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10 أيام تقليص مدة عزل مصابي »كورونا« اخلارجني من العزل إلى 

إصابات املواطنني تعاود االرتفاع

قلق متزايد لدى العديد من املواطنني 
من رفع احلظر الكلي واللجوء إلى حظر 
جزئي غير محسوب العواقب، خاصة 
في ظل تزايد اإلصــابــات بني املواطنني 
واملقيمني، األمر الذي يؤكد أن الكثيرين 
لم يستوعبوا اخلطر بعد، رتبوا أموركم ، 
»التطلعون كل يوم بسبب وبدون سبب ، 

خافوا الله في أنفسكم وفينا«

بني السطور

فيما أعلنت وزارة الصحة أمس 
تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس 
كورونا املستجد خالل 24 ساعة ليرتفع 
إجــمــالــي عـــدد احلــــاالت املسجلة في 
البالد إلى 26192 ،وتسجيل 11 حالة 
ــاالت الوفاة  ــاة ليصبح مجموع ح وف
املسجلة حتى أمس 205 حاالت، جند أن 
حاالت اإلصابة بني املواطنني املخالطني 

ملصابني عاودت االرتفاع
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة 
الــدكــتــور عــبــدالــلــه الــســنــد إن جميع 
احلــاالت السابقة التي ثبتت إصابتها 
بـــاملـــرض مــخــالــطــة حلــــاالت تــأكــدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب 
العدوى وفحص املخالطني لها ، مضيفا 
أن من بني احلاالت التي رصدت أمس، 
287 حالة ملواطنني كويتيني، و 229 
حالة ملقيمني مــن اجلنسية الهندية، 
و 171 حــالــة ملقيمني مــن اجلنسية 
املــصــريــة، و 133 حــالــة ملقيمني من 
اجلنسية البنغالدشية، وقد بلغ عدد 
املسحات خالل 24 ساعة 3661 ، فيما 
جاوز املجموع الكلي لعدد الفحوصات 

حتى اآلن 290013.
وأصـــدر وكــيــل وزارة الصحة د. 
مصطفي رضا قراراً أمس بتحديث آلية 
عزل املرضى املصابني بفيروس كورونا 
بناًء على التوصيات احلديثة من منظمة 
الصحة العاملية ومن املراجع الطبية فقد 
مت حتديث آلية عزل املصابني وحتديث 
اشتراطات العزل لتصبح عشرة أيام 
من بداية ظهور أعــراض املــرض وذلك 
للمصابني اخلارجني من املستشفيات أو 
العزل املنزلي أو العزل املؤسسي بحيث 
ميكن للمريض اخلروج بعدها من نطاق 

العزل واالجراءات املصاحبة له.

الكويتي«  »النفط  واردات  اليابان: 
تسجل مستوى قياسيًا
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بعد  ال���ع���ودة  خ��ط��ة  ض��م��ن  ال���ري���اض���ة 
كورونا

جانب من االستعداد الغالق منطقة حولي

1 82 6666 5082 6666

ترامب يهدد املتظاهرين ب�»الكالب الشرسة«

مواجهات عنيفة بني األمن واحملتجني

أشــاد الرئيس األميركي دونــالــد ترامب بطريقة 
تعامل جهاز اخلدمة السرية مع املتظاهرين أمام البيت 
األبيض الليلة قبل املاضية، قائالً إنه لو تسللوا إلى 

مقر الرئاسة لواجهوا »الكالب األكثر شراسة«.
وذكــر ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها أمس 
على حسابه الرسمي في »تويتر«، أن عناصر اخلدمة 
السرية »املعنية بحماية كبار املسؤولني في اإلدارة 
األميركية« أدوا عماًل جيداً، قائاًل إنهم لم يظهروا 

مهنيتهم التامة فحسب، بل وكانوا رائعني.
وادعـــى الرئيس األمــريــكــي، دونــالــد تــرامــب، أن 
احملتجني الذين جتمهروا في محيط البيت األبيض 
ـــود، جــورج فلويد،  على خلفية مقتل الــشــاب األس

اجلمعة، يدارون بطريقة احترافية.
وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على 
موقع تويتر: أولئك الذين ُيطلق عليهم اسم »محتجني« 
والذين أديروا بطريقة احترافية ال يرتبطون بذكرى 
ــل خلق  جـــورج فلويد، لقد جتمهروا هــنــاك مــن أج

املشاكل.

14 صنفًا جديدًا إضافة 
إلى البطاقة التموينية

  أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إضافة »14 صنفا جديدا 
باسعار مخفضة الى املواد املدرجة بالبطاقة التموينية من دون 
إضافة تكلفة على قيمة الدعم املقدم للدولة وذلــك اعتبارا من 
الشهر املقبل«. دوقالت الوزارة في بيان صحفي أمس ان القرار 
الذي يحمل رقم 106 لسنة 2020 » »يهدف الى تقليل التكلفة 
على املستهلك و زيادة املخزون التمويني السلعي باضافة تلك 
االصناف«. وأوضح البيان أن القرار يهدف الى تشجيع املوردين 
بزيادة االستيراد بناء قــرار 371 لسنة 2020 بشأن اضافة 
املواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة »وبناء على 
ما تقتضيه املصلحة العامة بإدارج الدجاج واللحوم والزبيدي 
والهامور مع الربيان املجمدة وحليب االطفال والشاي ضمن 

البطاقة التموينية للمواطنني بسعر منخفض بدون دعم«.

السماح للمواطنني 
وأقربائهم بالعودة

على نفقتهم
 أصدرت اإلدارة العامة للطيران املدني تعميما 
لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي 
يقضي بقبول حــجــوزات املــواطــنــني الكويتيني 
وأقربائهم من الدرجة األولــى والعمالة املنزلية 
املرافقة لهم الراغبني في العودة إلى البالد على 

حسابهم اخلاص.
وقالت الطيران املدني في بيان صحفي أمس 
إن هــذا الــقــرار جــاء بناء على توجيهات وزارة 
اخلارجية الكويتية السيما بعد انتهاء رحالت 

اإلجالء اجلوي للمواطنني الكويتيني من اخلارج.
وأضافت أن التعميم بسمح لشركات الطيران 
العاملة في مطار بقبول حــجــوزات أي مواطن 
كويتي يرغب بالعودة على نفقته اخلاصة وذلك 
على منت رحــالت الطيران التجارية القادمة الى 

الكويت.

فتح خدمة مبيعات األعالف 
غير املدعومة »أونالين«

أعلنت شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية أمس فتح 
خدمة مبيعات األعالف غير املدعومة )أونالين( لسد احتياجات 

مربي األعالف وسط الظروف التي متر بها البالد حاليا.
وقالت شركة املطاحن في بيان صحفي إن عملية الشراء تتم 
بطلب املربني بإنشاء »الباركود« املزود في املوقع اإللكتروني 
https://anf.kfmb.com.kw مضيفة أن عملية الدفع 
وتسلم الفواتير سيكونان عبر خدمة )الكي.نت( في مقر الشركة 
الكائن مبنطقة الشويخ اليوم األحد من الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

األسواق املوازية تعمل من
5.30 مساًء 6 صباحًا إلى   

 قالت بلدية الكويت إنه سيتم السماح لألسواق التجارية 
املــوازيــة مبــزاولــة نشاطها مــا بــني السادسة صباحا وحتى 
اخلامسة والنصف مساء اعتبارا من اليوم األحد وذلك لتلبية 
احتياجات املواطنني واملقيمني خالل فترة حظر التجول املفروض 

من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي أنه سيتم السماح لألسواق 
املوازية الكائنة في املناطق السكنية املفروض عليها العزل التام 

مبزاولة نشاطها على مدار الـ24 ساعة.

توتر حدودي بني السودان وأثيوبيا
أعلن اجليش السوداني عن استعادة الهدوء عند حدود البالد 

مع إثيوبيا، بعد اشتباكات هناك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
 وقال املتحدث باسم اجليش السوداني، العميد عامر محمد 
احلسن، أن األوضــاع عند احلــدود هادئة لليوم الثاني، بفضل 
اتصاالت بني قادة قوات الدولتني »والغرض منها حفظ احلدود 
وأمنها«. وأكــد املتحدث أن الــقــوات السودانية متمركزة في 
مواقعها عند احلدود في انتظار أي تعليمات قد تصدر عن القيادة 
العليا، واصفا ما حصل مؤخرا بأنه »رد فعل اجليش املوجود في 

املوقع بدون أي تعليمات«.

»املركزي« حول مكافحة غسل 
األموال: اجلزاءات صارمة

ــس حــرصــه املطلق  ــزي أم ــرك ــد بنك الــكــويــت امل أك
على مكافحة عمليات غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب 
ومتابعته اللصيقة للجهات اخلاضعة لرقابته للتحقق 
من التزامها التام بتطبيق جميع املتطلبات املنصوص 

عليها في القانون.
كما شدد البنك في بيان صحفي على انه ال يتردد في 
توقيع اجلــزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة 
وأنه ال يتوانى عن اتخاذ كل اإلجراءات التي من شأنها 

تعزيز متانة القطاع املصرفي واملالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون 
الدائم والتام مع جميع اجلهات واملؤسسات املعنية 
ومن بينها وحدة التحريات املالية الكويتية والسلطات 

)طالع صفحة 5(القضائية.


