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يسري األحد املقبل ملدة شهر من اخلامسة مساء إلى اخلامسة صباحًا 

استعدادات لبدء احلظر

ما أعلنته وزارة الصحة ح��ول ارتفاع أع��داد 
املصابني بالوباء إلى نحو 1700 إصابة مؤشر 
مخيب ل��آم��ال ودل��ي��ل على خلل ف��ي اإلج���راءات 
املتبعة ملواجهة املرض، رغم أن املؤشرات العاملية 
تبني انحسار ال��وب��اء إال إننا نعاني من ارتفاع 
األع��داد حتى حتولت الكويت إل��ى دول��ة ط��اردة 

للمسافرين ويحذر من زيارتها فأين اخللل؟
 الكويتيون والوافدون ال يزيدون عن 4 ماليني 
وإذا استثنينا الشباب واألطفال فال نحتاج أكثر 

من 3 أشهر إلجناز املهمة.. صحصحوا . 

بني السطور

بالبورصة  تتراجع  قطاعات   9
في اخلتام

8

6

جديدة  إصابة   1716 »الصحة«: 
8 حاالت وفاة و 

3

ال����ت����ح����ال����ف ي���ع���ل���ن ت����دم����ي����ر ص��������اروخ 
نحو  احل��وث��ي��ون  أط��ل��ق��ه  »ب��ال��ي��س��ت��ي« 

السعودية

ما تشوف شر يا صاحب السمو  

سمو األمير يغادر إلى أميركا إلجراء الفحوصات الطبية املعتادة
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3 محالت إداريًا ب�األحمدي 39 مخالفة وغلق  حترير 

جوالت ميدانية ملتابعة املجمعات التجارية ومراكز التسوق

بسد  كفيلة  احملتجزة  »امليزانيات«:األرباح 
األجيال بصندوق  املساس  دون  العجز 

ق���ال م��ق��رر جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
النائب ب��در ال��داه��وم أن��ه مت رفع 
اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً أن 
يناقش مرسوم التحاسب بسبب 
ع��دم وج��ود ال���وزراء املختصني، 
بحجة أنهم لم يقسموا في قاعة 

عبدالله السالم.
وأع��ل��ن ال��داه��وم��ظ أن اللجنة 
س��ت��وج��ه ال���دع���وة إل����ى رئ��ي��س 
احل��ك��وم��ة وال�����وزراء املختصني 
والنواب كافة إلى اجتماع تعقده 

األربعاء املقبل ملناقشة ما يتردد 
ع��ن وج���ود ع��ج��ز ف��ي امل��ي��زان��ي��ة، 
م��ؤك��داً أن اللجنة ال ت��رى وج��ود 

عجز حقيقي.
وأض�����اف أن ه��ن��اك أرب���اح���اً 
محتجزة ت��ف��وق امل��ل��ي��ارات، كان 
ي��ج��ب ع��ل��ى اجل���ه���ات املختصة 
توريدها إل��ى ميزانيات الدولة 
وتسد العجز وال نحتاج أن نذهب 
إلى صندوق األجيال القادمة، وال 

إلى الدين العام.

استقبال  تعلن  األركان  رئاسة    
الطبي اإلعفاء  طلبات 

أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش عن استقبال هيئة 
اخلدمة الوطنية العسكرية طلبات اإلعفاء الطبي وذلك في 
معسكرات املباركية »بوابة رقم 4« صالة استقبال هيئة 

اخلدمة الوطنية العسكرية.
وقالت رئاسة األرك��ان في بيان صحفي امس إن على 
املتقدمني بطلباتهم اصطحاب املستندات املطلوبة وهي 
تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة وشهادة معتمدة من 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة على أن يكون تاريخ 

املستندات الطبية بتاريخ حديث.

في إطار اجلهود املبذولة من قبل 
ال��ف��رق الرقابية ف��ي بلدية الكويت 
ملتابعة تطبيق االشتراطات الصحية، 
أعلنت إدارة العالقات العامة عن 
قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق 
ومتابعة اخل��دم��ات البلدية بفرع 
بلدية األحمدي تنفيذ جوالت ميدانية 
مبسانده أمنية خ��الل ال��ي��وم األول 
والثاني من شهر مارس اجلاري على 
املجمعات التجارية ومراكز التسوق 
وم��ح��الت التجزئه بعموم مناطق 
احملافظة  للتأكد من إلتزام احملالت 
بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق 
ق����رارات مجلس ال����وزراء املتعلقة 

باالشتراطات الصحية . 
وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة 
التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بفرع بلدية احملافظة سعد الشيبه، 
أن اجل���والت امليدانية أس��ف��رت عن 
حترير 39 مخالفة لعدم اإلل��ت��زام 
ب��االش��ت��راط��ات الصحية وتوجيه 
13 إن��ذارا وغلق 3 محالت لكونهم 
ي��ش��ك��ل��وا خ��ط��ر داه����م ع��ل��ى صحة 

وسالمة املواطنني واملقيمني. 

كبير  تفاوت  الدفاع:  لوزير  املضف 
هورنيت« »سوبر  صفقة  قيمة  في  

توجه النائب عبدالله جاسم 
امل��ض��ف، ب��س��ؤال برملاني إلى 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي����ر ال���دف���اع ال��ش��ي��خ حمد 
العلي، بشأن التكلفة الكلية 
 F/A - 18 لشراء 28 طائرة
SUPER HORNET، ما 
ب��ني وزارة ال��دف��اع الكويتية 
ونظيرتها األميركية، واملوافقة 

املسبقة ال��ص��ادرة م��ن دي��وان 
احملاسبة إلبرام العقد.

وقال في سؤاله: ما السبب 
وراء التفاوت الكبير بني القيم 
املالية للصفقة، سواء الواردة 
ف��ي ت��ق��ري��ر ال��رق��اب��ة املسبقة 
لديوان احملاسبة أو ال��واردة 
ف��ي ب��ي��ان��ات وزارة ال��دف��اع 

األميركية. 

قرر مجلس الوزراء خالل اجتماعه االستثنائي أمس، برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد ، فرض حظر جتول جزئي في كافة 
أنحاء البالد، اعتباراً من يوم األحد املقبل، وذلك من اخلامسة 

مساء إلى اخلامسة صباحاً، ملدة شهر كامل. 
جاء ذلك بعد أن سجلت اإلصابات بفيروس كورونا أرقاما 
قياسية خالل األسبوع املاضي ، وأمس بصفة خاصة متخطية 

1700 إصابة .   
إلى ذلك ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اجتماعاً، 
للجنة الدفاع املدني، للوقوف على االستعداد واجلاهزية للحظر، 
وشدد على التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، ملواجهة خطر 

اإلصابة بالفيروس.  
 وأك��دت وزارة الصحة ان املستشفيات وامل��راك��ز الطبية 
والصحية جاهزة الستقبال اي ط��ارئ، حيث مت اع��الن خطة 
ال��ط��وارئ في كل املرافق الصحية. وقالت مصادر نفطية إن 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تواصل دائم 

مع مجلس الوزراء الستخراج التصاريح األمنية .
بدورها أكدت مدير إدارة العالقات العامة في الهيئة العامة 
للبيئة شيخة اإلبراهيم أن الهيئة مستعدة للتعامل مع احلظر ، 
وذلك باستخراج التصاريح الالزمة للعاملني في الهيئة للقيام 

باألعمال املنوطة بهم.

ب�����ح�����ف�����ظ 
ال��ل��ه ورع��اي��ت��ه 
غ��������ادر أرض 
ال��وط��ن صباح 
أم�����س ص��اح��ب 
ال���س���م���و أم��ي��ر 
ال���ب���الد الشيخ 
ن�����واف األح��م��د 
م��ت��وج��ه��ا إل���ى 
الواليات املتحدة 
األمريكية إلجراء 
ال���ف���ح���وص���ات 

الطبية املعتادة.
وكان في وداع 
سموه على أرض 
املطار سمو نائب 
األم���ي���ر وول���ي 
ال��ع��ه��د الشيخ 
مشعل األحمد ، 
ورئيس مجلس 
األم�����ة م����رزوق 
ال���غ���امن وس��م��و 
ال��ش��ي��خ صباح 
اخل���ال���د رئ��ي��س 
مجلس ال��وزراء 
وكبار املسؤولني 

بالدولة.

»القوى العاملة« : تسهيل 
54 فلبينية لبالدهن عودة 

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرصها على تسهيل 
إجراءات العمالة املوجودة في مركز إيواء العمالة الوافدة 
واختصار اإلجراءات املتبعة بشأن تسوية أوضاعها، الفتة 
إلى إجناز وإنهاء إجراءات 54 نزيلة من اجلنسية الفلبينية 

داخل املركز استعداداً لعودتهم لبالدهن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي امس إن تسهيل إجراءات 
العمالة يأتي التزاماً من دول��ة الكويت بقانون مكافحة 
االجت���ار بالبشر وتهريب املهاجرين وال��ب��روت��وك��والت 
واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت وانطالقاً 
من إميانها الراسخ بحقوق العمالة كجزء أساسي من حقوق 

اإلنسان وحفظ كرامته.
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