«نيويورك تايمز» 40 :إصابة كورونا في أميركا جاءت من مصر
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا عن انتشار كورونا في الواليات
املتحدة بالتزامن مع ارتفاع عدد الحاالت املؤكدة إصابتها بالفيروس إلى
أكثر من  1200حالة حتى األربعاء.
الصحيفة قالت" :إن اإلصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الواليات
املتحدة وإم��ا ألشخاص كانوا في رح�لات خارجية" ،موضحة أن عدد
املصابني القادمني من مصر  40حالة بينما عدد املصابني القادمني من
إيطاليا  31ومن الصني  .15وبحسب ارقام الصحيفة تكون مصر اكثر
دولة ّ
صدرت حاالت كورونا الى الواليات املتحدة.
وظ �ه��رت ن�ت��ائ��ج اخ �ت �ب��ارات ال �ع��دي��د م��ن س �ك��ان والي� ��ات م��اري�لان��د وأي ��وا
وت�ك�س��اس وف�ي��رج�ي�ن�ي��ا إي�ج��اب�ي��ة ،وق ��ال م�س��ؤول��و ال��والي��ة وامل �س��ؤول��ون
املحليون" :إن الفيروس انتقل إليهم من خالل أشخاص كانوا في رحلة
نيلية على منت الباخرة املصرية .كما ظهرت نتائج االختبارات إيجابية

لحوالي  18شخصًا على األق��ل س��اف��روا على م�تن السفينة السياحية
 Grand Princessمن سان فرانسيسكو في شهر فبراير املاضي".
وص�ب��اح أم��س الخميس ،سجلت  44والي��ة والعاصمة واش�ن�ط��ن 1257
حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا على األق��ل ،وفقًا لقاعدة بيانات
الصحيفة ُ
وسجلت  37حالة وفاة على األقل بسبب الفيروس.
وم��ع تأكيد ظ�ه��ور ح��االت إص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا ف��ي ك��ل منطقة في
الواليات املتحدة ال يزال عدد صغير جدًا من الواليات لم يسجل أي حاالت
إصابة ،ولكن املسؤولني يقولون إنها مسألة وقت فقط قبل أن ُيكتشف
الفيروس داخل حدود تلك الواليا

رجال ونساء الكويت ..يثبتون كعادتهم معدنهم األصيل في الشدائد

حزم ..تنظيم ..مفخرة!

¶ وزير الصحة للمواطنين والمقيمين :انتشار فيروس كورونا العالمي لم نشهد مثله ¶ فحص نحو  ٥آالف مقيم في اليوم األول بأرض المعارض
¶ إشادة بسالسة إجراءات
وزارتي الصحة والداخلية
في التعامل مع المراجعين

مختصر مفيد
أطباء الكويت..
َكفو يا أبطال.

حمد السالمة و محمد إبراهيم
و هاني الحمادي وخالد الحطاب
اث�ب��ت رج��ال ون�س��اء ال�ك��وي��ت كعادتهم معدنهم
األصيل وقت الشدائد ،وهم مستمرون بالقيام
ب��واج�ب��ات�ه��م ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ص��دي ألزم ��ة ان�ت�ش��ار
ف � �ي� ��روس ك� � ��ورون� � ��ا .ك� �م ��ا ن �ج �ح��ت اإلج � � � � ��راءات
وال�ت�ط�م�ي�ن��ات الحكومية أم��س ف��ي ت�ه��دئ��ة روع
املواطنني واملقيمني في البالد ،بعد نوبة الهلع
غ�ي��ر امل �ب��رر ال�ت��ي انتابتهم الليلة ق�ب��ل املاضية
عقب إعالن مجلس الوزراء قراراته االستثنائية.
وبدت الحياة في البالد أمس طبيعية ،في حني
باشرت وزارة الصحة استقبال طالئع املقيمني
م �م��ن دخ� �ل ��وا ال� �ب�ل�اد م �ن��ذ  ٢٧ف �ب��راي��ر امل��اض��ي،
لفحصهم في مركز الفحص املخصص في أرض
امل�ع��ارض بمنطقة مشرف ،وخصص ي��وم أمس
لقاطني محافظة الجهراء.
وخ�ل�ال جولته ف��ي م��رك��ز ال�ف�ح��ص ،ن��اش��د وزي��ر
الصحة الشيخ د.باسل الصباح جميع املواطنني
واملقيمني في البالد التزام الحجر املنزلي خالل
عطلة األسبوعني التي قررتها الحكومة لجهات
الدولة ،وقال{ :أستحلفكم باهلل ابقوا في منازلكم
من أجل سالمتكم وسالمة املجتمع}.
وأض ��اف ال�ص�ب��اح{ :إن �ن��ا ننشد ص�ح��ة الجميع
وع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب��ال�ت��ال��ي االل �ت ��زام بالتعليمات
ح�ت��ى ت�م��ر ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ل��م ن�ش�ه��د مثلها
م ��ن ق �ب ��ل} .وأوض � ��ح أن "إغ �ل��اق م �ط��ار ال�ك��وي��ت
ال� � ��دول� � ��ي ووق � � � ��ف ح� ��رك� ��ة ال � �ط � �ي � ��ران إج � � � � ��راءان
اح�ت��رازي��ان يستهدفان حماية صحة املجتمع".
وح��ول م��رك��ز الفحص ف��ي أرض امل�ع��ارض ال��ذي
ب��اش��ر أم ��س اس�ت�ق�ب��ال امل�ق�ي�م�ين ل�ف�ح�ص�ه��م ق��ال
الصباح{ :إن الهدف هو فحص جميع العائدين
إل� ��ى ال� �ب�ل�اد م �ن��ذ ت ��اري ��خ  ٢٧ف �ب ��راي ��ر امل ��اض ��ي،
وه ��ذا إج ��راء اح �ت��رازي وق��ائ��ي ب�غ��رض توسيع
رقعة الترصد ملحاصرة ف�ي��روس ك��ورون��ا ال��ذي
ل��م ت�ش�ه��د م�ث�ل��ه م��ن ق �ب��ل} .وش �ه��د م��رك��ز ارض
امل� �ع ��ارض إج � ��راء ف �ح��ص ل �ن �ح��و  ٥آالف م�ق�ي��م.
وأشاد عدد من املقيمني باإلجراءات التنظيمية
ل��وزارت��ي «ال�ص�ح��ة» و«ال��داخ�ل�ي��ة» خ�لال عملية
الفحص الطبي الخاص بفيروس «كورونا».
وك ��ان ��ت ال �س �ل �ط��ات ق ��د خ �ص �ص��ت ال� �ي ��وم األول
إلج� � � � ��راء ال � �ف � �ح� ��وص ال� �ط� �ب� �ي ��ة ل� �ل� �ع ��ائ ��دي ��ن م��ن
ال �س �ف��ر م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ات امل �ص ��ري ��ة وال �س ��وري ��ة
وال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال� �ت ��اب� �ع�ي�ن مل �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ج � �ه ��راء.
وثمن املراجعون دور وزارة «الصحة» في توفير
ال �ك��وادر ال�ط�ب�ي��ة ال�ل�ازم��ة الس�ت�ق�ب��ال ه��ذا ال�ع��دد
ً
الكبير م��ن امل��راج�ع�ين ،ف�ض�لا ع��ن توفير أماكن
مناسبة صحيًا وإنسانيًا على نحو يتماشى
مع سمعة ومكانة الكويت اإلنسانية العاملية.

في رسالة صريحة وصادمة
عن تطورات كورونا

رئيس وزراء بريطانيا:

الكثير من العائالت
ستفقد أحباءها
قبل األوان!

بوريس جونسون
رجل يضع الكمامة لطفله قبل الدخول الى مركز الفحص للمقيمين في مشرف (رويترز)

طارق المزرم لـ سبقلا:

الحكومة ستتخذ أي إجراءات لحماية أمن المجتمع
¶ اإلجراءات المتخذة مؤخرا غير مسبوقة واثبتت نجاحها
اك� ��د ال �ن ��اط ��ق ال ��رس �م ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة ط � ��ارق امل � � ��زرم أن ال �ح �ك��وم��ة ل ��ن ت �ت��وان��ى
ع ��ن ات �خ ��اذ اي خ �ط ��وات واج� � � ��راءات اخ� ��رى م �م��اث �ل��ة ك��ال �ت��ي ات �خ ��ذت م��ؤخ��را
ل� �ح� �م ��اي ��ة ام � � ��ن وص � �ح� ��ة ال� �ج� �م� �ي ��ع .وق � � � ��ال امل� � � � ��زرم ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح خ � � ��اص ل
سبقلا :ن ��ؤك ��د اه �م �ي��ة ال� � �ق � ��رارات ال �ج��ري �ئ��ة وغ� �ي ��ر امل �س �ب��وق��ة ال� �ت ��ي اث �ب �ت��ت
ن �ج��اح �ه��ا ف ��ي امل �س��اه �م��ة ف ��ي ال �ح��د م ��ن ان �ت �ش��ار وب � ��اء ك ��ورون ��ا ف ��ي ال� �ب�ل�اد .
وح��ذر امل ��زرم امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين م��ن االل�ت�ف��ات للشائعات ،داع�ي��ا إل��ى اخذ
املعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير التربية يستمزج رأي القياديين السابقين
في إدارة أزمة «الفيروس»
علمت سبقلا أن وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي سيلتقي الجمعة عددًا من
وزراء التربية والقياديني السابقني لالستئناس برأيهم واالستفادة من خبراتهم واالستماع الى
وجهات نظرهم حول التعامل مع أزمة انتشار كورونا املستجد .واكدت مصادر مطلعة أن اللقاء
ستتخلله م�ن��اق�ش��ة ب�ع��ض ا مل�ق�ت��رح��ات ا ل�ت��رب��و ي��ة وا ل��دراس��ات ا ل�خ��ا ص��ة ب��ا ل�ت�ع��ام��ل م��ع األز م��ة
الراهنة إضافة إلى البدائل املمكنة في حال استمرار تعليق الدراسة.

قال رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس جونسون
للصحافيني ،وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة
للسيطرة على انتشار فيروس كورونا« :سيرتفع
ع� ��دد ال � �ح ��االت ب �ش �ك��ل ح � ��اد ،وال� ��واق� ��ع أن ال �ع��دد
الحقيقي ل�ل�ح��االت أع�ل��ى -رب�م��ا أع�ل��ى بكثير -من
ع��دد ال�ح��االت التي أكدناها حتى اآلن ع��ن طريق
ال� �ف� �ح ��وص ��ات» .وح � ��ذر ج ��ون �س ��ون ،م ��ن أن ذروة
اإلص��اب��ة ب��ال�ف�ي��روس امل�ت��وق�ع��ة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال
ت��زال «على بعد بضعة أسابيع» وأن العديد من
ال�ع��ائ�لات« :ستفقد أح�ب��اء ه��ا قبل األوان» بسبب
اإلصابة بالفيروس املميت.
ووص��ف جونسون ك��ورون��ا بالوباء العاملي وأن��ه
«أسوأ كارثة صحية للجيل» ويستمر في األشهر
املقبلة.
ورفض رئيس ال��وزراء البريطاني تشبيه البعض
ل�ك��ورون��ا املستجد باإلنفلونزا املوسمية ،مؤكدًا
أن «هذا غير صحيح» وبسبب غياب املناعة لهذا
الفيروس فهو أكثر خطورة.

