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إنهاء عزل جليب الشيوخ واملهبولة اخلميس املقبل

75 مليون دينار لشراء لقاح »كورونا«

يبدو أن احلكومة لم تتحمل الضغط، فقررت 
رفــع احلظر املناطقي عــن املهبولة وجليب 
ــاري، وبذلك  الشيوخ اعتباراً من يــوم 9 اجل
تكون طبقت سياسة القطيع دون أن تعلن .. 
رفع احلظر الكلي كارثة ال تستطيع حتملها، 
خاصة وأن أعداد املصابني لم تنخفض وليس 
لدى احلكومة إمكانيات في املرافق الصحية 
لتحمل األعداد الكبيرة من اإلصابات ..بعض 
الدول فتحت احلظر فزادت أعداد اإلصابات عن 
ثالثة آالف حالة يومية .. كفانا الله شر الوباء 

هل نحن قادرون على حتمل هذه التبعات ؟ 

بني السطور

أعلن مجلس الــوزراء أمس إنهاء العزل املفروض على 
منطقتي جليب الشيوخ واملهبولة اعتباراً من اخلميس 
املقبل، وكــلــف املجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع 
وزارة املالية باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو توفير مبلغ 
75 مليون دينار مبيزانية وزارة الصحة لشراء لقاح 

لفيروس كورونا املستجد.
وقرر املجلس حث اجلهات املعنية باإلسراع في دعم 
القطاع اخلــاص ، كما وافــق على زيــادة ميزانية الهيئة 
العامة للقوى العاملة مببلغ وقــدره 240 مليون دينار، 
وتكليف وزيــر املالية بالتنسيق مع مجلس األمــة بهذا 
ــأن، موضحا أن ذلــك يــأتــي حــرصــا على معاجلة  ــش ال
االختالالت في سوق العمل أثناء الظروف االستثنائية 
التي سببتها جائحة كورونا، واحملافظة على مكتسبات 
ــاص وتعزيز األمــان  العمالة الوطنية فــي القطاع اخل
الوظيفي للمسجلني على الباب اخلامس لضمان عدم 
تضررهم من تداعيات األزمة مراعاة لظروفهم والتكاليف 

األسرية لهم.
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عاملية  ل��ه��دن��ة  ي��دع��و  األم����ن  م��ج��ل��س 
90 يومًا بسبب كورونا.. مدتها 

استمرار املسحات العشوائية في املناطق املعزولة

1 82 6666 5082 6666

50 ألف إصابة ب�»كورونا« في يوم واحد أميركا.. 

آالف الضحايا قضوا نتيجة اإلصابة وعدم وجود لقاح فعال

 أظــهــرت احــصــائــيــات أمــس تسجيل 
اكثر من 50 الف اصابة بفيروس كورونا 
املستجد في الواليات املتحدة وأكثر من 46 

الف اصابة بالبرازيل.
وأوضحت االحصائيات التي نشرها 
املــركــز الــتــابــع جلامعة جــونــز هوبكنز 
االمريكية املتخصص في رصد اجلائحة 
محليا وعامليا أن الواليات املتحدة سجلت 
50203 إصابات باإلضافة إلى 600 حالة 

وفاة جديدة.
ــارت إلــى أن احلصيلة االجمالية  واش
للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2685806 
اصابات و128062 وفــاة في الواليات 

املتحدة.
ــي الــبــرازيــل أظــهــرت االحصائية  وف
الرسمية تسجيل 46712 اصابة جديدة 
ليرتفع اجمالي حصيلة اجلائحة إلى 

.1448753

استئناف إنتاج حقل 
اخلفجي املشترك

أعلن الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط 
اخلليج عبدالله السميطي أمس إعادة إستئناف اإلنتاج من حقل 
اخلفجي املشترك إعتبارا من أمس األول وإعــادة تشغيل كافة 
املنشآت التابعة له. وقــال السميطي في تصريح صحفي إنه 
إحلاقا لقرار اللجنة التنفيذية املشتركة بعمليات اخلفجي الذي 
مت مبوجبه التوقف لكامل إنتاج النفط من حقل اخلفجي املشترك 
واملنشآت التابعة له ملدة شهر واحد إعتبارا من 1 يونيو املاضي 
فقد قررت اللجنة اعــادة استئناف االنتاج اعتبارا من 1 يوليو 

اجلاري.

   ال دخول ملطار الكويت 
PCR بدون شهادة 

اعتمدت أمس اللجنة العليا إلعــادة تشغيل 
الرحالت التجارية برتوكول وزارة الصحة 
ــاص بالضوابط واالشــتــراطــات الصحية  اخل
ملغادرة وقــدوم املواطنني واملقيمني الى مطار 
الكويت الدولي. وشملت الضوابط احلصول 
على شهادة صحية معتمدة PCR تثبت اخللو 
من اإلصابة بفيروس كورونا ، وتوقيع تعهد 
بااللتزام بالتعليمات ســواء احلجر املؤسسي 
أو املنزلي، إضافة إلى إجــراء فحص عشوائي 
PCR بنسبة  10%  من إجمالي كل رحله قادمة 

، وقياس درجة حرارة الركاب 
أما املغادرون فيحصلون على شهادة صحية 
صادرة ومعتمدة من مختبرات وزارة الصحة 
بخلوهم مــن كــورونــا إذا تطلب األمــر حسب 
متطلبات دولهم ، مع التقييد باالشتراطات 
الصحية من حيث ارتــداء الكمامات والقفازات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي.

»الضم« يوحد »فتح« و »حماس«
 أعلنت حركتا فتح وحماس امس انهما ستواجهان مشروع 
ضم إسرائيل ألجــزاء من الضفة الغربية بشكل موحد على 
الصعيدين الشعبي والسياسي. وقال امني سر حركة فتح جبريل 
الــرجــوب في مؤمتر صحفي مشترك مع نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس صالح العاروري عبر تقنية االتصال 
املرئي من بيروت »نحن في حماس وفتح سنعمل على تطوير 
كل اآلليات التي من شأنها ان حتقق اننا شعب واحد ونعيش في 

وطن واحد وقضيتنا سياسية قضية دولة وحق تقرير املصير«.

»الداخلية«: مسلح
»أم الهيمان« انتحر

قالت وزارة الداخلية إن القوات األمنية عثرت على املسلح 
املطلوب أمنيا منتحرا داخل املنزل في منطقة علي صباح السالم 
وذلــك بعد توقف إطــالق النار من قبله وقيام القوات األمنية 
باقتحام املنزل مشيرة إلى تأكيد تقرير الطب الشرعي باإلدارة 

العامة لألدلة اجلنائية انتحاره.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني أنه بعد ورود 
بالغ وتسجيل قضية شروع بالقتل واتخاذ اإلجــراء القانوني 
الالزم انتقلت قوة أمنية إلى مسكن املتهم حيث باشر بإطالق عدة 
أعيرة نارية باجتاه رجال األمن مما استدعى طلب قوة اسناد من 

القوات اخلاصة.

رفع احلصانة عن 
حماد وخورشيد في 

قضية »البنغالي«
ريا�س عواد

صوتت أمس اللجنة التشريعية 
البرملانية على رفــع احلصانة عن 
النائبني ســعــدون حــمــاد وصــالح 
خورشيد مبوافقة 5 نــواب ورفض 
نائب واحد ، وأجلت التصويت على 
ــع احلــصــانــة عــن الــنــائــب ماجد  رف
املطيري ألنه حضر االجتماع وأكد 
حصوله على تــنــازل مــن الشاكي 
وطــلــب منه تــقــدمي أوراق رسمية 

تتعلق بالتنازل.
وحضر النواب صالح خورشيد 
وســعــدون حــمــاد ومــاجــد املطيري 
اجتماع اللجنة التشريعية البرملانية 
ـــع احلــصــانــة  لــلــبــت فــي طــلــبــي رف

املقدمني من النيابة العامة.
وعقب خروجهما من االجتماع، 
قال النائبان حماد وخورشيد إنهما 
طلبا من »التشريعية« رفع احلصانة 
عنهما حتى لو كانت القضية كيدية، 

وأضاف حماد أن النائب البنغالي 
ادعــى أنه أعطاه 150 ألفا رغم أنه 
منح هذا املبلغ لشخص غادر الكويت 
منذ 2017 ، وأوراق التحقيق أثبتت 

أنه لم يوزع سيارات.

مضاعفة دعم العمالة 
للعاملني في »اخلاص«

 أكد األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية الكويتي 
د.خالد مهدي أن دولة الكويت عملت خالل أزمة فيروس كورونا 
املستجد على دعم املواطنني العاملني بالقطاع اخلاص لئال تتكرر 
أزمة عام 2008 عندما حصلت هجرة عكسية لهؤالء من القطاع 

اخلاص إلى العام.
وقال مهدي في كلمة خالل ندوة رأس املال البشري ومستقبل 
فرص العمل ما بعد )كوفيد- 19( التي نظمتها األمانة العامة 
للتخطيط ومجموعة البنك الدولي عبر منصة افتراضية إن 
الكويت ضاعفت مكافأة دعم العمالة التي متنحها للعاملني في 

القطاع اخلاص بهدف تخفيف األضرار التي حلقت بهم .
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