
اتهم امل��رش��ح الدميقراطي 
ل��ل��رئ��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة، جو 
ب��اي��دن، الرئيس اجلمهوري، 
دونالد ترامب، بأنه يستخدم 
اجليش األميركي ضد الشعب 

األميركي.
وقال بايدن في تغريدة على 
تويتر إن ت��رام��ب »يستخدم 
اجليش األميركي ضّد الشعب 
األم��ي��رك��ي. إّن���ه يطلق الغاز 
املسيل للدموع على متظاهرين 
س��ل��م��ي��ن وي���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه��م 
ال��رص��اص املطاطي. م��ن أجل 

صورة«.
وأطلقت الشرطة األميركية 
ال��رص��اص امل��ط��اط��ي وال��غ��از 
املسيل للدموع لتفريق محتجن 
سلمين ق��رب البيت األبيض، 
فيما ذك��رت وكالة رويترز أن 
قوات إنفاذ القانون ومن بينهم 
أف��راد ميتطون اجلياد تصدوا 
للمحتجن في حديقة الفاييت 
ع��ل��ى اجل��ه��ة امل��ق��اب��ل��ة للبيت 

األبيض.

وت���زام���ن ذل���ك ت��ق��ري��ب��ا مع 
تصريحات أدل��ى بها ترامب 
ف��ي ح��دي��ق��ة ال��زه��ور بالبيت 

األب��ي��ض، حيث تعهد بإنهاء 
االضطرابات في مدن أميركية 
رئ��ي��س��ي��ة »اآلن«، ق��ائ��ا إن��ه 

سينشر اجليش إذا رفض حكام 
ال��والي��ات اس��ت��دع��اء احل��رس 

الوطني
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887 1382 حالة .. واإلصابات اجلديدة  شفاء 

»كورونا« عالق بـ»اجلمعيات«

ما تتناقله األوس��اط اإلعامية عن عمليات 
غسيل أم��وال مببالغ فلكية قامت بها رؤوس 
كبيرة، جرائم يحاسب عليها القانون وتسيئ 
لسمعة الكويت املالية .. م��ش��روع حتويل 
الكويت إلى مركز مالي سيتعرقل إذا لم يطبق 
القانون على الكبير قبل الصغير ..  “ َوإَِذا 
ْهلَِك َقْرَيًة أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها  أََرْدَنا أَن نُّ

ْرَناَها َتْدِميًرا« .. َفَحقَّ َعلَْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ
ألم تتعظوا من العدوان العراقي !

بني السطور

فيما يبدو أن فيروس كورونا 
املستجد م���ازال عالقاً ف��ي أروق��ة 
اجلمعيات التعاونية ، ول��م يتم 
التخلص منه س��واء بالتعقيم أو 
باإلجراءات االحترازية ، فقد أعلنت 
جمعية عبد الله املبارك عن اصابة 
22 موظفا امس بالفيروس، كما 
أ ك��دت جمعية قرطبة التعاونية 
عن إصابة موظف لديها بفيروس 
ك��ورون��ا أم��س، مبينة أن املوظف 
امل���ص���اب ك���ان م��خ��ال��ط��اً مل��وظ��ف 
بالسوق. ون��وه��ت اجلمعية إلى 
إغ��اق السوق امل��رك��زي ، على ان 
يتم حتديد مواعيد افتتاح السوق 
بعد انتهاء اجراءات التعقيم ، الفتة 
إلى أنها ستخاطب اجلهات املعنية 
م��ج��ددأ لفحص جميع موظفن 

اجلمعية.
من جانب اخ��ر، كشفت جمعية 

العديلية التعاونية، ع��ن وف��اة 
أح��د موظفيها امل��س��ؤول ع��ن فرع 
قطعة 2 إثر إصابته بالفيروس ، 
مشيرة إلى أنها مستمرة في تقدمي 

اخلدمات.
إل��ى ذل��ك أعلنت وزارة الصحة 
عن شفاء 1382 حالة من املصابن 
بفيروس ك��ورون��ا ليرتفع بذلك 
عدد احلاالت التي تعافت ومتاثلت 
للشفاء في الباد إلى 14281 حالة.
 وك��ش��ف��ت ال�����وزارة أم���س عن 
ت��س��ج��ي��ل 887 اص���اب���ة ج��دي��دة 
بفيروس كورونا  خال 24 ساعة 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في الباد إلى 28649 في 
ح��ن مت تسجيل 6 ح���االت وف��اة 
إث��ر اصابتها بالفيروس ليصبح 
مجموع ح��االت ال��وف��اة املسجلة 

حتى اليوم 226.

مليون   24 نحو  صرف  »االئتمان«: 
دينار كويتي لـ 3.772 من العمالء 
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فــلــيــطــح: عـــــودة الـــنـــشـــاط الــريــاضــي 
تسير في االجتاه الصحيح

إجراءات التعقيم ما زالت غير كافية ملواجهة كورونا
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بايدن : ترامب يستخدم اجليش ضد األميركيني

 رفض شعبي لعنصرية الشرطة األميركية

دبي .. احلياة تعود
للقطاع اخلاص اليوم

ب��ت��وج��ي��ه��ات س��م��و ال��ش��ي��خ 
محمد ب��ن راش���د ، ن��ائ��ب رئيس 
دول���ة اإلم����ارات رئ��ي��س مجلس 
الوزراء حاكم دبي، أعلنت اللجنة 
العليا ل إدارة األزم��ات الكوارث 
في دبي ، السماح بعمل شركات 
وم��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص 
وكذلك املراكز التجارية واملوالت 
في دب��ي بنسبة %100 اعتباراً 
من اليوم األربعاء خال األوقات 
املُعلنة للسماح ب��احل��رك��ة في 
اإلم��ارة والتي تبدأ من الساعة 6 
صباحاً وحتى 11 مساًء على أن 
يكون لكل مركز تسوق احلرية 

ف��ي اختيار س��اع��ات العمل فيه 
ضمن تلك التوقيتات.

وأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا أن 
القرار يأتي في سياق االستئناف 
التدريجي لألنشطة االقتصادية 
وإع����ادة احل��ي��اة إل���ى طبيعتها 
بصورة مرحلية، مع التشديد على 
مواصلة تطبيق كافة اإلج��راءات 
الوقائية والتدابير االحترازية 
التي تضمن سامة وصحة جميع 
العاملن في تلك املواقع سواء مقار 
الشركات أو في املراكز التجارية 
واملوالت، وكذلك روادها وزوارها 

في كافة األوقات.  

إخالء سبيل حسن جوهر 
1000 دينار بكفالة 

أخلت نيابة شؤون اإلعام والنشر أمس سبيل النائب 
األسبق د.حسن جوهر بكفالة 1000 دينار بعدما أنهت 

حتقيقاتها معه بشكوى مقامة من وزارة الصحة.
وواجه جوهر تهماً تتعلق باإلساءة إلى الوزارة وعدد 
من موظفيها على خلفية حديثه عن عقود جلب أدوات 
ومستلزمات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا مببالغ 
ضخمة على عكس سعرها احلقيقي، وهو ما نفته الوزارة.

من جانب اخر قررت دائرة اجلنايات اخلامسة برئاسة 
املستشار أحمد الياسن، االنعقاد اليوم األربعاء، للنظر 
في قضايا املتهمن احملبوسن فقط جللسات 3 و 10 و 17 

يونيو اجلاري.
وذك��رت جمعية احملامن أن متابعة قضايا املتهمن 
احملبوسن من خال بوابة العدل ملعرفة موعد حتديد 

اجللسات في محكمة االستئناف.

»الصحة« : جلنة استشارية عليا ملواجهة »كورونا«
ش��ّك��ل وزي���ر الصحة الشيخ د.ب��اس��ل 
الصباح جلنة استشارية عليا فيما يتعلق 
بجائحة ڤيروس كورونا املستجد برئاسة 
استشاري ام��راض باطنية وروماتيزم 
د.خ��ال��د اجلارالله واستشاري التخدير 
والعناية املركزة د.إبراهيم ه��ادي نائبا 
وعضوية كل من د.خالد الصبيح، د.خالد 

السعيد، د.وليد الضاحي، د.رجاء دشتي، 
د.عبيد احلربي، د.منى األحمد، د.محمد 

جمال، ود.سناء املطيري.
وح��دد ال��وزي��ر اختصاصات اللجنة، 
مبينا ان��ه��ا تختص ب��إب��داء ال���رأي فيما 
ي��ع��رض عليها م��ن م��وض��وع��ات م��ن قبل 
وزير الصحة ووكيل الوزارة فيما يتعلق 

ب��إج��راءات مواجهة انتشار وب��اء ڤيروس 
ك��ورون��ا املستجد، ودراس���ة اإلج���راءات 
التي يتم اتخاذها من قبل دول العالم في 
مواجهة ڤيروس كورونا املستجد واقتراح 
التوصيات الازمة لاستفادة منها مبا 
يتماشى م��ع توصيات منظمة الصحة 

العاملية.

رفض نيابي لتخفيض رواتب 
العاملني في » اخلاص«   

3 أشهر حلاملي  إقامة 
اإلقامات املنتهية

ريا�س عواد

 ق��ال النائب س��ع��دون ح��م��اد، إن��ه مت 
مناقشة م��ش��روع احل��ك��وم��ة بتخفيض 
الرواتب ومنح املواطن إجازة بدون راتب، 
في اللجنة الصحية، ورفض بالشكل الذي 
أت��ى عليه وأضفنا م��ادة رابعة حلماية 
املواطن الكويتي الذي تسري عليه أحكام 
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية بعدم 

تخفيض روات��ب��ه وع��دم إعطائه إج��ازة 
بدون راتب.

كما أك��د النائب د. خليل عبدالله انه 
سيصوت بعدم املوافقة على املشروع 
بقانون احلكومي بشأن معاجلة االث��ار 
الناجمة عن جائحة كورونا املستجد علي 

سوق العمل.

أعلنت وزارة الداخلية مساء أم��س األول عن منح إقامة مؤقتة في 
الباد - ملدة ثاثة أشهر بحد أقصى - حلملة جميع أنواع اإلقامة وسمات 
الدخول التي تنتهي صاحيتها اعتبارا من مطلع شهر يونيو اجلاري. 
وأوضحت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام األمني في بيان أنه مبوجب 
قرار نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء أنس الصالح رقم 444 لسنة 2020 يجوز منح إقامة 
مؤقتة جلميع أن��واع اإلقامات وسمات الدخول التي تنتهي صاحيتها 
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