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محاوالت حكومية-نيابية الحتواء استجواب وزير الصحة

املشاركون في ندوة الداهوم إلى النيابة
«محور صباح األحمد» يعكس
عمق عالقات الكويت وقطر
جتسد الرموز التي تضمنها درع
مشروع محور صباح األحمد الوجه
احلضاري لقطر والنهضة املعمارية
التي تشهدها فضال عن انه يعكس
عمق العالقات التاريخية الوطيدة
ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين والشعبني
الشقيقني قطر والكويت.
ويتضمن مجسم ال��درع صورة
لسمو األمير الراحل الشيخ صباح
األح��م��د وع��ل��م��ي ق��ط��ر وال��ك��وي��ت
ب��االض��اف��ة ال���ى اجل��س��ر املعلق
املدعوم بالكوابل ال��ذي يعد جزءا
من ذلك احملور وأول وأطول جسر
معلق في قطر ضمن احمل��ور الذي
افتتحته قطر مبناسبة االع��ي��اد
الوطنية لدولة الكويت وميتد الى
 29كيلومترا.
وك��ان سمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األح��م��د تسلم قبل أي��ام من
ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ حمد اجلابر
الدرع الذي أهدي لسموه من دولة
قطر الشقيقة خ�لال حفل افتتاح
املشروع.

(طالع صفحة )3

�سمري خ�رض وريا�ض عواد
تسلمت النيابة العامة أمس شكوى أحالتها وزارة الداخلية
ضد كل من مت التعرف عليهم في ن��دوة النائب بدر الداهوم،
التي شهدت األسبوع املاضي حضورا كثيفا من دون مراعاة
االشتراطات الصحية ،مما يعد مخالفة للقرارات الوزارية
واحلكوميه مبنع التجمعات واالشتراطات الصحية املفروضة
ملواجهة جائحة كورونا.
وأوضحت مصادر مطلعة أن النيابة ستنتظر إجراءات رفع
احلصانة عن النواب املشاركني ،كما سيتم استدعاء شخصيات
سياسية بارزة من املشاركني مثل رئيس مجلس األمة األسبق
أحمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان والنائب
السابق محمد هايف وغيرهم بدوره علق النائب الدكتور بدر
الداهوم على القرار قائال «من ال يعرف مواجيب الرجال ال
يجالس الرجال،والعاجز عن الوفاء بالوعود وال ميلك القرار ال
يتعهد ويعطي نفسه أكبر من حجمها».
إلى ذلك أكدت مصادر نيابية ،تكليف رئيس الوزراء لوزير
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة باالجتماع مع
كتلة الـ 6النيابية في مجلس األمة لبحث محاور استجوابهم
وزير الصحة ومدى امكانية معاجلة احملاور بدال من التصعيد.

بني السطور
علت أصوات أصحاب املشاريع الصغيرة جراء
اخلسائر التي تكبدوها بسبب احلظر وخاصة
أنهم مطالبون بتسديد التزاماتهم للبنوك وشركات
التوريد واإليجارات  ،اضطر بعضهم إلى تسريح
العمالة وبيع أصول لتخفيف اخلسائر  ،بعد سنني
من التشجيع احلكومي لهم لالستمرار في خلق
فرص اقتصادية «تقص فيهم احلبل» من أول أزمة
 ،مشكلة احلكومة أنها «متدوكرة» في إيجاد حلول
لكل القطاعات املتضررة  ..دعم هذا القطاع واجب
ألنه يساهم عمليا ً في إيجاد فرص عمل للشباب .

درع مشروع محور صباح األحمد

بايدن يشجع األمريكيني على تلقي لقاح كورونا
ق��ال الرئيس األمريكي
ج��و ب��اي��دن إن���ه م��ع لقاح
«جونسون آند جونسون»
أص���ب���ح ل����دى ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة اآلن
ثالث لقاح آمن وفعال ضد
فيروس ك��ورون��ا املستجد
(ك��وف��ي��د )19 -ف��ي جميع
أنحاء البالد.
وعبر بايدن  -في تغريدة
كتبها على موقع (تويتر)
للتواصل االجتماعي مساء
ي��وم السبت  -عن امتنانه
لألشخاص الذين يتقدمون
لتلقي التطعيم باللقاح
اجلديد.
وأض��اف أن��ه يشجع كل
أمريكي على فعل الشيء
نفسه عندما يحني دوره.

الرئيس األمريكي يتلقى اللقاح

«البلدية» :احملالت واألسواق
تفتح من  5صباح ًا إلى  4مسا ًء
أصدر مدير عام البلدية أحمد املنفوحي ق��رارا ً إداري��اً بفتح
احملالت واألس��واق من الساعة اخلامسة صباحاً إلى الساعة
الرابعة م��س��اء .وأوض���ح املنفوحي أن��ه سيتم منع الدخول
للمطاعم واملقاهي واالكتفاء باستالم الطلبات من السيارات
ال عن إغ�لاق كل
وخ��دم��ات التوصيل أثناء فترة الفتح ،فض ً
مناطق اجللوس في األماكن العامة واألس���واق .وأش��ار إلى
السماح ألنشطة الصيدليات وأماكن بيع املستلزمات الطبية
واجلمعيات التعاونية واألس��واق املوازية الغذائية وصيانة
التكييف واملصاعد واخلدمات الصحية والكهربائية التابعة
للجمعيات التعاونية بالعمل أثناء فترة حظر التجول اجلزئي
من خالل خدمات التوصيل فقط.
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«الصحة» :تزايد أعداد
املسجلني لتلقي اللقاح
أكد مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة د.فهد
الغمالس أن هناك ثقة متزايدة بالتطعيم وتزايد في أعداد
املسجلني على منصة التطعيم التابعة ل���وزارة الصحة
لتلقي اللقاح .وق��ال الغمالس في تصريح صحافي إن من
لديهم موعد لتلقي اجلرعة األول��ى أو الثانية من التطعيم
سيتمكنون من الذهاب إلى مراكز التطعيم في وقت احلظر
اجلزئي ،وتلقي اللقاح ،عقب احلصول على تصريح خروج
أثناء احلظر.
وأكد أن هناك ترتيب وتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة
العامة للمعلومات املدنية الستخراج تصريح خ��روج ملن
لديهم موعد لتلقي اللقاح الستكمال عملية التطعيم سواء في
مركز الكويت للتطعيم في أرض املعارض أو غيرها من املراكز
املنتشرة في جميع محافظات البالد وكذلك املستشفيات.

«الطيران املدني» :استمرار منع
غير الكويتيني من دخول البالد
ح����ذرت اإلدارة ال��ع��ام��ة
ل��ل��ط��ي��ران امل���دن���ي اجل��ه��ات
العاملة ف��ي م��ط��ار الكويت
ال��دول��ي م��ن س��وء استخدام
اإلع���ف���اء خ�ل�ال ف��ت��رة حظر
التجول ،أثناء انتقال املوظفني
م��ن وإل���ى العمل واالك��ت��ف��اء
بإبراز الهوية الرسمية جلهه
العمل أو تصريح املناطق
احملظورة الصادر عن الطيران
املدني.
من ناحية أخرى ،أصدرت

اإلدارة تعميماً ج��دي��دا ً إلى
ش��رك��ات ال��ط��ي��ران العاملة
ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي
باستمرار العمل في التعميم
السابق مبنع غير الكويتيني
من دخ��ول ال��ب�لاد ،والسماح
للكويتيني فقط ،وأقاربهم
من الدرجه األول��ى والعمالة
امل��ن��زل��ي��ة ،وك��ذل��ك استمرار
ال��ع��م��ل ب��ت��ع��م��ي��م ال��ف��ئ��ات
املستثناه من احلجر املؤسسي
فقط ،حتى إشعار آخر.

« املدنية» تفعل املوقع اإللكتروني
الستخراج التصاريح األمنية
أكد مدير عام الهيئة العامة
للمعلومات امل��دن��ي��ة مساعد
العسعوسي ان الهيئة وبعد
التنسيق مع وزارتي الداخلية
والصحة أع���ادت فتح خدمة
تصاريح اخلروج اثناء احلظر
ع��ب��ر م��وق��ع��ه��ا االل��ك��ت��رون��ي
 ،وال���ت���ي مت��ك��ن امل��واط��ن�ين
واملقيمني م��ن اخل���روج اثناء
احلظر ملدة التتجاوز ساعتان
وذل���ك ألس��ب��اب م��ح��دده وهي
 ،م��راج��ع��ة ط��ب��ي��ة .اس��ع��اف
م��ري��ض .التبرع ب��ال��دم .اخذ

مسحة ك��وف��ي��د .19 -تلقي
التطعيم.
وأض���اف العسعوسي ان
الهيئة أع���ادت أي��ض��ا خدمة
تصاريح عدم التعرض والتي
متكن العاملني ف��ي اجلهات
احلكومية والقطاع اخلاص
من آداء دوره��ا اثناء ساعات
احل��ظ��ر وي��ت��م حت��دي��د ه��ذه
اجل��ه��ات وامل��واف��ق��ة عليها من
قبل وزارة الداخلية
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