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بعد زيادة أعداد املصابني بـ»كورونا« من اجلنسية الهندية

وقف عمال املناولة باجلمعيات

هــذا األســبــوع هو أخطر مرحلة في انتشار 
العدوى لفيروس كوفيد 19 حمى الله الكويت 
وأهلها من شروره ..احليطة واحلذر والبقاء في 
املنازل واتباع إرشــادات وزارة الصحة حتميك 
وحتمي اآلخرين .. مقولة أكبر أطباء الصني “إن 
أفضل الطرق ملنع العدوى هي أن تتصرف كأنك 
مصاب باملرض وأنــك تتعامل مع مصاب فعالً 
صائبة ..البقاء في املنازل حتى في فترة السماح 

أفضل ، اجعلوا اخلروج للضرورة القصوى !!

بني السطور

�صمري خ�رض 

أكدت مصادر أمس صدور قرار 
من وزارة التجارة يقضي بوقف 
عمالة املناولة في كافة اجلمعيات 
التعاونيه وإستبدالها باملتطوعني 
من شباب املناطق بالتنسيق مع 

مجالس إدارات اجلمعيات .
ــــح تسجيل مــصــور مت  وأوض
تداوله امس على وسائل التواصل 
االجتماعي انه بناء على تعليمات 
مجلس الوزراء مت اتخاذ هذا القرار 
الــذي مت تطبيقه على الفور ، مع 
مطالبة اجلمعيات بتوفير مسكن 
خـــاص لعمالتها وســـط مناطق 
عمل اسواقها وأفرعها حماية لهم 
وملساهميها مــن انتقال العدوى 

بفيروس كورونا.
وربطت املصادر بني هذا اإلجراء 
وقرب اتخاذ قرار باحلظر املناطقي 

للسيطرة على األمور ومنع تفشي 
فيروس كورونا في البالد.

الــى ذلــك أعلنت وزارة الصحة 
أمــس تسجيل 23 إصــابــة مؤكدة 
بفيروس كــورونــا املستجد خالل 
أربع وعشرين ساعة ليرتفع بذلك 
عدد اإلصابات املسجلة في البالد 

إلى 289 حالة.
ــال املتحدث الرسمي باسم  وق
الوزارة الدكتور عبدالله السند أن 
هناك أربــع عشرة حالة مخالطة 
حلاالت مرتبطة بالسفر سبع منها 

لوافدين من اجلنسية الهندية 
ـــر الــصــحــة الشيخ  ـــان وزي وك
الدكتور باسل الصباح أعلن شفاء 
حالة واحــدة من كورونا ملواطنة 
تبلغ مــن العمر 82 عــامــا ليصل 
ــن أعــلــن شــفــاؤهــم من  مــجــمــوع م

املرض إلى 73 حالة.

وكـــــالـــــة مـــــوديـــــز تـــثـــبـــت الــتــصــنــيــف 
االئتماني السيادي لدولة الكويت 
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أزمـــة كــورونــا تــربــك خــطــط األنــديــة 
للموسم اجلديد

قرار وزاري صدر أمس باالستعانة باملتطوعني بدالً من عمال املناولة في اجلمعيات
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11 مركزًا إليواء العمالة املخالفة

جانب من اللقاء التنويري الذي عقدته وزارة الداخلية مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية

شاركت الهيئة العامة للقوى 
العاملة في اللقاء التنويري الذي 
عقدته وزارة الداخلية مع ممثلي 
السفارات والبعثات الدبلوماسية 
ــوف عــلــى آخــر  ــوق ــل فـــي الـــبـــالد ل
املستجدات اخلاصة بقرار إعفاء 
العمالة املخالفة وايواؤهم متهيداً 

لعودتهم إلى بلدانهم.
وقد استهل اللقاء الوكيل املساعد 
لشؤون اإلقامة في وزارة الداخلية 
اللواء طالل معرفي، بشرح اآللية 
التي سيتم مــن خاللها استقبال 
ــالل أكــثــر مــن 11  املخالفني مــن خ
مركز إليواء العمالة الوافدة الراغبة 
باالستفادة من هذه الفرصة، حيث 
سيتم ايواء العمالة وتقدمي وجبات 
مجانية حلني االنتهاء من اجراءات 

تسفيرهم.

2713 مواطنا إجالء 
12 دولة من 

انتهت اإلدارة العامة للطيران املدني من املرحلة األولــى للخطة 
اآلنية إلعادة املواطنني العالقني في اخلارج إثر تفشي جائحة فيروس 
كورونا املستجد بإجالء 2713 مواطنا من أمريكا وأملانيا وبريطانيا 

وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا إيران واإلمارات البحرين ومصر ولبنان.
وقــال املتحدث الرسمي باسم اإلدارة سعد العتيبي إن الطيران 
املدني قامت بتشغيل 15 رحلة جوية لعودة املواطنني الكويتيني 
املوجودين خارج دولة الكويت خالل الفترة بني 25 و 29 شهر مارس 

اجلاري.
وأضــاف العتيبي أنه مت نقل 2713 راكبا على مدى خمسة أيام 
وسارت عملية عودة املواطنني بنجاح بالتعاون مع كل من وزارات 
اخلارجية والصحة والداخلية والدفاع واإلدارة العامة للجمارك 
واإلدارة العامة لالطفاء وشركة اخلطوط اجلوية الكويتية وشركة 

طيران اجلزيرة.
وأوضح أنه مت جتهيز أربعة مواقع معزولة للفحص في مباني 
ــي 5( وفق  ــي 4( و)ت مطار الكويت الــدولــي )تي1( و)ت 3( و)ت
اشتراطات ومتطلبات وزارة الصحة بالتنسيق مع شركات الطيران 

احمللية.

السعودية تدعو
احلوثيني للتفاوض  

كشف مسؤول سعودي رفيع، عن إجراء اململكة محادثات 
يومية مع احلوثيني في اليمن، وأنها دعت ممثلني عن هذه 
اجلماعة واحلكومة اليمنية املعترف بها دوليا إلجــراء 

محادثات سالم في الرياض.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” األمريكية عن 
السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قوله، إن اقتراح 
إجراء محادثات إلنهاء احلرب املستمرة منذ خمس سنوات 
ما زال مطروحا على الرغم من تصاعد العنف قبل أيام، لكنه 

قال إن احلوثيني لم يستجيبوا للعرض بعد.
وأكد آل جابر أن املسؤولني السعوديني شددوا ملسؤولني 
حوثيني يوم االثنني على أن الغارات اجلوية على صنعاء 
كانت ردا على الهجمات الصاروخية البالستية التي شنوها 

يوم السبت، وليس هدفها تصعيد الصراع.
وأضــاف آل جابر: “نحن ملتزمون بوقف التصعيد، 
ومستعدون لوقف إطالق النار في جميع األراضي اليمنية 

إذا قبلوا ذلك«.

إخالء سبيل 
300 سجينًا

 أصــــدرت محكمة االســتــئــنــاف 
ــة املــســتــشــار نــصــر ســالــم  ــاس ــرئ ب
ــس حكما بــإخــالء سبيل  آل هيد أم
300 سجني تقريباً ما بني مواطنني 
ووافــديــن و”بدون” بــقــرارات وقف 
تنفيذ العقوبة ألحكام حبس وتداخل 
ــدة قضايا جنائية  عــقــوبــات بــني ع
لتخفيف اعداد احملبوسني في السجن 
املركزي في الظروف احلالية وحرصاً 

على سالمتهم من فيروس كورونا.

»التربية«: التعليم »أون الين«.. اختياري
ريا�س عواد

نــاقــشــت جلــنــة شــــؤون التعليم 
والــثــقــافــة واإلرشــــاد مبجلس األمــة 
اخلطط املستقبلية لوزارتي التربية 
والتعليم العالي في مواجهة تداعيات 
أزمة كورونا بحضور رئيس املجلس 
مــرزوق الغامن ووزيــر التربية وزير 
ــود احلربي  ــع التعليم الــعــالــي د.س

وقياديي الوزارتني.
وقــال عضو اللجنة النائب محمد 

الدالل، إن وزارة التعليم العالي بصدد 
أخذ موافقة وزارة املالية لصرف راتب 
إضافي لكافة الطلبة في اخلارج تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء خالل عشرة أيام 
من اآلن. بــدوره قال الوزير احلربي: 
اتفقنا مع اللجنة التعليمية على أن 
يــكــون التعليم اونــاليــن اختياريا، 
وسنقدم للجنة خطة شاملة خالل 
10 أيام ، مؤكدا ان التعليم لن يتوقف 
ولن نرتكب هذه اخلطيئة بحق أبنائنا 

وبناتنا سواء الدارسني في اخلارج أو 
الداخل. وأضاف: مت االتفاق مع اللجنة 
التعليمية على اقتراح رئيس اللجنة 
النائب عودة الرويعي بتشكيل فريق 
مصغر مــن جميع قطاعات التربية 
والتعليم العالي يكون على تواصل 
مستمر مع اللجنة التعليمية ويكون 
أشبه بحلقة وصل لتبادل اآلراء وعقد 
االجــتــمــاعــات املــوســعــة ان استدعت 

احلاجة.

أسعار النفط إلى أدنى 
18 عامًا مستوى في 

أرجــع محلالن نفطيان كويتيان انخفاض أسعار النفط 
العاملية في تــداوالت يوم أمس األول ألدنى مستوى لها منذ 
نحو 18 عاما إلى تفشي فيروس كورونا املستجد وما ترتب 
عليه تطورات اقتصادية عاملية وتأثرا باإلجراءات املتخذة 

لوقف انتشاره.
وقــال اخلبير في الشؤون االقتصادية والنفطية حجاج 
بوخضور إن االنخفاض احلاد في طلب واستهالك الوقود الذي 

يشهد العالم خالل الفترة احلالية “أمر لم يسبق له مثيل«
من جانبه دعا اخلبير النفطي أحمد حسن كرم دول أوبك 
وحتالف أوبك + إلى تدارك خطورة الوضع واتخاذ قرارات 
تعيد التوازن لألسواق النفطية وتضع األمــور الي نصابها 
مبنيا ان انعكاسات األسعار احلالية على دول أوبــك التي 
تعاني أصــال مــن عــجــوزات مالية “صعب جدا” إذ تعتمد 

موازناتها بشكل رئيسي على النفط كمصدر دخل

20 دولة لم يصلها 
»كورونا« حتى اآلن  

نشرت مجلة “نيوزويك” األميركية، أن فيروس كورونا لم 
يتمكن حتى مساء اإلثنني 30 مــارس من الوصول إلى 4 دول 
آسيوية، و6 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في قارة أوقيانوسيا، 

وهي منطقة تتمركز في جزر احمليط الهادئ االستوائية.
ــدول اآلسيوية اخلالية من كــورونــا: اليمن،  تضم قائمة ال
وكــوريــا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان.أما الــدول 
اإلفريقية فهي: بــورونــدي، ومـــاالوي، وسيراليون، ومملكة 

ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.
فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كالً من: جزر سولومون، 
ـــاوورو، وجمهورية فــانــواتــو، ودولـــة ساموا،  وجمهورية ن
وجمهورية كيريباتي، وواليــات مايكرونزيا املتحدة، ومملكة 
تونغا، وجمهورية جــزر مــارشــال، وجمهورية بــاالو، ودولــة 

توفالو.


