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إلكتروني فقط وليس نقداً ..ويحظر على اجلمعيات أخذ نسبة من التبرعات

«الصحـــــــة» 539 :إصـــابة جــديــدة
بـ «كورونـا» وال وفيـات

 16شرط ًا جلمع «الدية»

الكويت شيعت شهداءها واألمير يعزي أسرهم

أص��در وزي��ر الشؤون االجتماعية عيسى الكندري ق��رارا ً
وزاري��اً بشأن إجـراءات وضـوابط جمع التبرعــات لســداد
الديــة والتعويضــات املــرتبطـة بها لتنظيم جمع الدية من قبل
اجلمعيات اخليرية الكويتية حتت مظلة الوزارة.
وأوضحت ال��وزارة في بيان صحافي أن القرار تضمن 16
شرطاً لضوابط جمع الدية أبرزها العمل بآلية جمع الدية
والتعويضات املرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه
الضوابط املعمول بها واملنظمة للعمل اخليري حتت مظلة
جمعية خيرية مشهرة من قبل ال��وزارة ووفقا لالئحة جمع
التبرعات على أال يخالف ذلك القوانني املعمول بها وقرارات
مجلس الوزراء املوقر ذات الصلة مع استبعاد املبرات اخليرية
من اجلهات اخليرية املصرح لها بجمع التبرعات لسداد الدية
والتعويضات املرتبطة بها ،واقتصار قبول تنفيذ طلبات الدية
والتعويضات املرتبطة بها من قبل اجلمعيات اخليرية على
احملكوم عليهم داخل الكويت فقط واستثناء من ذلك الكويتيني
احملكوم عليهم خارج الكويت بشـرط أخذ موافقة السلطات
واجلهات املعنية في الدولة احملكوم فيها وأن يكون نظام البلد
يقبل مبدأ الدية مع حتديد جهة استالم مبلغ الدية بجهة رسمية
وال تقبل احلسابات الشخصية.

التتمة 5

بني السطور

جنازة عسكرية لشهداء الكويت بحضور رسمي وشعبي

فيما استقبل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ ن��واف األحمد بقصر
بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء حيث
رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة

احلكومة ،فقد بعث صاحب السمو
األمير ببرقيات تعاز إلى أسر شهداء
الوطن الذين احتضنهم ثرى الوطن
أمس وسط حضور رسمي وشعبي ،
أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه

وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا
س��م��وه بكل االع��ت��زاز تضحياتهم
وأدواره���م البطولية في ال��ذود عن
حمى الوطن العزيز وب��ذل دمائهم
الزكية في سبيل ترابه سائال سموه

الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
جناته وينزلهم م��ن��ازل الشهداء
األب���رار وأن يلهم أسرهم الكرمية
جميل الصبر وحسن العزاء.

 92مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم
ارت���ف���ع ع����دد اإلص���اب���ات
بفيروس كورونا في مختلف
أنحاء العالم إلى 91,691,962
إص��اب��ة ب��ال��ف��ي��روس املسبب
لوباء كوفيد ،-19من بينهم
 1,964,571حالة وفاة.
ال���ى ذل���ك ك��ش��ف��ت دراس���ة
حديثة أم��س ،ع��ن أن فيروس
كورونا قد تسبب في وفاة ما ال
يقل عن  2200من العاملني في
فرق التمريض حول العالم.
وأكدت الدراسة الصادرة عن
املجلس الدولي للتمريض ان
ذلك ادى الى صدمة جماعية بني
العاملني في مجال الطبي في
مختلف انحاء العالم.

الفيروس أدى لوفاة  2200من العاملني بالتمريض

وزيرا العدل
واألشغال افتتحا
مجمع محاكم حولي
قام كل من وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة
لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس ووزير العدل
الدكتور ن��واف الياسني بتفقد اجن��از مبنى مجمع
احملاكم في حولي لالطالع على جاهزية املشروع
الذي نفذته األشغال لصالح العدل .وأعربت الوزيرة
الفارس عن فخرها بإجناز املشروع الذي مت تشييده
على مساحة  9آالف متر مربع فيما تبلغ مساحة البناء
على املوقع بالكامل  148ألف متر مربع .وأضافت أن
املشروع يتألف من مبنى مجمع احملاكم املكون من 31
طابقا ومبنى ملواقف السيارات متعدد األدوار يتسع
لنحو  1200سيارة.
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«القوى العاملة» :إجراءات
فعالة لتصفية عمالة العقود
احلكومية املنتهية
أعلنت الهيئة العامة للقوى
العاملة أنه مت التنسيق مع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي مت��ل��ك ع��ق��ودا
ملشاريع حكومية منتهية وذل��ك
التخاذ اجراءاتها جت��اه املقاولني
املتعاقدين معها لتصفية العمالة
املسجلة على تلك العقود.
وق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الهيئة
حلماية ال��ق��وى العاملة الدكتور
م��ب��ارك ال��ع��ازم��ي أن��ه سيتم منح
املقاولني مهلة لن تتعدى الشهر
لتنفيذ اج��راءات التصفية مشيرا

«الصحية البرملانية»
رفضت غرامة الكمام
ريا�ض عواد

أك��د مقرر اللجنة الصحية
ال��ن��ائ��ب س���ع���دون ح��م��اد أن
اللجنة أبلغت وزارة الصحة
خ�لال االجتماع ام��س رفضها
امل����ادة امل���وج���ودة ف��ي ق��ان��ون
االحتياطات الصحية للوقاية
م��ن األم����راض ال��س��اري��ة التي
تتيح فرض غرامة  100دينار
على امل��واط��ن ال��ذي ال يرتدي
الكمام  .وأض��اف في تصريح
ص��ح��اف��ي ان غالبية أع��ض��اء
اللجنة رف��ض��وا ه��ذا املقترح

ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��ن��ائ��ب ص��ال��ح
ال��ش�لاح��ي ال����ذي ط��ل��ب رف��ع
الغرامة إلى  500دينار  ،إال ان
غالبية اللجنة رفضت فرض أي
غرامة على املواطنني .
وأوض��������ح ان ال��ل��ج��ن��ة
استمعت إلى شرح مفصل عن
التطعيمات والشركات التي
تعاقدت الكويت معها  ،مشيرا
إل��ى ان ال����وزارة تعاقدت مع
شركة فايزر لتزويدنا مبليون
لقاح لعدد  500أل��ف شخص
وفاعليته  90في املئة.

إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال��ة ع��دم التزامهم
سيتم اخطار الهيئة بذلك.
وأوض��ح العازمي أنه يجري
التنسيق مع كل اجلهات املالكة
ل��ل��ع��ق��ود احل��ك��وم��ي��ة املنتهية
الس��ت��خ��دام ال��ص�لاح��ي��ات التي
رس��م��ه��ا ال��ق��ان��ون ف��ي معاجلة
أوضاع تلك العقود سواء املشار
إليها بقانون املناقصات العامة
أو امل��ن��ص��وص عليها بقانون
العمل والقرارات الصادرة تنفيذا
له.

النيابة العامة تدشن
خدماتها اإللكترونية
األحد املقبل
تدشن النيابة العامة موقعها اإللكتروني الرسمي يوم األحد
املقبل في إطار توجيهات النائب العام ضرار العسعوسي في
شأن السعي الدائم نحو ميكنة العمل بالنيابة العامة وتعزيز
التواصل بينها وبني غيرها من اجلهات واملواطنني واحملامني.
وي��ق��دم ه��ذا امل��وق��ع ف��ي سبيل جهود النيابة العامة نحو
التحول الرقمي حزمة من اخلدمات اإللكترونية من بينها تلقي
البالغات والشكاوي والعرائض والتظلمات وحتصيل الكفاالت
والغرامات إلكترونية مبا يكفل للجهات واحملامني واملواطنني
تقدميها دون حاجة إلى احلضور ملقر النيابة العامة كما يأتي
ذلك في إطار جهود الدولة نحو توفير اخلدمات للمتقاضني.

ش���رك���ات وه��م��ي��ة ن��ش��ط��ة ف���ي غسيل
األموال وتتعاون مع شركاء خارج البالد،
معظم هذه األم��وال النقدية مصدرها بيع
املخدرات ،هؤالء املجرمني يقومون بشراء
السيارات وامل��زارع واجلواخير بأعلى من
ثمنها ثم يبيعونها بشكل رسمي بأقل من
سعر ال��ش��راء  ،مثل ه��ذه األف��ع��ال مجرمة
في القانون الكويتي  .شكرا ً جلهود رجال
مكافحة جرائم األموال
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«ب�ل��وم�ب�ي��رغ» :االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي
املترنح مير بلحظات حرجة
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ط�ب��ول احل ��رب ت�ق��رع أج��راس �ه��ا على
احلدود السودانية اإلثيوبية
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