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تنسيق كامل بني احلرس الوطني ووزارة الداخلية واجلهات املختصة

عقوبات صارمة ملخالفي احلظر

خيراً فعلت وزارة الصحة بدراسة إعفاء 
من تلقى لقاح فيروس كورونا املستجد من 
فترة احلجر الصحي املؤسسي املفروضة على 
املسافرين العائدين من اخل��ارج واالكتفاء 

باحلجر املنزلي.
اعتماد ودخول هذا القرار حيز التطبيق بال 
شك سيشجع كثير من املواطنني واملقيمني على 
تلقي اللقاح، ويسهم كثيراً في زيادة الوقاية 

وحتسني الصحة العامة بالبالد.

بني السطور

فيما بدأت قوات احلرس الوطني استعداداتها لتأمني عدد 
من الفنادق واحملاجر املؤسسية في مختلف مناطق الكويت، 
تطبيقاً ل��ق��رار مجلس ال���وزراء بتطبيق احلظر اجلزئي 
ومساندة وزارة الداخلية، كشف وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لالمن العام اللواء فراج الزعبي ان هناك تنسيقاً بني 
كافة قطاعات الوزارة حيث مت توزيع رجال النجدة واملرور 
على الطرق السريعة بينما مت تكليف قطاع ام��ن احل��دود 
بوضع نقاط ثابتة في العديد من املناطق، ورجال االمن العام 
سيكون دورهم تسيير دوريات راجلة بني املناطق والشوارع 
الداخلية ، ملتابعة مدى التزام املواطنني واملقيمني باحلظر 

اجلزئي.
وأك��دت مصادر التوجه لتوقيع عقوبات صارمة بحق 
مخالفي حظر التجول سواء مبخالفة املواطنني أو بإبعاد 
الوافدين ، مشيرة الى انه سيتم وضع بلوك على أي تصريح 

ألي شخص يحمل باركود ويسيء استخدامه.
 الى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التنسيق 
الشامل للعمل اللوجستي بني اجلهات ذات الصلة وذلك 
الستمرار تدفق السلع وضبط السوق تنفيذا لقرارات مجلس 

الوزراء.

عاجزة  الزال��ت  احلكومة  »ال��ش��ال«: 
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عدم  طلبات  تستقبل  »الداخلية« 
ال���ت���ع���رض  م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

واخلاصة

2

اجل���زائ���ر: جت���دد م��ظ��اه��رات احل���راك 
املطالبة بالتغيير اجلذري للنظام

9 شهداء بينهم سعودي الكويت شَيعت 

بعث صاحب السمو أمير البالد 
ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د ببرقيات 
تعاز إلى أسر شهداء الوطن الذين 
احتضنهم ث��رى الوطن أع��رب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاتهم. وشيعت الكويت 

ام���س تسعة م��ن ال��ش��ه��داء بينهم 
س��ع��ودي ض��ح��وا ب��أرواح��ه��م خالل 
الغزو العراقي الغاشم عام 1990 
وذل��ك بعد أن مت تسلم رفاتهم من 
ال��ع��راق وال��ت��ع��رف على هوياتهم 
بوساطة البصمة الوراثية .وتقدم 

املشيعني وزير الداخلية الشيخ ثامر 
العلي ووزير الصحة الشيخ الدكتور 
ب��اس��ل ال��ص��ب��اح ووزي����ر التربية 
الدكتور علي املضف ، وسفير اململكة 
العربية السعودية لدى البالد االمير 

سلطان بن سعد.

وك��ان بيان ص��ادر ع��ن الصليب 
األحمر، أوضح أنه حتت مظلة اللجنة 
الثالثّية، سيتم دفن 9 رفات بشرية 
رسمًيا في الكويت ُفقدوا خالل حرب 
اخلليج 1990 - 1991مبا فيهم 

رفات مواطن سعودي  .

9 من الشهداء امس ثرى الكويت احتضن رفات 
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أردوغان: ال أطماع لدينا ولكن نسعى حلماية حقوقنا

أردوغان يؤكد ان تركيا ال تطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة

أك��د ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب 
أردوغ�����ان، أن ب���الده م��ن ب��ني أفضل 
3الى 4 دول حول العالم في تصنيع 

الطائرات املسيرة.
وأوضح أن تركيا ال تطمع في أراضي 
وبحار وسيادة أي دولة وإمنا تسعى 

حلماية حقوقها«.
ج��اء ذل��ك ف��ي خ��ط��اب عبر اتصال 
م���رئ���ي، م���ن ق��ص��ر وح���ي���د ال��دي��ن 
بإسطنبول، للقوات التركية املشاركة 
في مناورات »الوطن األزرق 2021«، 

في بحري إيجة واملتوسط.
وق��ال »أردوغ�����ان«، ع��ن امل��ن��اورات 
لهذا ال��ع��ام إنها »شاملة وأك��ث��ر قوة 
وتنظيما ونختبر فيها منظومات 
أسلحتنا احمللية«، مشددا على أنها 
جتري استنادا للقوانني الدولية بهدف 

التدريب.

طلب حتقيق ل�»نزاهة«
حول الغش باجلامعات

حملت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية إدارة جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واجلامعات اخلاصة 
املسؤولية القانونية واألدبية واألخالقية ملا أسمته بانتشار 
حاالت الغش وتردي جودة التعليم بسبب تطبيق االختبارات 

)online(عن بعد
ورصدت اجلمعية شهادات عن تفشي ظاهرة الغش في بعض 
الكليات بسبب تطبيق االختبارات عن بعد ، مؤكدة إن تطبيق 
االختبارات عن بعد بدون تدابير صارمة ملنع الغش، يؤدي إلى 

تشجيع سلوك جمعي سلبي بني الطلبة الستخدام الغش.

قطر تسمح بالسفر 
للحاصلني على 
لقاح »كورونا«

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أنه ميكن 
للمتواجدين في قطر السفر، بعد احلصول 
على اجل��رع��ة الثانية م��ن اللقاح املضاد 

لفيروس كورونا.
وذك���رت وزارة الصحة القطرية في 
تغريدة عبر حسابها ف��ي »ت��وي��ت��ر«: من 
املمكن السفر إلى اخلارج فور تلقيك اجلرعة 

الثانية من اللقاح املضاد لكوفيد- 19«.
وأضافت ال��وزارة :وحتى تكون معفيا 
من احلجر الصحي بعد عودتك من السفر، 
يجب أن تكون قد م��ّرت فترة 14 يوماً من 
تلقيك اجلرعة الثانية من اللقاح سواء 
قضيت ه��ذه امل��دة في دول��ة قطر أو خارج 

قطر.

مطيع والساير وجوهر 
يستجوبون وزير الصحة

ريا�س عواد

أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع  تقدمي استجواب وزير 
الصحة الدكتور باسل الصباح من عدة محاور، في مقدمتها 
احملور الصحي والفساد املالي واإلداري. وقال مطيع أصبح حتما 
وواجبا استجواب وزير الصحة نظرا لآلثار والتبعات السيئة 
للعديد من امللفات الشائكة، كورونا والقضايا الصحية والطبية 
واإلهمال.كما أعلن النائبان حسن جوهر ومهند الساير أنهما 

سيقدمان استجوابا لوزير الصحة من 3 محاور.

100 ألف  أميركا تعتقل 
مهاجر على حدود املكسيك

كشفت مصادر أميركية أن مسؤولي احل��دود في الواليات 
املتحدة اعتقلوا واحتجزوا زهاء 100 ألف شخص خالل شهر 
فبراير املاضي، فيما دافعت السكرتيرة الصحفية للبيت األبيض، 
جني ساكي، عن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن، في ظل تزايد انتقادات اجلمهوريني، مبن 
فيهم الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قال إن خطاب بايدن 

وسياساته حفزت زيادة الهجرة على احلدود اجلنوبية.

»التجارة«: تنسيق شامل 
الستمرار تدفق السلع باألسواق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التنسيق الشامل للعمل 
اللوجستي بني اجلهات ذات الصلة وذلك الستمرار تدفق السلع 

وضبط السوق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان وزير التجارة والصناعة 
د. عبدالله السلمان اجري سلسلة من االجتماعات مع قيادات 
ال���وزارة بحضور وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي و 
الوكالء املساعدين على ضرورة استمرار وسائل النقل للسلع من 
املواد الغذائية والسلع االساسية وعدم تعطيلها او عرقلتها وذلك 

ضمانا النسيابيتها واستمرارية تدفق السلع.
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