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وزير الصحة: ما قامت به الكويت من اتباع لالشتراطات الصحية 
«كان ممتازًا ونطمح إلى أن يستمر» حتى نهاية اجلائحة

أعلن وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصبــاح التعاقد مع 
شركتي «موديرنا» و«جونسون 
اند جونسون» الستيراد لقاحات 
التطعيــم ضد ڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيــدـ١٩) متوقعا 
بدء وصول هذه اللقاحات «في 
نفس التوقيت تقريبا خالل الربع 

األخير من السنة احلالية».
وأوضح وزيــر الصحة في 
مقابلة مــع تلفزيــون الكويت 
امس األول أن فترة إعطاء ٢٠٠ 
ألف جرعة من لقاح اكســفورد 
سيتم اختزالها في ١٠ أيام لكل 
مــن ينتظر اجلرعة الثانية من 
خالل تشغيل أكثر من ٣٠ مركزا 

للتطعيم.
وقــال إن ٧٥٪ مــن إنتــاج 
اللقاحــات موزعة على ١٠ دول 
فقط فيما الـ ٢٥٪ املتبقية منها 
موزعــة على الدول األخرى في 
أنحــاء العالم، مبينــا أن تأخر 
وصول لقاح أكسفورد مشكلة 
ال تعانيها الكويت فحســب بل 

كل دول اخلليج.
وأشار الى ان كل دول العالم 
«عانت بســبب كورونا وحتى 
الدول املتعافيــة مازالت حتذر 
مــن موجات جديدة»، الفتا الى 
أن ما قامت به الكويت ووزارة 
الصحة من اتباع لالشتراطات 
الصحية «كان أداء ممتازا ونطمح 
أن يستمر» حتى نهاية اجلائحة.
ولفت الى أنه مازالت هناك 
إصابات والوزارة تعتمد جميع 
اإلصابات ســواء بأعــراض أو 
بــدون أعراض فــي حني بعض 
الــدول ال تســجل املرضــى من 
دون أعــراض، قائال ان الوزارة 
حلقــة مهمة في اتخــاذ قرارات 
إزاء األزمة الصحية، فضال عن 
قرارات مجلس الوزراء وجلنة 

كورونا.
وذكر وزير الصحة ان وزارة 
الصحــة عليها تقييــم الوضع 
الوبائي وإعداد دراسة االنتشار 
الوبائي ووضــع احللول ومن 

بينما مجلس الوزراء ينظر إليه 
من مختلف اجلوانب.

وأفاد بأنه مت تصنيف العالم 
إلى محيطات فيما يخص لقاح 
إال أن تأخــر  «اســترازينيكا» 
الشــركة في توريد اللقاح أخر 
إعطــاء اجلرعة الثانية و«متت 
مخاطبة الشــركة بشكل يومي 
طــوال الفترة املاضية للوقوف 
على آخر التطورات ومت إخبارنا 

وخالل أيام ستصل النتائج وفي 
حالة كانت سليمة سيتم البدء 
بإعطاء اللقاح والوزارة وضعت 
خطة الختزال فترة إعطاء اللقاح 

إلى ١٠ أيام.
وقال الشيخ د.باسل الصباح 
ان ما قامت به الكويت حكومة 
ومواطنني ومقيمني «ســاعدنا 
في اتباع االشتراطات الصحية 
واحلفاظ على املنظومة الصحية 

الوزراء، وهناك مجلس الوزراء 
املوقر.

وأوضــح ان علــى وزارة 
الصحة تقييم الوضع الوبائي 
وإعداد الدراســات عن انتشاره 
ووضع اخلطــط واإلجــراءات 
واحللول ومن ثم عرضها على 
اللجنة العليا لطوارئ كورونا 

في مجلس الوزراء املوقر.
وأكــد أن القرار النهائي هو 
ملجلس الوزراء وقد تطرأ بعض 
التعديــالت أو االقتراحات على 
التقارير التي ترفع للجنة طوارئ 
كورونــا والتــي تتم دراســتها 
بحيث ال تتنافي مع االشتراطات 

الصحية العامة.
وأشــار إلى وجود نوع من 
املوازنة ما بني األمور الصحية 
واالقتصادية واحلياتية بشكل 
عام في القــرارات التي تصدر، 
موضحــا ان «الصحــة» تنظر 
إلى الوضع الوبائي من الناحية 
الصحية البحتــة فيما مجلس 
الوزراء يرى بإسقاط ذلك على 
جميع مناحي احلياة التعليمية 
واالقتصاديــة أو غيرهــا مــن 

املجاالت األخرى.
وأكد ان تنفيذ االشتراطات 
الصحيــة واســتكمال تطبيقها 
مسؤولية كل وزارة ومؤسسة 
في الدولــة وقد يعتقد البعض 
خطأ أن تطبيقها شــأن يخص 

وزارة الصحة.
وفيما يخص توريدات لقاح 
أكسفورد قال ان الكويت ليست 
وحدها التــي تعاني منه ولكن 
كل منطقة اخلليــج تعاني من 
نفس الوضــع واليزال توريده 
متوقفــا وال يوجد في كل دول 
اخلليج، الفتا الى أن املفوضية 
األوروبية هــددت في كثير من 
املرات بعدم الســماح بتصدير 
لقاح اكسفورد إال بعد أن تنتهي 

أوروبا من عملية التطعيم.
وقــال ان هنــاك مشــكلة 
تواجهها شركة «استرازينيكا» 
في توزيع اللقاحات على العالم 

بأن املصنع سيتأخر، وقلنا ان 
هذا غير مقبول وعلينا احلصول 
على اللقاح من مصانع أخرى».
انــه مت اعتمــاد  وأوضــح 
الدفعــة الثانيــة «إال انــه بعد 
إرســال الشــحنات مت إخطارنا 
بوجــود إشــكالية فــي عملية 
التصنيــع حتتــاج لفحوصات 
للتأكــد منها»، مشــيرا إلى انه 
مت تخزين الشحنة في الكويت 

مــن االنهيار طوال فترة ســنة 
وأربعة أشهر»، مؤكدا «اننا في 
وضع مســتقر غير أننا ال نزال 
نسجل إصابات في البالد كحال 

بقية دول العالم».
وذكر ان وزارة الصحة حلقة 
مهمة في اتخاذ القرار في األزمة 
الصحيــة لكنها ليســت اجلهة 
الوحيدة في اتخاذ القرار فهناك 
جلنة طوارئ كورونا في مجلس 

واملصنع الروسي: «مسؤول عن 
روسيا وشرق أوروبا ومنطقتنا 
في الشرق األوسط»، الفتا الى 
ان الشحنة األخيرة مت تخزينها 
فــي الكويت وبانتظــار نتائج 
الفحوصــات بتاريخ ٨ اجلاري 
حسب وعد الشركة وخالل يومني 
إلى ٣ النتيجة تكون جاهزة وإن 
كانت سليمة سيتم مباشرة بدء 

التطعيم.
وأوضح انه في حال إخطارهم 
بوجود حاجة ملدة أطول لعمل 
الفحوصات لشــحنة أكسفورد 
«ســنعطي اخليــار للمواطنني 
واملقيمني بأخذ جرعة ثانية من 
لقاح فايزر مثلما مت اعتماد ذلك 

في كثير من الدول».
وقال الشيخ د.باسل الصباح 
ان شركة «فايزر» لديها انتظام 
بالتوريد معنا إلى نهاية السنة 
احلالية ولكن «نطمح ان تكون 
الكميات أكبر لتطعيم عدد أكبر 
في الوقت نفسه»، موضحا ان 
قانون املناقصات ينظم عملية 
الشراء في كل وزارات الدولة وأن 
كل ما تشــتريه وزارة الصحة 
والوزارات األخرى يتم عن طريق 
املناقصات. ولفت الى أن شركة 
«فايزر» رفضت الوكيل احمللي 
وطلبت التعاقد معها مباشــرة 
ومر ذلك عبر اجلهات الرقابية 
أما «أكسفورد» فاختارت توريد 
اللقاح عبر وكيلها، مشيرا الى 
أن لقاح «أكسفورد» هو أرخص 
لقاح موجود في العالم وتكلفته 
ال تتعــدى ٨ دوالرات مقارنــة 
باللقاحــات األخرى التي تصل 
إلى ٢٠ و٢٦ دوالرا وأن األصل هنا 
املناقصة وليس الشراء املباشر.
وقال ان وجود مركز جسر 
جابــر مهــم وشــركتا «النفــط 
وكيبــك» قامتا بإعــادة تدوير 
الشاليهات «التي استخدمناها 
صحــي  كمحجــر  بالســابق 
واالســتثمار الوحيد هو إعداد 
البنية التحتية التي تستخدمها 

الدولة فيما بعد».

أكد مسؤولية كل وزارة ومؤسسة في الدولة باحلفاظ على تطبيق املعايير الصحية

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح

ثم عرضها على مجلس الوزراء 
وجلنة كورونا لدراسة التقييمات 
ومن ثم رفع توصياتها ملجلس 
الوزراء التخــاذ القرار النهائي 
الذي ال يتنافى مع االشتراطات 

الصحية.
وأكد ان اإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها الكويت مثلها مثل 
جميع دول العالم والوزارة تنظر 
إلى الوباء من الناحية الصحية، 

«فايزر» لديها انتظام بالتوريد معنا ونطمح إلى أن تكون الكميات أكبر لتطعيم عدد أكبروصول لقاحات «موديرنا» و«جونسون آند جونسون» خالل الربع األخير من العام احلالي
سنعطي اخليار للمواطنني واملقيمني بأخذ جرعة ثانية من «فايزر» حال تأخرت فحوصات «أكسفورد»٧٥ ٪ من إنتاج اللقاحات موزعة على ١٠ دول فقط والـ ٢٥٪ املتبقية موزعة على الدول األخرى

ال تطعيم إجباريًا وحتديث «احملظورة» لتجنب «كورونا املتحّورة»
مرمي بندق 

 قــرر مجلس الــوزراء في 
اجتماعه أمس برئاســة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد تسيير رحالت مباشرة 
للمملكة املتحدة وفتح املتاحف 
واملراكــز الثقافية اعتبارا من 

األحد ١٣ اجلاري. 
مركــز  رئيــس  وأعلــن 
التواصــل احلكومي املتحدث 
الرسمي باسم احلكومة طارق 
املزرم ان املجلس كلف االدارة 
العامة للطيران املدني بتسيير 
رحالت طيــران مباشــرة مع 
اململكة املتحدة (كويت ـ لندن 
ـ كويت) وذلــك مبعدل رحلة 
واحدة اســبوعيا لكل شــركة 
من شركات الطيران املرخص 
لها، ووافق املجلس على فتح 
جميع املتاحف واملراكز واملرافق 
الثقافية اعتبــارا من التاريخ 
ذاتــه مــع االلتــزام بتطبيــق 

االشتراطات الصحية.
هذا، وعلمت «األنباء» انه 
بدأ العد التنازلي لفتح املطار 
مطلع أغسطس بشرط استقرار 
الوضع الوبائي، وذلك استنادا 
الــى معلومــات بــأن اللجنة 
الوزارية العليا لطوارئ كورونا 
تعكف على إعــداد الترتيبات 
واالجــراءات املطلوبــة لفتح 
املطار، وقبول شروط وإجراءات 
صحية مشددة متهيدا لعرضها 

على مجلس الوزراء. 
وحسب مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ«األنباء» 
فــإن من ضمــن التصــورات 
ان يتم فتح املطــار تدريجيا 
وجزئيا على ان تتولى وزارة 
الصحــة تقدمي االشــتراطات 
الصحية املطلوبة والتي منها 
التطعيــم وضوابط  شــهادة 
ومتطلبات الشهادة التي يعتد 
بهــا، والفحوصــات املطلوبة 
وقائمــة الدول التي ســتكون 

وضع هذه الترتيبات موضع 
التنفيذ ســيكون بعد موافقة 
مجلس الوزراء، بحيث يعمل 
باآللية احلالية املعتمدة وهي 
شرط التطعيم بلقاح معتمد، 
وبقاء القادمني في دولة ثالثة 
ملدة ١٤ يوما مع حتديد جديد 
للدول التي يجوز قضاء فترة 
الترانزيــت فيهــا مــع االبقاء 

املناعــة  الصبــاح لتحقيــق 
املجتمعية. 

انفراجة  وتوقعت حدوث 
للمواطنني الذين تلقوا لقاحا 
ضد ڤيــروس كورونــا اثناء 
تواجدهم خــارج الكويت من 
غير اللقاحات االربعة املعتمدة. 
وقالت ان هناك بوادر على 
ايجاد معاجلة حسب توصيات 

بتمديد فترة افتتاح املجمعات 
واملطاعــم واملقاهي ســاعتني 
لتستمر حتى الساعة العاشرة 

مساء بدال من الثامنة.
وعلمــت «األنبــاء» انه مت 
تأجيل البت في متديد افتتاح 
املجمعــات واملطاعم واملقاهي 
ملدة ساعتني، وسيتم استمرار 
العمــل بالقــرار احلالي الذي 
ينص على إغالقها عند الساعة 

الثامنة مساء.
وشددت مصادر مسؤولة 
علــى انه لــم ترفــع توصية 
ملجلــس الوزراء في جلســته 
التي عقدت أمس برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بالتطعيم اإلجباري ضد 
ڤيروس كورونا للمواطنني أو 

املقيمني. 
وأوضحت انه ال توجد حتى 
االن توصية بذلك وإن كان من 
الوارد ربط التطعيم باحلصول 
على بعض اخلدمات، مشيرة 
 «Pcr» الى ان فرض عمل مسحة
على طالب الصف الـ١٢ ينطلق 
من املسؤولية في اتخاذ كل ما 
من شأنه احملافظة على الصحة 

العامة ألفراد املجتمع. 

على احلجر املؤسســي وعمل 
فحوصــات الـــ PCR املقــررة 

حاليا. 
وزادت املصادر: ان السماح 
بدخول حاملي اإلقامات السارية 
من األفراد حتت الدراسة ايضا 
خصوصــا ان وزارة الصحة 
تخطو بترتيب ممتاز بإشراف 
وزير الصحة الشيخ د. باسل 

املنظمــات الدولية لهذه الفئة 
أســوة مبــا مت للحاصلــني 
على جرعة واحــدة من لقاح 

استرازينيكا. 
ولفتــت الى اجتماع جلنة 
طوارئ كورونا، حيث نظرت 
في بعض التقارير واملطالبات 
املرفوعة من الوزارات وجهات 
املتابعة امليدانية، ومنها مطالبة 

وردا على سؤال حول نوعية 
اإلجراءات الوارد تطبيقها في 
إطار التحوط وجتنب دخول 
ڤيروســات كورونا املتحورة 
أجابــت: إن بلورة التحوطات 
املطلوبة ســتكون بالنظر في 
مالحظــات تقاريــر املتابعــة 
امليدانية للجهــات احلكومية 
االلتــزام باالحترازات  ومدى 
الصحية الى جانب اســتمرار 
فرق املتابعة امليدانية وتطبيق 
التعديالت على القانون في بند 
الغرامات املاليــة على األفراد 
غيــر امللتزمــني باالحترازات 
الصحيــة في حالة إقراره من 
مجلس األمة، واالستمرار في 
حتديث قائمة الدول احملظورة، 
الــى جانــب البقاء فــي دولة 
ثالثــة مــدة ١٤ يومــا، وعمل 
فحص الـ«Pcr» قبل ٧٢ ساعة 
من موعــد الوصول وااللتزام 
باحلجر املؤسسي أو املنزلي 

حسب الشروط املطبقة.
هــذا ونظــر املجلــس في 
التقارير املرفوعة من اللجان 
الوزارية ومنها جلنة طوارئ 
الترتيبات  كورونــا لبلــورة 
املطلوبــة الســتكمال تطعيم 
باللقاح  املواطنني واملقيمــني 
املضــاد لڤيــروس كورونــا، 
واالجراءات املقترحة للتشجيع 
على التســجيل في البرنامج 
الوطني للتطعيم، في خطوة 
ضروريــة جــدا للتحوط من 
الفيروسات املتحورة باعتبار 
ان التطعيــم مينــع حتورات 
كورونــا الــي جانب تشــديد 
االجــراءات، ولتكون الســنة 
اجلديــدة بداية نهايــة الوباء 
بعــد إعــالن وزيــر الصحــة 
الشــيخ د. باسل الصباح في 
لقاءه بتلفزيون الكويت مساء 
أمس االول ان املتحور الهندي 
ينتشر في أكثر من ٦٠ دولة، 
ومســألة وقت وينتشــر في 

جميع أنحاء العالم.

استمرار إغالق املجمعات واملطاعم عند الثامنة مساء ورحالت مباشرة إلى اململكة املتحدة وفتح املتاحف اعتبارًا من ١٣ اجلاري

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وعبداهللا الرومي خالل جلسة مجلس الوزراء

محطــات ترانزيــت واحلجر 
املؤسسي واملنزلي املطلوب.

وردا علــى ســؤال حــول 
الترتيبات واالجراءات، اجابت 
بالقول: قد تكون منها أولوية 
الســماح بداية بدخــول غير 
الكويتيني للفئات التي وافقت 
جلنــة طــوارئ كورونا على 
دخولها البالد، بحيث يسمح 
لهــا بالدخول باآللية نفســها 
املطبقة اآلن، وهذه الفئات هي: 
املعلمون العالقون والعاملون 
فــي وزارة التربية، والتعليم 
اخلــاص واملعاهــد الثقافية، 
وأئمة املساجد، والعاملون في 
شركات النفط، واملستشارون 
فــي «الفتــوى والتشــريع» 
والعمالــة املنزليــة واالطباء 

والسفراء وعائالتهم. 
وبينــت انــه فــي املرحلة 
األولــى املنتظــرة والتي جار 
الترتيب لها حاليا بني اللجنة 
ووزارتــي الصحة والداخلية 
قد يتم ايضا الســماح لفئات 
اخرى بالدخول الى البالد تلبية 
حلاجة العمل ومتهيدا لعودة 
احلياة الطبيعية الى البالد. 

وأوضحــت املصــادر ان 

١٤٧٩ إصابة بـ «كورونا» حالة و٣ وفيات
أعلن املتحدث باسم وزارة الصحة د. عبداهللا السند 
تسجيل ١٤٧٩ إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد- ١٩) في الساعات الـ٢٤ املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املســجلة إلى ٣١٨٦٧٦ في حني 

سجلت ثالث حاالت وفاة بإجمالي ١٧٩٨.
وقال الســند لـ«كونا» إنه مت تسجيل ١٢٥٦ حالة 
شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد املتعافني إلى ٣٠٢٣٩٣ 
حالة، موضحا أن نســبة مجموع حاالت الشفاء من 

مجموع اإلصابات بلغت ٨٩ .٩٤٪
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلــغ ١٥٣ حالة في حني بلغ املجموع 

الكلي للحاالت التي ثبتــت إصابتها ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٤٤٨٥.

وأفاد بأن عدد املســحات التي مت إجراؤها خالل 
الفترة نفسها بلغ ١١٩١١ ليصبح بذلك مجموع الفحوصات 
٢٦٨٢٩٢٤ مشــيرا إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه 

املسحات بلغت ١٢٫٤٢٪.
وجدد السند الدعوة ملداومة األخذ بسبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على التباعد البدني، 
موصيا بزيارة حســابات وزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار الڤيروس.

«اخلارجية الفرنسية»: الكويتيون ممن تلقوا لقاح «كورونا» لن يخضعوا للحجر الصحي
باريس ـ كونــا: قالــت وزارة اخلارجية 
الفرنسية ان املسافرين الكويتيني ممن تلقوا 
جرعتني من احد لقاحات (كوفيد - ١٩) لن يخضعوا 
الى احلجر الصحي عند الوصول الى فرنسا.

وأضاف مصدر مسؤول باخلارجية الفرنسية 
في تصريح لـ (كونا) ان الســلطات وضعت 
الكويت فــي تصنيف الدول «البرتقالية» التي 
تشهد اســتقرارا في الوضع الوبائي من دون 
تســجيل أعداد كبيرة من السالالت املتحورة 

لفيروس (كورونا املستجد ـ كوفيد ١٩).
وأوضح انه اعتبارا من التاسع من الشهر 

اجلاري ســيخضع املسافرون الكويتيون الى 
شــروط جديدة للدخول الى فرنســا حسب 

التصنيف «البرتقالي».
واشــار الى اشــتراط تلقي املسافر ألحد 
اللقاحات املعترف بها في فرنسا (فايزر وموديرنا 
وأسترازينيكا) ومرور اسبوعني على اجلرعة 
الثانية او جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند 
جونسون) ومرور اربعة اسابيع عليها من اجل 

الدخول الى االراضي الفرنسية.
وأوضح انه سيسمح للمسافرين غير امللقحني 
بالدخول الى األراضي الفرنسية السباب «طارئة» 

فقط على ان يخضعوا للعزل الذاتي ملدة سبعة 
ايام.

وذكر انه يجب على جميع املسافرين الى 
فرنســا تقدمي اختبار (بي.سي.ار) سلبي قبل 
الســفر بـ٧٢ ســاعة او اختبار «املناعة» قبل 

٤٨ ساعة.
من جهته دعا سفير الكويت في باريس سامي 
القادمني  الكويتيني  املواطنني  السليمان جميع 
الى فرنسا الى التقيد التام بتعليمات السلطات 
الصحية وتنفيذ جميع االجراءات االحترازية.

وقال الســليمان في تصريح لـ«كونا» ان 

املنحنى الوبائي لفيروس (كورونا) في فرنسا 
يتجه الى الهبوط اال ان تطبيق التدابير الوقائية 

مستمر في جميع ارجاء البالد.
وشدد على ضرورة التزام االشخاص غير 
املطعمني بالعزل الذاتي لكي ال يتعرضوا للمساءلة 

القانونية.
واكد حرص الســفارة على سالمة جميع 
الرعايا الكويتيني املتواجدين في فرنســا من 
طلبة وسياح ومرضى مجددا استعداد السفارة 
لتلقي اي طلب او استفسار عبر االرقام التالية: 

٠٦٧٠٦٧٣٨٣٤ ـ ٠١٤٧٢٣٥٤٢٥.


