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اإلقامات جتار  ووحشية  بشاعة  عن  كشفت  كورونا  أزمة  إن  قال 

الغامن : »الدين العام«.. معيب ولن مير

مبادرة رجال قبيلة العوازم بفتح أكثر من 500 
مزرعة للمواطنني واملقيمني ألخذ احتياجاتهم من 
اخلضار باملجان طوال فترة انتشار كورونا مبادرة 
وطنية وإنسانية عظيمة وسيسجلها التاريخ في 
سجل القبيلة احلافل باملبادرات اإليجابية ..وال 
هو قصور بجميع قبائل الكويت وجميع املواطنني 
الذين بيضوها بالتبرع باملال واجلهد من أجل 
الكويت احلبيبة .. األزمات تكشف معادن الرجال 

والنساء .. عاشوا عيال عطا .. هذا أهو الكويتي !

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أن قانون الدين العام قدمي 
ومدرج على جدول أعمال املجلس 
منذ أكــثــر مــن سنتني. مــؤكــدا أنه 
على احلكومة عرض قانون الدين 
الــعــام على اللجنة االقتصادية 
احلكومية املشكلة برئاسة محافظ 
البنك املركزي واألخذ باملالحظات 
والبدائل النيابية وعرض هذا األمر 

على الشعب الكويتي بكل شفافية. 
وأضــاف أن قانون الدين العام 
لــيــس كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض أن 
يوحي بأنه قانون جديد مرتبط 
بالتطورات األخيرة وكنا نرى أنه 
ال حاجة له في الفترات املاضية 

لذلك لم يناقش في املجلس.
وفيما يخص جتار اإلقامات، قال 
الغامن إن  أزمة كورونا كشفت عن 

بشاعة ووحشية جتار اإلقامات.. 
وهـــي فــرصــة لتعديل التركيبة 
السكانية يجب أن تستغل.. ونحن 
في الكويت نخاف الله وال نرغب 

في ظلم الناس. 
وأضاف أنه يجب على احلكومة 
أن حتمل جتــار البشر وزر كل ما 
يحدث من ظلم اآلن وأن حتملهم 
كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات 
أو حلول بديلة ثم بعد ذلك يحالون 

إلى النيابة العامة حملاسبتهم. 
ــب تــعــديــل  ــج وأوضـــــح أنــــه ي
ــالن عن  التركيبة السكانية واإلع
أسماء جتار اإلقامات الذين تسببوا 
في هذه احلالة.. فالعمالة الهامشية 
أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر 

في أي وقت.

ترامب: ال أستبعد فرض رسوم على 
واردات النفط عند الضرورة
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وزي�������ر خ���ارج���ي���ة إي���ط���ال���ي���ا: »ش����ك����رًا 
ل�����ل�����ك�����وي�����ت«  ع����ل����ى امل�����س�����اع�����دة ف��ي 

مواجهة »كورونا«
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رأس  ف�����ي  ص��������داع  احمل����ت����رف����ني  أزم��������ة 
األندية

ممثلو الهيئة اخليرية يوزعون األلعاب على األطفال في محجر العبدلي
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280 طبيبًا سعوديًا يحاربون »كورونا« في فرنسا

أطباء سعوديون جنباً إلى جنب مع زمالئهم الفرنسيني

يشارك حاليا 280 طبيباً سعودياً 
في محاربة جائحة فيروس كورونا 

املستجد في فرنسا.
ـــر حــســاب وزارة اخلــارجــيــة  وذك
السعودية على موقع توتير، أن 280 
طبيباً سعودياً من برامج املنح الدراسية 
الــتــي تدعمها احلــكــومــة السعودية، 
يشاركون جنباً الى جنب مع زمالئهم 
الفرنسيني في املستشفيات الفرنسية 
في اخلطوط األمامية ضد معركة وباء 

“كوفيد- 19«.
ونقلت وســائــل إعـــإم عــن امللحق 
الثقافي في سفارتي السعودية بفرنسا 
وسويسرا، عبد الله بن فهد الثنيان 
إلــى أن هــذه املــبــادرة ستكون حاسمة 
في تطوير حياة األطباء املهنية، ورفع 
جاهزيتهم للعمل الفّعال بتفاٍن ملواجهة 

األزمات مبختلف أنواعها.

السفارة اللبنانية تطالب 
جاليتها بالتروي في العودة

طالبت السفارة اللبنانية لدى البالد أبناء جاليتها بالتروي 
في طلب العودة إلى لبنان إال للضرورة القصوى، مثل انتهاء مدة 
السمة السياحية والعائلية وسمة األعمال واألسباب الصحية 
والتوقف عن العمل أو كبار السن. وأشارت في بيان لها أمس إلى 
أن الكويت اتخذت وباعتراف دولي جميع اإلجــراءات الوقائية 

واالحترازية والصحية الالزمة جلميع من يقيم على أرضها . 

»الشؤون« تشكو إمام مسجد 
أساء للجمعيات اخليرية

قدمت وزارة الشؤون اإلجتماعية شكوى ضد إمــام مسجد نشر 
مقطع فيديو طالب فيه أهل الكويت بعدم التبرع للجمعيات اخليرية 

واعتبر أن 90 في املئة منها “حرامية”. 
ــار خاطب وكيل وزارة الــشــؤون، وزارة األوقــاف  وفــي هــذا اإلط
والشؤون اإلسالمية في شأن إمــام وخطيب مسجد إبن أبي الدنيا 
مبنطقة جابر األحمد، بعد تداول مقطع الفيديو واتهامه للجمعيات 
اخليرية بأنهم “حرامية”، مبينا أن ما أورده املذكور يعد إساءة بالغة 
للعمل اخليري وللمؤسسات احلكومية التي تقوم باإلشراف عليها، 
وسب للعاملني على إدارة العمل اخليري، ويقوض اجلهود املبذولة 
في مجال العمل اخليري والتي جعلت من الكويت نبراساً للعمل 
اخليري على املستوى الدولي. وأكد شعيب أن اجلمعيات اخليرية 
ــراف ورقــابــة وزارة الشؤون  العاملة بدولة الكويت تخضع إلش
االجتماعية، ولها ميزانية سنوية معتمدة، وتتبع نظم محاسبية 
منتظمة ويتم التدقيق عليها من قبل الوزارة ومن قبل مكاتب التدقيق 
احملاسبية املعتمدة. ودعا األوقــاف إلى اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
ضد املذكور بصفته إمام وخطيب مسجد، خصوصاً  وأن ما أورده من 

اتهامات وإساءات في حق الغير ال يتناسب مع وظيفته.

طالب نهائي الطب بدأوا 
5 مستشفيات التدريب في 

أعلن نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية الدكتور عادل 
احلنيان مباشرة طلبة السنة النهائية في كلية الطب تدريبهم 
في أقسام الباطنية اعتباراً من أمس األحــد. وقــال احلنيان إن 
كلية الطب تولت التنسيق مع وزارة الصحة بشأن مباشرة 
طلبة السنة السابعة في كلية الطب تدريبهم بأقسام الباطنية 
واجلراحة اعتباراً من أمس وحتى 21 مايو املقبل وفق اجلداول 
املرفقة التي أعدتها كلية الطب.  وأوضــح أن الطلبة باشروا 
تدريبهم باملستشفيات منها »مــبــارك الكبير« و»األمــيــري« 

و»الفروانية« و»العدان«.

إغالق املسالخ
و»شبرات« السمك

أصــدر مدير عــام البلدية املهندس أحمد املنفوحي قرارين 
ــواق السمك والبيع عن  يقضيان بإغالق أســواق املاشية وأس

طريق اجلمعيات واملسالخ.
وينص القرار األول على إغالق املسالخ ألبوابها أمام اجلمهور 
ويسمح لها ببيع اللحوم على اجلمعيات التعاونية واألسواق 

املركزية ومحالت بيع اللحوم واملطاعم والفنادق.
ــواق السمك أمام  أمــا الــقــرار الثاني، فينص على إغــالق أس
اجلمهور ويقتصر عملها على البيع للجمعيات التعاونية 
واألسواق املوازية واملطاعم والفنادق ومحالت األسماك مبختلف 

أنواعها.

الهاشل: تخفيض تصنيف 
الكويت السيادي أمر متوقع

قال محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل إن 
الكويت اتبعت سياسات نقدية حتوطية حصيفة منذ عقد من 
الزمن وهي اليوم جتني ثمار هذه السياسات ملواجهة األزمة غير 
املسبوقة انتشار فيروس كورونا، التي أصابت تداعياتها دول 

العالم كافة.
وعن تخفيض وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف الكويت 
السيادي إلى AA- أفاد بأن هذا أمر متوقع في مثل الظروف لكن 
على الرغم من خفض التصنيف االئتماني السيادي لدولة الكويت 

بدرجة واحدة فإن هذا التصنيف ما يزال مرتفعا نسبيا.

وزير املالية: ال عالقة بني قانون
االقتراض وخطة حتفيز االقتصاد 

ــال وزيـــر املالية الكويتي بــراك  ق
ــه ال عــالقــة إطالقا  ــس إن الشيتان أم
ـــاإلذن للحكومة  ملــشــروع الــقــانــون ب
االقــتــراض »الــديــن الــعــام« باحلزمة 
االقتصادية أو تداعيات أزمة فيروس 

كورونا اقتصاديا.

وقال الشيتان إنه “توضيحا ملا أثير 
حــول إحالة مشروع القانون بــاإلذن 
للحكومة االقتراض إلى مجلس األمة 
ــداوالت  فإنه في ضوء املناقشات وامل
التي جرت بني أعضاء اللجنة املالية 
واالقتصادية في مجلس األمــة وبني 

ممثلي اجلــهــات احلكومية املعنية 
ــول مــشــروع الــقــانــون املــشــار إليه  ح
مــن احلكومة بتاريخ 17 أغسطس 
2017 فقد مت االتــفــاق على أن تقدم 
احلكومة تعديال على مشروع القانون 
متضمنا:- يؤذن للحكومة خالل مدة 

ال تتجاوز 20 سنة تبدأ مــن تاريخ 
العمل بالقانون يعقد بقرض عام أو 
عمليات متويل على أال تتجاوز نسبة 
60 في املئة من الناجت احمللي على 
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