أكدت في مؤمتر مبناسبة «يوم الباستيل» أن التأشيرات السياحية متوقفة بسبب قرار االحتاد األوروبي

القائم باألعمال في السفارة الفرنسية 
لدى البالد اليزابيث باربييه

د. عبداهللا السند

العالقات الصحية بني اجلانبني فضال 
عن تبادل اخلبرات خالل األزمات.

وأعلنــت باربييه عــن بدء مركز 
التأشيرات الفرنسية الستقبال طلبات 
التأشيرة للحاالت ذات األولوية والتي 
تشــمل الطــالب واألشــخاص الذين 
يحتاجون إلى إقامة طويلة األمد للعمل 
وإقامة العائالت والتأشيرات العالجية، 
موضحــة أنه لن يتم قبول أي طلب 
للحصول على تأشيرات سياحية حتى 
اآلن بســبب قرار االحتــاد األوروبي 
الذي ســمح فقط لبعض اجلنسيات 

من دخول االحتاد األوروبي.
وحول نتائج مباحثاتها مع مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون أوروبا السفير 
وليد اخلبيزي التــي متت اخلميس 
املاضي وعما اذا مت التطرق باحلديث 
عــن اســتئناف ادراج الكويت ضمن 
قائمة االحتاد االوروبي، قالت باربييه 
لم نطرق الى هذا االمر، وقد مت تناول 
هذه املســألة من قبل ســفير االحتاد 
األوروبــي فــي الكويت الذي شــرح 
معايير وأسباب قرارات عدم السماح 

بدخول بعض املواطنني حتى اآلن.
وأشــارت إلى أنه ال توجد قائمة 
سلبية بل قائمة خضراء فقط للدول 
التــي يســمح ملواطنيهــا بالدخول، 
مضيفة «وقد اعتمد ذلك على العديد 
من العوامل مثل عدد احلاالت اإليجابية 
واحلاالت اجلديدة جتاه السكان وكذلك 
املعاملة باملثل، معربة عن أملها في أن 
يتم إصدار قائمة جديدة في ١٥ يوليو، 
وإضافة املزيد من البلدان اجلديدة إلى 

القائمة اخلضراء».

العتيبي: ضرورة تطبيق االشتراطات الصحية
في سكن ووسائل نقل العمالة غير الكويتية

طالب أمني ســر جمعية املهندســني 
م.فهد ارديني العتيبي بضرورة تطبيق 
االشتراطات الصحية في مناطق سكن 
العمالــة غير الكويتية أو في وســائل 
النقل اجلماعي، داعيا اجلهات احلكومية 
املعنية بعقود املشاريع العامة إلى الزام 
الشركات بتأمني مساكن عمالية حتقق 
االشتراطات الصحية الهادفة الى التقليل 
من التعرض لالصابة بڤيروس كورونا 

وتعزيز االنتاجية.
وأضاف العتيبي: نأمل أن يقوم وزير 
الدولة للشؤون البلدية م.وليد اجلاسم 
واجلهــاز التنفيــذي بالبلدية واإلخوة 

رئيس وأعضاء املجلس البلدي مع بدء 
عقــد اجتماعاتهم خالل األيــام القليلة 
املقبلة بوضع هذه اللوائح واالشتراطات 
التعاقديــة  لتضمينهــا لالشــتراطات 
للمشاريع احلكومية، مضيفا أننا بحاجة 
ماسة ملثل هذه اللوائح في ظل الظروف 
القاهرة التي نعيشها جميعا مبواجهة 

ڤيروس كورونا.
وقــال أمني ســر «املهندســني»: إننا 
مدعوون أيضا إلى اإلسراع بإقرار بناء 
املزيد من املــدن العماليــة وأن يتولى 
القطاع الكويتي اخلاص بناء وتشغيل 
هذه املدن وتشرف الدولة على تطبيق 

االشــتراطات الصحيــة فيهــا، مضيفا 
أننا نأمل أيضا االسراع بتشغيل املدن 
غير املســتغلة والتي مت بناؤها سابقا 
واالستفادة منها في ظل هذه األوضاع.
وعلــى صعيد متصل، دعا العتيبي 
الــى أن تكون وســائل النقل اجلماعي 
اخلاصة بالشركات أو النقل العام متوائمة 
واملتطلبات الصحية وأننا مع فك احلظر 
عن مناطق تكدس العمالة غير الكويتية 
ســنكون أمام امتحان كبيــر للحد من 
انتشار الڤيروس، داعيا املولى عز وجل 
أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه 
وأن يزيح هذه الغمة عاجال غير آجل.

الشطي لـ «األنباء»: نتعامل
مع جميع طلبات اإلعفاء أو االستثناء 

بغض النظر عن اجلنسية

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد رئيس جلنة التقاريــر الطبية للعاملني في 
وزارة الصحــة طالبي اإلعفاء من العمل والنظر في 
االستثناء د.أحمد الشطي لـ «األنباء» أن اللجنة الفنية 
تتعامــل مع جميع طلبات اإلعفاء او االســتثناء من 
العاملني بوزارة الصحة بغض النظر عن اجلنس او 
اجلنسية او املسميات، مشيرا الى أن جميع العاملني 
يخضعون فنيا ملسيرة القرار املنظم ٢٠٨٦ لسنة ٢٠٢٠.

د.أحمد الشطي

ال أتوقع حدوث انخفاض حاد في حركة التبادل التجاري .. وحركة البضائع والشحن لم تتوقف بسبب «كورونا» 

الشركات الفرنسية أبدت اهتمامًا كبيرًا باملشاركة في جميع املشاريع الضخمة بالكويت كجزء من رؤية ٢٠٣٥

تعيني ٨ قاضيات كويتيات في السلك القضائي خطوة مهمة وتستحق اإلشادة واالحتفال بها

م.فهد العتيبي


