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اخلالد تفقد االستعدادات ووجه بتذليل العقبات واتخاذ االحتياطات

حجر إلزامي  14يوم ًا للعائدين
قام سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
أم��س ب��زي��ارة تفقدية لقاعات الفحص الطبي ف��ي مطار
الكويت الدولي للوقوف على اخر التجهيزات استعدادا
الستقبال الكويتيني العائدين إلى أرض الوطن  ،مبينا أن
الكويت حظيت بإشادات دولية على سرعة وعدم ترددها
في اتخاذ اإلج��راءات الوقائية ملنع انتشار وباء فيروس
كورونا  ،مؤكدا العمل جاهدين ملواجهة هذا الوباء.
من جانبها أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني وصول
طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية وهي أول رحلة إلجالء
املواطنني الكويتيني العائدين من بيروت وعلى متنها 74
راكبا.
كما أعلنت وزارة الصحة ان��ه سيتم تطبيق احلجر
االلزامي على جميع املواطنني واملقيمني القادمني من جميع
الدول ملدة  14يوما على االقل يتم خاللها متابعة الشخص
وتطبيق االجراءات الصحية املقررة.
وكانت الطيران املدني أعلنت اخيرا تسيير ثالث رحالت
أمس لعودة املواطنني من مصر ولبنان ومملكة البحرين
بالتنسيق مع شركة اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران
اجلزيرة

بني السطور

احلرس الوطني يفتح باب
التطوع ملنتسبيه املتقاعدين
أعلنت الرئاسة العامة للحرس
الوطني عن فتح باب التطوع لقوات
االحتياط من ضباط وضباط صف
وأف���راد احل��رس الوطني ،وذل��ك من
خ�لال امل��وق��ع (www.kng.gov.
.)kw

«الصحة» توقف التحصيل
النقدي مبرافقها

وذك��رت في بيان إن هذه اخلطوة
ج���اءت استجابة لرغبة متقاعدي
احل����رس ال��وط��ن��ي ف��ي تلبية ن��داء
الواجب ومساندة إخوانهم في جهات
ال��دول��ة املختلفة للقيام بواجباتهم
جتاه الوطن.

أوق��ف الوكيل املساعد للشؤون
املالية بوزارة الصحة هشام الدليمي،
التحصيل النقدي ومنع استقبال
أي مبالغ نقدية م��ن املراجعني في
كالفة القطاعات واملرافق الصحية
واستبدالها بالتحصيل االلكتروني

عن طريق خدمات الدفع اإللكتروين
“كي نت” والطوابع اإللكترونية
وال��ب��واب��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ل����وزارة
الصحة ،وذل��ك حرصا على سالمة
ال��ع��ام��ل�ين ب��امل��راف��ق ال��ص��ح��ي��ة من
اإلصابة بفيروس كورونا.

كورونا يصيب األمير تشارلز
أع��ل��ن��ت ال��ع��ائ��ل��ة امللكية
البريطانية أمس إصابة ولي
العهد األمير تشارلز امير ويلز
بفيروس كورونا .
وذكر قصر كالرنس هاوس
وه���و م��ق��ر اإلق���ام���ة الرسمي
ل��ول��ي العهد البريطاني في
بيان صحفي ان األمير تشارلز
البالغ من العمر  71عاما اجرى
حتليال للكشف ع��ن ك��ورون��ا
بعد ان ظهرت عليه أع��راض
خفيفة للفيروس.
وأك���د ان األم��ي��ر تشارلز
يتمتع بصحة جيدة وال يزال
يؤدي مهامه بالعمل من البيت
م��ض��ي��ف��ة ان ق��ري��ن��ت��ه دوق���ة
كورنوال األميرة كاميال اجرت
اي��ض��ا فحوصا لكنها ج��اءت
سلبية.

األمير تشارلز ظهرت عليه أعراض خفيفة للفيروس

منع الدخول واخلروج من
وإلى الرياض ومكة واملدينة
أص���در خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود سلسلة قرارات مت على إثرها تشديد
إجراءات حظر التجول وشملت  :أوالً  :مينع على سكان
مناطق اململكة الثالث عشرة اخل��روج منها أو االنتقال
ملنطقة أخرى .
ثانياً  :مينع الدخول واخل��روج من الرياض  ،ومكة
املكرمة  ،واملدينة امل��ن��ورة وف��ق احل��دود التي تضعها
اجلهة املعنية .
ثالثاً  :يعمل بذلك ابتدا ًء من الساعة الثالثة عصرا ً
من اليوم اخلميس وحتى انتهاء مدة املنع من التجول
احملددة باألمر امللكي في 1441 / 7 / 27هـ .
رابعاً  :يتم تقدمي وقت بدء منع التجول إلى الساعة
الثالثة عصرا ً في الرياض  ،ومكة املكرمة  ،واملدينة
املنورة

 4شركات لصيانة
طريق امللك فهد
كشفت وزي��رة األشغال العامة وزي��رة الدولة لشؤون
اإلسكان الدكتورة رنا الفارس عن موافقة اجلهاز املركزي
للمناقصات العامة على التعاقد بشأن صيانة طريق امللك
فهد حيث سيتم تنفيذ األعمال عبر  4شركات متخصصة في
مجال صيانة الطرق و فرش االسفلت ،وذلك لضمان تسريع
وتيرة اإلجناز في عملية إصالح الطرق.
وأشادت الفارس بسرعة التفاعل اإليجابي من قبل اجلهاز
املركزي للمناقصات العامة متاشيا مع التوجيهات السامية
من قبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في
سرعة إصالح وصيانة هذا الطريق احليوي بالبالد خاصة
خالل هذه الفترة.

تكليف «املالية» بإدارة احملاجر
املؤسسية بد ًال من «الصحة»
أعلنت وزارة املالية عن تكليف
مجلس ال����وزراء لها ف��ي ق��راره
رق��م  430ال��ص��ادر عن اجتماعه
االستثنائي املنعقد بتاريخ 21
مارس ،بإدارة احملاجر املؤسسية
الصحية واملمثلة باملستشفيات
امليدانية التي سيتم جتهيزها،
وذل��ك ب��دال ع��ن وزارة الصحة،
والقيام بالتنسيق مع اجلهات
املعنية حتى يتم اتاحة التفرغ
لوزارة الصحة بالقيام بواجباتها
في استكمال وتنفيذ اإلج��راءات
االحترازية التي يتقوم بها ملنع
انتشار فيروس كورونا املستجد.

يذكر أن وزارة املالية تتولى
مهمة اإلدارة اللوجستية لنقل
القادمني إل��ى الكويت من مطار
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي إل���ى احمل��اج��ر
امل��خ��ص��ص��ة ل��ه��م وت��ول��ي مهمة
تسكينهم بشكل نسيابي يضمن
راحتهم وسالمتهم.
وت��أت��ي ه���ذه اخل��ط��وة ضمن
سلسلة من اإلجراءات التي قامت
بها ال����وزارة مل��واج��ه��ة انتشار
فيروس كورونا املستجد بداية
بالتعاقد مع املنتجعات واملنشآت
ل��ت��ك��ون م��راك��ز إي����واء وفحص
للمواطنني واملقيمني.

«نزاهة» تتلقي بالغات
جرائم الفساد إلكتروني ًا
أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ملكافحة الفساد “نزاهة” أمس
أن��ه��ا مستمرة ف��ي استقبال
البالغات عن جرائم الفساد
ع��ب��ر ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي
املخصص خالل فترة تعطيل
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وذل��ك
ابتداء من يوم االحد املقبل.
وقال األمني العام املساعد
لقطاع كشف الفساد والتحقيق
في الهيئة املتحدث الرسمي

باسمها الدكتور محمد بوزبر
إن هذا اإلجراء يأتي إدراكا من
ن��زاه��ة ب��ض��رورة االضطالع
ب��دوره��ا ف��ي م��ج��ال مكافحة
ال��ف��س��اد ف���ي ظ���ل ال��ظ��روف
احلالية التي متر بها البالد.
وأض���������اف أن ن���زاه���ة
ستستقبل ال��ب�لاغ��ات عن
جرائم الفساد ال��واردة ضمن
اختصاصها وفق القانون رقم
(. )2016/2
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اخلالد يتفقد قاعات الفحص الطبي في مطار الكويت الدولي
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كشفت أزمة الوباء أن الوزراء قادرون على
العمل بجدية وإبداع إذا تخلصوا من ضغوط
املجلس والتدخالت السياسية القائمة على
أس��اس احملاصصة  ..لألسف  85باملئة من
األعضاء يسعون إلى مصاحلهم أو مصالح من
أوصلوهم  ..بعد انقشاع الغمة البد للحكومة
أن تتبع نهجاً مختلفاً ق��ائ�� م�� اً على قياس
اإلنتاجية في تقييم الوزراء ..
نحتاج إلى كويت جديدة !!

«ال � �ص � �ح� ��ة» 43 :ح ��ال ��ة مت��اث �ل��ت
للشفاء ..وإصابة  4حاالت جديدة
بـ «كورونا»
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ال� �ت� �ج ��ارة ت ��رص ��د  151ج�م�ع�ي��ة
ت�ع��اون�ي��ة وم �ح��ال جت��اري��ة وأس��واق � ًا
مركزية
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ه �ي �ئ��ة ال ��ري ��اض ��ة حت� ��ذر م ��ن جت ��اوز
التعليمات الوقائية ضد كورونا
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