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خادم احلرمني :جبهة عاملية ملواجهة «كورونا»
 3000س � �ل � ��ة غ� � ��ذائ� � �ي� � ��ة وزع� � �ت� � �ه� � ��ا «ال � � �ه �ل ��ال
األح � � �م� � ��ر» ع� �ل� ��ي ع � �م� ��ال اجل� ��ام � �ع� ��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن
سمو األميرالشيخ صباح األحمد ،رئيس مجلس
إدارة املؤسسة ،وجه بتخصيص  10ماليني
دينار لتنفيذ برنامج االستجابة الطارئة لدعم
اجل��ه��ود اجل��ب��ارة التي تبذلها احلكومة في
إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا
املستجد .
وأف����ادت امل��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان صحفي بأن
برنامج االستجابة الطارئة ملواجهة انتشار
فيروس كورونا بدأ في مجالي الصحة العامة
والتعليم بعد مخاطبة اجلهات الرسمية لتنفيذ
أعماله ففي مجال الصحة العامة وبعد لقاء مع
وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا مت
البدء في شراء األجهزة التي حددتها ال��وزارة
ذات األهمية العالية وامللحة لدعم استعداداتها
ملواجهة الوباء.
وأضافت إنه بناء على أولويات كانت وزراة
الصحة حددتها سابقا ً مع معهد دسمان ألبحاث
السكري ،يقوم برنامج االستجابة الطارئة
بدعم جهود املعهد مثل كشف التسلسل اجليني
للفيروس ودراسة خصوصية املستقبالت التي
تتسبب في ارتفاع احتمال اإلصابة به كذلك
املساهمة في تصميم الفحوصات التشخيصية
ذات الدقة العالية.

«البلدية» :إغالق مراكز
التسوق الغذائية املخالفة

تنظيم عملية إج�ل�اء  60أل��ف م��واط��ن في
اخلارج مهمة صعبة لكن الشباب في «الصحة»
و«ال��ط��ي��ران امل��دن��ي» و«ال��داخ��ل��ي��ة» نظموها
بشكل رائ��ع  ،يجنب العائدين خطر انتشار
الوباء  ..استقبالهم في املطار وفرزهم أمر ليس
باليسير ..الشكر لكل من ساهم ويساهم في
حماية املواطنني واملقيمني من انتشار املرض..
الله يحفظك يا احلبيبة !!

جلنة طوارئ لرعاية املواطنني في قطر

(طالع صفحة )2

«أسواق املال» حتذر من
االستثمار عبر مواقع التواصل
حذرت هيئة أسواق املال املواطنني واملقيمني من مغبة املشاركة
في الدعوات التي تأتي عبر املنصات الرقمية ومواقع التواصل
االجتماعي بشكل الفت في اآلونة اآلخيرة لغرض متويل مشاريع
اقتصادية واجتماعية محددة مبا في ذلك االستثمار في األوراق
املالية من خالل عمليات متويل جماعي لتلك املشاريع .وقالت أسواق
املال في بيان صحفي أمس إن على جميع املواطنني واملقيمني الذين
يتلقون هذه الدعوات التريث واحلذر من املشاركة فيها داعية إياهم
إلى التواصل مع الهيئة وغيرها من اجلهات الرقابية للتأكد من
قانونية إجراءات هذه األنشطة وحصول اجلهات املروجة لها على
التراخيص املطلوبة قبل املشاركة فيها مبا يحمي حقوقهم وأموالهم

الصني  :نساعد  80دولة
على مواجهة «كورونا»
كشف نائب وزير اخلارجية الصيني لوه تشاو هوي أمس عن ان
بالده قدمت مساعدات عاجلة الى أكثر من  80دولة ومنظمة دولية
واقليمية منها منظمة الصحة العاملية واالحت��اد االفريقي ملكافحة
فيروس ك��ورون��ا املستجد .ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة
“شينخوا” عن املسؤول الصيني القول في مؤمتر صحفي حول
تعاون الصني مع املجتمع الدولي في محاربة اجلائحة ان املساعدات
تضم امدادات طبية مثل الفحوص والكمامات.

السفير حفيظ العجمي يترأس االجتماع

قالت سفارة دولة الكويت بالدوحة مساء
امس االول انها شكلت فريق جلنة الطوارئ
بناء على تعليمات وتوجيهات م��ن وزارة
اخلارجية بهدف رعاية املواطنني املتواجدين
في قطر ضمن اجلهود املبذولة في مواجهة
انتشار فيروس كورونا املستجد.
وقال سفير دولة الكويت بالدوحة حفيظ
العجمي ان اللجنة التي يترأس عملها تضم
املكاتب والبعثات الفنية الكويتية لدى قطر.
وأوضح أن اللجنة مهمتها األساسية تتمثل
متابعة أوض���اع امل��واط��ن�ين امل��ت��واج��دي��ن في
قطر وتوفير متطلباتهم ورعايتهم متهيدا
لوصولهم الى الكويت .وأكد ان الفريق املكلف
يعمل بشكل مستمر لتوفير االقامة املناسبة
جلميع املواطنني ومتابعة جميع اوضاعهم
باإلضافة الى أوضاع ومتطلبات افراد عائالتهم
ومرافقيهم.

(طالع صفحة )2

«ال�ص�ح��ة» :حظر التجول اجلزئي
أو ال �ك �ل ��ي وس �ي �ل ��ة ل �ل �ق �ض ��اء ع�ل��ى
«كورونا»
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ال �ي��رم��وك ي�ن�ه��ي ع �ق��ود م�ح�ت��رف�ي��ه..
والالعبون يهددون بالتصعيد

بني السطور

تأجيل سداد أقساط منتسبي
«الداخلية» و«الدفاع»
أصدر نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرارا بتأجيل سداد
أقساط قروض صندوق الشرطة ملنتسبي ال��وزارة من ضباط
وضباط صف ملدة  6أشهر.
كما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
أحمد املنصور قرارا بتأجيل سداد األقساط الشهرية للمقترضني
من صندوق اجليش من ضباط وضباط صف وأفراد ملدة  6أشهر.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة باجليش
الكويتي.

انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين االفتراضية أمس،
بكلمة افتتاحية ألقاها خادم احلرمني الشريفني ،امللك سلمان
بن عبد العزيز.
وش��دد امللك سلمان في كلمته على أن جائحة كورونا
تتطلب م��ن اجلميع ات��خ��اذ تدابير ح��ازم��ة على مختلف
األصعدة ،مضيفاً أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من
مواطني العالم.
كما أك��د أن األزم���ة اإلنسانية بسبب ك��ورون��ا تتطلب
استجابة عاملية ،داعياً إلى التكاتف بني ال��دول ،مشيرا ً إلى
أن العالم يعوّل على تكاتف دول مجموعة الـ  20ملواجهة
ك��ورون��ا .وأض��اف :يجب تنسيق استجابة موحدة لدول
مجموعة العشرين في مواجهة ه��ذه اجلائحة ،مؤكدا أن
ملجموعة العشرين دورا محوريا في التصدي آلثار كورونا
وجدد دعم اململكة ملنظمة الصحة العاملية بشكل كامل في
مواجهة الفيروس املستجد .وتابع :نأخذ على عاتقنا تعزيز
التعاون للبحث عن لقاح لفيروس كورونا ،ودعا إلى تقوية
اجلاهزية العاملية ملواجهة األمراض املعدية مستقبالً.

(طالع صفحة )3

أكد املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي أمس أنه على
جميع مراكز التسوق الغذائية التقيد باالشتراطات الصحية
الالزمة التي حددها اجلهات املختصة من حيث العدد واستخدام
وسائل التعقيم والفحص وفي حال عدم تقيدها يتم غلقها تلقائيا.
وشدد املنفوحي في بيان صحفي على أهمية التزام احملالت
بالقرارات الصادرة من مجلس ال��وزراء والبلدية وتعليمات
وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة التي متر بها البالد جتنبا
النتشار فيروس كورونا املستجد.
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خالل كلمته في أعمال قمة مجموعة العشرين االفتراضية أمس

توجيه أميري برصد
 10ماليني دينار
لـ «االستجابة الطارئة»
ملكافحة «كورونا»
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«الصحة» تخاطب «البلدية»
الستثناء «صيدليات
التوصيل» من احلظر
أعلنت وزارة الصحة أنها خاطبت بلدية الكويت الستثناء
الصيدليات التي تقدم خدمة توصيل األدوية من اإلغالق خالل فترة
حظر التجول اجلزئي في البالد بناء على التطورات واملستجدات
املرتبطة بالوضع الصحي.وقالت ال��وزارة في بيان صحفي أمس
إنها خاطبت البلدية لتمديد ساعات عمل الصيدليات األهلية التي
لديها خدمة التوصيل املسجلة ل��دى إدارة تفتيش األدوي��ة حسب
القرار ال��وزاري  2019/260واخل��اص بضوابط توصيل األدوي��ة
واملستحضرات الصيدالنية باالستثناء من قرار اإلغالق خالل فترة
حظر التجول .وأكدت الوزارة ضرورة االلتزام مبواعيد العمل املقررة
حاليا واحملددة من الساعة الرابعة صباحا حتى اخلامسة مساء إلى
حني وصول موافقة بلدية الكويت على طلب الوزارة إذ إن البلدية هي
اجلهة املنوط بها وفق قرارات مجلس الوزراء حتديد احملال واألنشطة
الضرورية املستثناة.
(طالع صفحة )3

