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الثالثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء يخفف قيود «كورونا»: ال «PCR» للمحصنني القادمني
عودة الدوام الرسمي املعتاد بكل اجلهات احلكومية ١٣ مارس .. وبداية من ٢٠ اجلاري عودة رص الصفوف في املساجد وفتح املجمعات وعودة األنشطة

اخلميس: «الصحة» تدرس عمل «املساندة» في «األهلية»

اجلار اهللا: الترصد الوبائي يظهر االنحسار
عبدالكرمي العبداهللا

أشادت رئيسة جمعية العالج الطبيعي هناء 
اخلميس بتشكيل وزارة الصحة جلنة لدراسة 
مدى إمكانية الســماح للتخصصات الطبية 
املساندة بالعمل في مستشفيات القطاع األهلي 
بنظام الدوام اجلزئي برئاسة الوكيل املساعد 

لشؤون اخلدمات الطبية األهلية د.فاطمة النجار 
والتي تبذل جهودا في هذا املوضوع.

وبينت اخلميس في تصريح صحافي أن 
هذا املوضوع هو أحد مطالبات جمعية العالج 
الطبيعي خالل االجتماع األخير مع وزير الصحة 
د.خالد الســعيد الذي كان قد وعد مشكورا 
بإصدار تعليمات لتشكيل جلنة بهذا اخلصوص.

حنان عبد املعبود

أعلن رئيس اللجنة العليا ملواجهة ڤيروس 
كورونا د.خالد اجلاراهللا أن املؤشرات اخلاصة 
بالترصــد الوبائي محليــا وخليجيا تظهر 
االنحسار باجتاه التعافي من موجة أوميكرون. 

وبني اجلار اهللا أن هذا االنحسار ميهد لتفعيل 
قــرارات التكيــف مع اجلائحــة للعودة إلى 
الطبيعة واملمارسة اجلديدة في ظل تعزيز 
الوقاية والترصد الوبائي االستباقي. واختتم 
مشددا على أن  االنفراجة تأتي بجهود وتعاون 

مؤسسات الدولة والتكاتف املجتمعي.
«رابطة اجللد» تدعو أطباء اجللد لالنضمام إليها

حنان عبد املعبود

دعا رئيس رابطة أطبــاء اجللد الكويتية د.محمد العتيبي 
أطباء اجللد في القطاعني احلكومــي واألهلي لالنضمام إلى 
رابطة اجللد، مبينا أن االنضمام باملجان دون مقابل، مشيرا إلى 
أن الطبيب سيستفيد من التسجيل بالعديد من املميزات التي 
سيتمتع بها من تطوير مهاراته العلمية من خالل املشاركة في 
الندوات واملؤمتر التي ستنظمها الرابطة خالل الفترة املقبلة. 
وأعلــن العتيبي أن رابطة أطباء اجللد الكويتية بصدد تنظيم 
العديد من الفعاليات خالل الفترة املقبلة منها الطبية واالجتماعية 
والترفيهية ملنتسبي الرابطة، واشار الى أن الرابطة دشنت عملية 
./https://kuwaitderma.org د.محمد العتيبيالتسجيل عبر املوقع اإللكتروني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ حمد جابر العلي والشيخ أحمد املنصور م. طارق املزرمد. خالد السعيدسمو الشيخ صباح اخلالد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

مرمي بندق

قــرر مجلس الــوزراء في 
اجتماع االعتيادي أمس تخفيف 
قيود مكافحة فيروس كورونا. 
بــدوره قال ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد إن الكويــت جنحــت 
الطبية في  الكــوادر  بجهــود 
جتاوز موجة جديدة من وباء 
ڤيروس «كورونا» بأقل األضرار 
على املســتويات االقتصادية 

والصحية واملجتمعية.
وأضاف ســموه، في كلمة 
ألقاها في مؤمتر صحافي عقب 
االجتماع، أن «اخلطة املسبقة 
املوضوعــة من قبــل األجهزة 
احلكومية وعلى رأسها وزارة 
الصحة استطاعت التعامل مع 

املوجة اجلديدة».
وأوضــح ســموه أن وزير 
الصحة د.خالد الســعيد قدم 
شــرحا ملجلــس الــوزراء عن 
تطورات اجلائحة و«انحسار 
املوجة األخيرة وارتفاع نسبة 
التطعيم» راجع املجلس على 
إثره القرارات ذات الصلة وفق 

توصيات «الصحة».
وذكر ســموه أن «مجلس 
الــوزراء تــدارس اإلجــراءات 
املقبلة في كيفية التعايش مع 
ڤيــروس كورونا ومتحوراته 
وألغى العديد مــن اإلجراءات 
الســابقة»، إذ «ســيعود رص 
الصفوف في املساجد وتفتح 
املجمعات التجارية أمام اجلميع 
وسيحضر الطلبة إلى املدارس 
دون فحص الـ «بي.سي.آر» مع 
السماح بالسفر للكافة وغيرها 

من اإلجراءات».
وشــدد ســموه علــى أن 
أمــس  الصــادرة  القــرارات 
«ال تعنــي نهايــة اإلجــراءات 
االحترازية الصحية الشخصية 
الواجبة حلماية الصحة العامة 
وااللتــزام بها خاصــة ارتداء 

الكمام».
ولفت سمو رئيس مجلس 
الوزراء إلى استخالص الكثير 
من الدروس والعبر واملراجعات 
املهمة خــالل فتــرة اجلائحة 
التي اســتمرت لقرابة العامني 
لألجهــزة احلكومية وأعمالها 
وآلياتها داخليا مبينا سموه أن 
«الــدرس األهم هو أن الكوادر 
الوطنيــة في كل اجلهات على 

مجلس الوزراء أمس أنه اعتبارا 
من األحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ سيتم 
إلغــاء شــرط إجــراء فحــص 
الـ(بي.ســي.آر) لألشــخاص 
«غيــر مكتملي التحصني ضد 
(كورونــا)» قبل القــدوم إلى 
البــالد.. وإلزامهــم باحلجــر 
املنزلي ملدة ٧ أيام بعد الوصول 
مــع إمكانية إنهاء احلجر قبل 
ذلــك في حــال إجــراء فحص 
ســلبي، فيما سيتم إلزام غير 
احملصنني بإجراء فحص (بي.

سي.آر) «سلبي» قبل القبول 
على الرحلة بـ٧٢ ســاعة.. مع 
تطبيــق احلجر املنزلي ملدة ٧ 
أيــام بعد الوصــول.. وإجراء 
فحص آخر في اليوم الســابع 
يؤكد اخللو من الفيروس إلنهاء 
احلجر. وأضاف الناطق باسم 
احلكومة أنه تقرر اعتبارا من 
األحــد ١٣ مــارس ٢٠٢٢ عودة 
نظام الدوام الرسمي املعتاد في 

كافة اجلهات احلكومية
وتابع: اعتبارا من األحد ٢٠ 
فبراير ٢٠٢٢ ســيتم الســماح 
املناسبات االجتماعية  بإقامة 
بكافــة أنواعهــا ســواء كانت 
باألماكن املغلقة أو املفتوحة مع 

الكفيلة بعودة تقارب املصلني 
أثناء إقامة الصالة في املساجد 
مــع احلــرص علــى تطبيــق 
االشتراطات الصحية واملتمثلة 
فــي التطعيــم ولبــس الكمام 
وإحضــار الســجادة اخلاصة 
بكل مصــل، وكذلك الســماح 
للمحصنــني وغير احملصنني 
ضد «كورونــا» بالدخول إلى 
املجمعــات التجارية، كما قرر 
مجلس الوزراء السماح بدخول 
غير احملصنني إلى دور السينما 
واملســارح وقاعــات احلفالت 
شرط إجراء فحص «pcr» يؤكد 
اخللو من الڤيــروس قبل ٧٢ 
ســاعة على األكثر ويستثنى 
األطفال دون ســن الـ ١٦ عاما، 
وإلغــاء التباعد، مــع االلتزام 

بلبس الكمام.
مــن جانبــه، أعلــن وزير 
الصحــة د.خالــد الســعيد ان 
اجلائحة بإذن اهللا في طريقها 
إلى النهاية، مؤكدا االستمرار 
بالتشجيع على التطعيم ضد 
الوباء. ووجه الســعيد خالل 
الشــكر  املؤمتــر الصحافــي 
إلى املواطنــني واملقيمني على 
إلــى  تعاونهــم والــذي أدى 
جتاوز ٤ موجات من فيروس 
كورونا. وأضــاف أن التوجه 
العام يتمثل في تأييد العودة 
الشاملة احلضورية للمدارس 
ولكن سيتم التنسيق مع وزارة 

التربية.
وعــن فعاليــة اللقــاح مع 
متحور أوميكرون من فيروس 
كورونا قــال وزير الصحة د. 
خالــد الســعيد انهــا ضعيفة 
ولذلك يتطلب األمر احلصول 
على اجلرعة «التنشــيطية»، 
مضيفا: لم ترصد آثار سلبية 
للجرعة املعززة وليس لدينا 
حتــى اآلن أدلــة علــى ظهور 

متحورات جديدة من عدمه.
كما أكــد الســعيد موافقة 
مجلس الــوزراء علــى عودة 
عقد املؤمترات واالعراس سواء 
في االماكن املفتوحة او املغلقة 
اعتبــارا مــن ٢٠ اجلــاري مع 
االلتزام باالشتراطات الصحية.
وردا علــى ســؤال خــالل 
املؤمتــر عن حركــة الطيران، 
اتفــق كل مــن وزيــر الصحة 
والناطق الرســمي على انه ال 
شروط معينة لشركات الطيران 
باستثناء االلتزام باالحترازات.

االلتزام باالشتراطات الصحية، 
االجتماعــات  عقــد  وإعــادة 
واملؤمترات والدورات الداخلية 
حضوريــا، كما ســيتم إلغاء 
شــرط إجراء فحــص الـ(بي.

ســي.آر) األســبوعي لألطفال 
«غير احملصنني ضد (كورونا)» 
للفئة دون سن الـ١٦ عاما عند 
احلضور إلى املدارس. وردا على 
سؤال «األنباء» خالل املؤمتر 
الصحافــي عــن تعويضــات 
شهداء «كورونا»، أعلن الناطق 
الرسمي للحكومة طارق املزرم 
أن تعليمــات واضحة إلجناز 
إجــراءات صــرف تعويضات 
أولئك الذين قدمــوا ارواحهم 
في خدمة الوطن، مؤكدا أن مثل 

هذه التضحيات ال تنسى. 
كمــا أكد الناطق الرســمي 
خالل املؤمتر ان الكويت دولة 
ذات مؤسســات لديها جتارب 
ومخــزون دوائــي وغذائــي 
وكلنا شركاء حكومة ومجلس 
ومواطنني ومقيمني للعبور الى 

مراحل اخرى متقدمة.
وأضاف أنه اعتبارا من األحد 
٢٠ فبراير ٢٠٢٢ تقرر تكليف 
وزارة األوقاف باتخاذ اإلجراءات 

قدر عال من املســؤولية مهما 
اختلفت اآلراء واملقترحات وال 
ننسى دور األخوات واإلخوة 
املقيمني العاملني في األجهزة 

احلكومية».
وتوجه سموه بالشكر إلى 
جميع املواطنني واملقيمني على 
التعــاون في الفتــرة املاضية 
وااللتزام بالتعليمات الصحية 
ممــا كان له األثــر الكبير في 
جتاوز املوجة اجلديدة بسرعة 

وبأقل األضرار.
كما توجه ســموه بالشكر 
إلى كل العاملني في القطاعني 
احلكومي واخلــاص نظير ما 
قدموه خالل تلك الفترة خلدمة 

الوطن واملواطنني.
من جهته، أكد الناطق باسم 
احلكومــة م.طــارق املزرم أن 
مجلس الوزراء قرر في جلسته 
االعتيادية أمس إلغاء شــرط 
إجراء فحص الـ (بي.سي.آر) 
لألشخاص مكتملي التحصني 
ضد فيروس كورونا قبل القدوم 
إلى البالد وعند الوصول وكذلك 

احلجر املنزلي. 
وأضاف املزرم في املؤمتر 
الصحافــي اخلــاص باجتماع 

املزرم: ال صحة الستقالة احلكومة أو وزير 
اخلارجية أو أي من أعضاء احلكومة

«الصحة» تسمح باإلجازات ملوظفيها

مرمي بندق

أعلن الناطق الرســمي باسم احلكومة 

طارق املزرم أنه غير صحيح جملة وتفصيال 
كل ما يتم تداوله عن استقالة احلكومة أو 
وزير اخلارجية أو أي من أعضاء احلكومة.

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

سمحت وزارة الصحة لعامليها بالتمتع 
باإلجــازات بعد توقفهــا لفترات خالل ذروة 
انتشار املتحور أوميكرون. وجاء في التعميم  
الذي صدر بهذا الصدد أنه انطالقا من حرص 
الــوزارة على حســن تنظيــم العمل وتقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية، ونظرا ملستجدات 

الوضع الصحي الوبائي وتداعيات ڤيروس 
«كورونــا»، وبناء علــي مقتضيات مصلحة 
العمــل، فقد تقرر الســماح للعاملني بوزارة 
الصحــة بالتمتع باإلجازات الدورية اعتبارا 
من تاريخ  ١٣ اجلاري، على أن يقوم املسؤول 
املباشر املختص بتنسيق تلك اإلجازات بحيث 
ال تزيــد نســبة املتمتعني بها علــى ١٠٪ من 
القوى العاملة ومبا ال يؤثر على سير العمل.

٢٥٦٢ إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تأكيد 
إصابة ٢٥٦٢ حالة جديدة، وتسجيل ٥٤٠٦ 
حاالت شــفاء، وحالة وفــاة واحدة جديدة 
بڤيروس كورونا املستجد COVID-١٩، ليصبح 

إجمالي عدد احلاالت ٦٠٣٨٦٩ حالة.
هذا وقد عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ 
كورونــا برئاســة نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد جابر 
العلي والوزراء أعضاء اللجنة اجتماعا في 
قصر السيف مســاء أمس. وبحثت اللجنة 
خالل االجتمــاع آخر التقاريــر الواردة لها 
من السلطات الصحية حول مؤشرات تقييم 
الوضع الوبائي لفيروس كورونا املستجد 
(كوفيد ١٩) في الكويت وما شهده في األيام 

القليلة املاضية من حتسن ملحوظ.

شفاء ٥٤٠٦ حاالت وإجمالي املتعافني ٥٦٥٩٠٣

إحصائية حاالت كورونا ليوم أمس االثنني


