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أص��در رئيس احملكمة الكلية املستشار الدكتور
ع��ادل بورسلي أم��س اخلميس ال��ق��رارات أرق��ام (18
و 19و 20لسنة  )2020بتمديد العمل بالقرار رقم 16
لسنة  2020بشأن تخصيص دوائر جزائية (ثالثية

أمير البالد يهنئ رئيس
بنغالديش بالعيد
الوطني لبالده

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس محمد عبداحلميد رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق
املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى
الرئيس محمد عبداحلميد رئيس جمهورية بنغالديش الشعبية
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده
راجيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.
من جهة أخرى أخرى بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية
إندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بوفاة املغفور لها ب��إذن الله تعالى والدته سائال سموه
املولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن
يلهم أسرتها الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى
الرئيس ج��وكکو وي��دودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور لها
بإذن الله تعالى والدته سائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها بواسع
رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية
تعزية مماثلة.

وزير الدفاع :تأجيل سداد
األقساط الشهرية للمقترضني
من صندوق اجليش ملدة  6أشهر
أص���در ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزير
الدفاع الكويتي الشيخ
أح��م��د امل��ن��ص��ور ق���رارا
بتأجيل س��داد األقساط
الشهرية للمقترضني
من صندوق اجليش من
ض��ب��اط وض��ب��اط صف
وأفراد ملدة  6أشهر.
وق����ال����ت م���دي���ري���ة
ال���ت���وج���ي���ه امل��ع��ن��وي
وال���ع�ل�اق���ات ال��ع��ام��ة
في
باجليش الكويتي
الشيخ أحمد املنصور
ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أم���س
اخلميس إن القرار يأتي إنطالقا من الرغبة السامية حلضرة صاحب
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة وتقديرا من وزارة
الدفاع للدور الوطني الذي يقوم به منتسبوها في مثل هذه الظروف
الصحية الطارئة التي متر بها البالد.

وزير الداخلية :تأجيل
أقساط قروض صندوق
الشرطة ملدة  6أشهر
أصدر نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية ووزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء الكويتي أنس الصالح قرارا
بتأجيل سداد أقساط قروض صندوق الشرطة ملنتسبي الوزارة
من ضباط وضباط صف ملدة  6أشهر.
وقالت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بالوزارة في
بيان صحفي أمس اخلميس إن القرار يأتي تفاعال مع الظروف
االستثنائية التي متر بها البالد وتقديرا جلهودهم املخلصة خالل
الفترة الراهنة التي متر بها البالد في التصدي لفيروس كورونا
املستجد (كوفيد .)19 -
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سموه عزى رئيس إندونيسيا بوفاة والدته

وف��ردي��ة) لنظر جت��دي��د حبس املتهمني وذل���ك حتى
.2020/4/12
ونصت القرارات أيضا على تخصيص دوائر جزائية
أخرى (ثالثية وفردية) تنعقد على وجه عاجل لنظر

اجلرائم التي تقع باملخالفة للقانون رقم  8لسنة 1969
املعدل وقرار وزير الصحة رقم  64لسنة  2020املتعلقة
باحلد من انتشار فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19
وفقا ملا تقتضيه الظروف الصحية االستثنائية بالبالد.

دعا الطلبة إلى تفهم أولوية إجالء املرضى وكبار السن

وزير اخلارجية :حتصني املنظومة الصحية في البالد
هو الضمان لتسريع عودة املواطنني باخلارج
ا ل � � �ن� � ��ا ط� � ��ق ا ل� � ��ر س � � �م� � ��ي ل � �ل � �ح � �ك � ��و م � ��ة ي � � �ج � � ��دد ا ل� � � ��د ع� � � ��وة ل � � �ع � � ��دم ا مل � �س � ��ا ه � �م � ��ة
ب� � � �ن� � � �ش � � ��ر ا ل � � � �ش � � � ��ا ئ � � � �ع � � � ��ات وا س � � � � �ت � � � � �ق� � � � ��اء ا مل � � � �ع � � � �ل � � � ��و م � � � ��ات م � � � � ��ن م � � � �ص� � � ��ادر ه� � � ��ا
أكد وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
أن حتصني املنظومة الصحية ومدى االلتزام بتعليمات السلطات
الصحية في البالد هي الضمان لتسريع عودة املواطنني باخلارج.
وأض���اف الشيخ أحمد ناصر احملمد خ�لال امل��ؤمت��ر الصحفي
الذي عقد بقصر السيف أول أمس لبحث تداعيات فيروس كورونا
املستجد (كوفيد  )19 -إن قدرتنا على االستيعابية لالستقبال
امل��واط��ن�ين العائدين م��ن اخل���ارج «تعتمد على ق��وة منظومتنا
الصحية».
وشدد على أهمية حتلي اجلميع بروح املسؤولية «ومسألة عودة
مواطنينا باخلارج بأيديكم وذلك من خالل االلتزام بالتعليمات
الصحية».
وأفاد أن مسألة ترتيب سفر املواطنني من الدول التي يتواجدون
بها مرتبط بتصاريح السفر وموافقو السلطات فيها مشيدا بالدور
الذي تقوم به اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية في إيجاد
التصريحات الالزمة واإلج��راءات املتعلقة بأمور الطيران وأيضا
كل من شركة اخلطوط اجلوية الكويتية وشركة طيران اجلزيرة
الكويتية على تعاونهم في هذه املسألة.
وأض��اف أن ترتيب ع��ودة الطائرات وجدولتها من اختصاص
اجلهة املعنية وهي اإلدارة العامة للطيران املدني ،مجددا التأكيد
على أن كل األمور متغيرة في هذه الظروف االستثنائية.
وأوض��ح أن هناك تصنيفات لدينا عن ال��دول التي يتواجد بها
املواطنني األول هو ال��دول امل��وب��وءة التي تعثرت فيها الرعاية
الصحية والسكنية مبن انقطعت بهم السبل وهي (اسبانيا وايران
وايطاليا ولبنان) والثاني الدول التي يتواجد فيها أكثر متركز من
املواطنني وهي (أملانيا ومصر وفرنسا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية) أما التصنيف الثالث فهو دول اخلليج وهي
البحرين واإلمارات.
وأض��اف أنه بخصوص دول مجلس التعاون اخلليجي فهناك
تنسيق وتعاون مستمر بني مجلس وزراء الصحة اخلليجي بهذا
الشأن.وقال إن لقاءنا معكم يأتي من منطلق التوجيهات السامية
بإيالء كافة الرعاية واالهتمام للمواطنني باخلارج وكذلك توجيهات
سمو رئيس مجلس ال��وزراء بأهمية الشفافية واملصارحة في هذا
األزمة ألننا جميعا معنيون فيها.
وأشار إلى ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس األمة
أمس «أن هذه األزم��ة ال نعرف مداها الزمني» مضيفا أنه من املهم
جدا اطالعكم كممثلي وسائل االعالم والشعب الكويتي على كافة
التحديات التي نواجهها وتفاصيلها.
كما دعا وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احملمد لطلبة املتواجدين خ��ارج البالد إلى ض��رورة تفهم أولوية
إج�لاء فئات املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن
والقصر في املرحلة األولى من عملية اإلجالء املتتابعة.
ودعا اجلميع إلى ضرورة االلتزام بتعليمات السلطات الصحية
في الدول املتواجدين فيها فمن لديه مأوى وغذاء ورعاية صحية
في وضع أفضل بكثير ممن تقطعت بهم السبل ومن بينهم ذوي
االحتياجات اخلاصة وكبار السن ممن جتاوزت أعمارهم ال 65عاما
وكذلك القصر.
وأض��اف «أع��ول عليكم كأب فأنا أعلم بنخوتكم وحرصكم على
االيثار ألولوية تلك الفئات ليس وفق املعايير الدولية فقط بل وفق
قيمنا وأخالقنا».
وأعرب عن بالغ التقدير لقلق جميع املواطنني من آباء وأمهات
على ابنائهم في اخل��ارج موضحا أن توجيهات سمو أمير البالد

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

طارق املزرم

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح تقضي باملتابعة مباشرة لكل
مواطن خارج الكويت.
وأك��د أن البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت باخلارج تعمل
على تلبية احتياجاتهم على مدار ال 24ساعة مجددا الدعوة جلميع
الطلبة إلى ضرورة االتصال بالسفارات والتنسيق معهم.
وردا على سؤال عن أعداد السياح الكويتيني الذين كانوا خارج
البالد قبل إغالق مطار الكويت الدولي أفاد وزير اخلارجية أن عدد
املواطنني الذين مت حصرهم من قبل البعثات الدبلوماسية باخلارج
بعد اتصالهم بها بلغ أكثر من  20ألف مواطن مجددا الدعوة جلميع
املواطنني باخلارج إلى االتصال بالسفارات.
وثمن عاليا التوجيهات السامية ب»توفير الرعاية السكنية
والصحية والغذاء لكل كويتي انقطعت به السبل في أي نقطة على
خريطة العالم ألن دولة الكويت مسؤولة عنهم».
وح��ول إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بأسماء وعناوين وأرق��ام
هواتف املواطنني خارج البالد أشار الى اجتماع عقد أول أمس لنائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور مع رئيس
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي بحضور قيادات القطاعات
العسكرية واألمنية لتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات.
وذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في اخلارج
يبلغ  106بعثات ومنذ ثالثة أسابيع وهي تدعو وجتدد الدعوة إلى
أهمية االتصال بها لتسجيل البيانات.
وردا على س��ؤال بشأن وض��ع بعض املواطنني العالقني في
املطارات األوروبية قال إنه «حصلت بعض األعمال مساء االثنني
وفجر أول حيث وصل بعض الكويتيني إلى مطارات لم يكن لدى
البعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في تلك الدول أي علم أو تنسيق

أو أخذ تصريح منها» مؤكدا أن «تلك األعمال الفردية تشتت اجلهود
اجلماعية».
وشدد في هذا الشأن على وجوب االلتزام بتعليمات السلطات
الصحية في تلك الدول إضافة غلى تعليمات البعثات الدبلوماسية
واملكاتب امللحقة لدولة الكويت.
وأعرب الشيخ أحمد الناصر عن خالص الشكر والتقدير لسلطات
اململكة األردن��ي��ة الهاشمية على السماح بإيصال قافلة بقيادة
الدبلوماسيني العاملني في سفارة دول��ة الكويت لتوزيع امل��واد
الغذائية على املواطنني في العاصمة عمان ومحافظة اربد.
من جهته فقد دعا رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق الرسمي
باسم احلكومة الكويتية طارق املزرم املواطنني واملقيمني إلى عدم
املساهمة في نشر الشائعات وت��داول املعلومات املغلوطة وغير
املوثوقة واحلرص على استقاء املعلومات من مصادرها الرسمية.
وأوض��ح امل��زرم أنه الحظنا خالل األي��ام القليلة املاضية عودة
ظهور العديد م��ن الشائعات م��ج��ددا وبكثرة م��ن خ�لال مختلف
الوسائل التواصل االجتماعي.
وأضاف أن اجلهات املعنية كانت حرصت منذ بداية األزمة على
التصدي لكل هذه الشائعات واألخبار املغلوطة من خالل املؤمترات
الصحفية والرسائل التوعوية اإلرش��ادي��ة ومن خالل املتحدثني
الرسميني في مختلف املؤسسات احلكومية.
وناشد اجلميع املساعدة وعدم املساهمة في انتشار هذه اإلشاعات
دون التحقق من مصدرها لعدم إثارة القلق ،مشيرا إلى أن االشاعات
عادة ما تنتشر عند وجود فراغ في املعلومة ولكن جميع اجلهات
املعنية مستعدة وتعمل على نشر املعلومات الصحيحة واملوثوقة
سواء عبر عقد املؤمترات الصحفية أو حساباتها الرسمية.

سفارة الكويت في قطر تشكل جلنة طوارئ
لرعاية املواطنني وتلبية متطلباتهم

السفير حفيظ العجمي يترأس اجتماع جلنة الطوارئ

قالت سفارة دول��ة الكويت بالدوحة أم��س إنها
شكلت فريق (جلنة ال��ط��وارئ) بناء على تعليمات
وتوجيهات م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة ب��ه��دف رعاية
املواطنني املتواجدين في قطر ضمن اجلهود املبذولة
في مواجهة انتشار فيروس (ك��ورون��ا املستجد -
كوفيد .)19
وقال سفير دولة الكويت بالدوحة حفيظ العجمي
في تصريح لـ (كونا) :إن اللجنة التي يترأس عملها
تضم املكاتب والبعثات الفنية الكويتية لدى قطر.
وأوض���ح أن اللجنة مهمتها األس��اس��ي��ة تتمثل

متابعة أوضاع املواطنني املتواجدين في قطر وتوفير
متطلباتهم ورعايتهم متهيدا لوصولهم الى الكويت.
وأكد أن الفريق املكلف يعمل بشكل مستمر لتوفير
اإلقامة املناسبة جلميع املواطنني ومتابعة جميع
أوضاعهم باإلضافة إل��ى أوض��اع ومتطلبات أف��راد
عائالتهم ومرافقيهم.
وأكد حرص القيادة السياسية احلكيمة في دولة
الكويت على سالمة ورع��اي��ة ومتابعة املواطنني
في الداخل واخل��ارج وتوفير كل متطلبات السالمة
واألمان لهم وألسرهم.

وأع��رب عن شكره لدولة قطر على ما تتخذه من
ق���رارات وتوجيهات س��دي��دة ف��ي متابعة تطورات
انتشار الفيروس وتزويد السفارة بأهم املعلومات
خاصة من قبل وزارت���ي اخلارجية والصحة ومن
مطار حمد الدولي.
وح��ث املواطنني الكويتيني على االل��ت��زام التام
بالقوانني واإلجراءات واإلرشادات التوعوية الصحية
اخلاصة باإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية
الصادرة عن السلطات القطرية املختصة فيمكافحة
انتشار الفيروس.

سفارة الكويت في
البحرين :زيارة
اململكة تتطلب «إذن ًا
مسبق ًا» لدخولها
ق��ال��ت س���ف���ارة دول����ة ال��ك��وي��ت
ل��دى البحرين أم��س اخلميس :إن
زيارة اململكة تتطلب «إذنا مسبقا»
لدخولها موضحة أنه يتم إصداره
ع��ن ط��ري��ق اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة في
البحرين.
وش�����ددت ال��س��ف��ارة ف���ي ب��ي��ان
صحفي على ان استخراج «اإلذن
املسبق» يتم عن طريق «اجلهات
املعنية» في البحرين «فقط» وليس
عن طريقها.
ودعت السفارة املواطنني ملتابعة
تعليمات اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة في
البحرين وض���رورة االل��ت��زام بها
ح��رص��ا على سالمتهم.كما حثت
امل��واط��ن�ين ع��ل��ى ع���دم ال��ت��ردد في
االت��ص��ال بها ف��ي ح��ال وج���ود أي
استفسارات على الهاتف
( .) 0097332200300
وك��ان��ت ش��رك��ة ط��ي��ران اخلليج
البحرينية أعلنت أم��س االرب��ع��اء
اقتصار دخول املسافرين القادمني
الى (مطار البحرين الدولي) على
املواطنني البحرينيني واملقيمني في
اململكة.
وقال الناقل الوطني للبحرين في
بيان انه مت اقتصار جميع املسافرين
القادمني الى مطار البحرين الدولي
مبن فيهم مسافرو الترانزيت عبر
البحرين على «املواطنني البحرينيني
وامل��ق��ي��م�ين» ف��ي اململكة وحاملي
«اإلذن املسبق» للدخول.

