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الوزارة أمهلتهم شهرًا بدءًا من اليوم وجهزت أماكن االستقبال واإليواء

»الداخلية« ملخالفي اإلقامة : غادروا بال غرامة .. وعلى حسابنا

اجلليب أصبحت بورة للمخالفات

طوارئ حول العالم الحتواء كورونا

أرقام مرعبة لإلصابات والوفيات حول العالم

»الشؤون« تنفي استقطاع 
12.5 باملئة من حصيلة فزعة 

الكويت للجمعيات اخليرية
نفت وزيرة الشؤون االجتماعية 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيل صحة ما يتم تداوله 
عبر مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
عن استقطاع نسبة 12.5 في املئة 
مــن حصيلة الــتــبــرعــات اخليرية 
فــي حملة فــزعــة الكويت ملصلحة 
ــة واملـــبـــرات  ــري ــي اجلــمــعــيــات اخل

املشاركة في احلملة. وقالت الوزيرة 
العقيل في تصريح صحفي أمس إن 
“الشؤون” عقدت عدة اجتماعات 
ــي حملة  ــات املــشــاركــة ف ــه ــع اجل م
فزعة الكويت قبيل انطالقها واتفقت 
خاللها اجلمعيات اخليرية على 
عدم استقطاع أي نسب من حصيلة 

تبرعات احلملة.

تباعد وظيفي في 
»احلرس الوطني«

ــت خلية إدارة األزمـــة الصحية الطارئة في  أوص
ــرس الوطني برئاسة املــعــاون لالسناد اإلداري  احل
بالتكليف العميد مهندس عصام نايف عصام بتطبيق 
التباعد الوظيفي للحفاظ على منظومة القيادة 
والسيطرة مبباركة كرمية من القيادة العليا للحرس 
الوطني وذلك ضمن اإلجراءات االحترازية للوقاية من 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقال العميد مهندس عصام نايف في تصريح صحفي 
أمس إن اللجنة أوصت مبنع وجود القائد ومساعده على 

جميع املستويات الوظيفية.

ـــــداد املــصــابــن  مـــع تـــزايـــد أع
بفيروس كورونا املستجد، رخصت 
السلطات األميركية للمستشفيات 
ـــن  ـــوي ـــوروك ـــل بـــاســـتـــخـــدام ك
وهيدروكسيكلوروكوين عالجا 
للفيروس، كما تصارع دول العالم 

الزمن الحتواء الوباء وتداعياته.
وجتاوز عدد املصابن بفيروس 
كورونا في أرجاء العالم 721 ألفا، 
كما متاثل للشفاء أكثر من 158 

ألفا، في حن توفي نحو 34 ألفا.
وقد جاءت الواليات املتحدة في 
املركز األول بأكثر من 142 ألف 

مصاب.
ورجح الرئيس األميركي دونالد 
ترامب أن تشهد الواليات املتحدة 
ذروة مــعــدل الــوفــيــات بفيروس 
كورونا خالل األسبوعن املقبلن، 
وأعــلــن متديد إرشــــادات التباعد 
االجــتــمــاعــي حــتــى نــهــايــة أبــريــل 

املقبل.

احتاد املصارف: البنوك قادرة 
على التكيف مع أزمة كورونا

أكــد احتـــاد مــصــارف الكويت 
أن البنوك احمللية تتابع جميع 
التطورات الناجمة عن إجــراءات 
مواجهة تفشي فيروس كورونا 
املستجد ليس فقط على مستوى 
دولة الكويت وإمنا على مستوى 
العالم مشددا على أن هذه البنوك 
تتمتع بالقوة واملتانة واملستويات 
العالية مــن مــؤشــرات السالمة 
املالية التي تؤهلها المتصاص 
الصدمات والتعامل مع هذه األزمة 

والظروف االستثنائية.
وقال االحتــاد في بيان صحفي 
أمــس إن االقتصاد العاملي “مير 
بحقبة تاريخية غير مسبوقة 
وتواجه جميع دول العالم ومنها 
الكويت التداعيات االقتصادية 
الناجمة عــن إجــــراءات مواجهة 
تفشي الفيروس ومــا قــد يترتب 

على ذلك من أزمة عاملية.

عالج  كورونا في السعودية 
يشمل مخالفي اإلقامة

أعلن وزيــر الصحة السعودي الدكتور توفيق بن 
فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم احلرمن الشريفن 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقدمي العالج 
مجاًنا جلميع املواطنن واملقيمن ومخالفي نظام اإلقامة 
في جميع املنشآت الصحية العامة واخلاصة في كل ما 
يتعلق بالعالج من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة 
األنباء السعودية. وأكد الربيعة في مؤمتر صحافي عقده  
ــدواء مبدينة الرياض أمس أن  في مقر هيئة الغذاء وال
هذا األمر الكرمي يأتي من منطلق حرص خادم احلرمن 
الشريفن على صحة اجلميع الذي وضع لصحة املواطن 

واملقيم أولوية قصوى لضمان سالمة اجلميع .

احلجي  في ذمة الله

ــرز رجــاالت العمل  فقدت الكويت أحــد أب
ــر األوقـــاف األسبق ورئيس  اخليري ، وزي
جمعية اإلصالح العم يوسف جاسم احلجي 

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
.. يعتبر العم يوسف رحمه الله من أعالم 
الدعوة خالل عمره املديد ومن السباقن إلى 
كفالة األيتام ورعاية األرامل وبناء املساجد 
ــقــران ، فسجله حــافــل بالعمل  وطــبــاعــة ال

الصالح  
الوسط تعزي أسرته الكرميه وأحبابه في 
الكويت وخارجها ..رحــم الله العم يوسف 
وأسكنه فسيح جناته .. إنــا لله وإنــا اليه 

راجعون

سمو األمير يعزي أسرة يوسف احلجي:
حياة حافلة بالعطاء وإسهامات مقدرة  

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور 
له بإذن الله تعالى يوسف جاسم احلجي عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته بوفاة أحد رجاالت الوطن الفقيد يوسف جاسم احلجي.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا 
يقضي بالسماح ملخالفي قانون 
اإلقامة مبغادرة البالد دون دفع أي 
غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك 
دون حتمل تكاليف السفر وتذاكر 
الــطــيــران بــاإلضــافــة إلـــى إمكانية 

عودتهم للبالد مرة أخرى.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
ــالم األمني بــالــوزارة في بيان  واإلع
صحفي أمس إن القرار يأتي في ظل 
الظروف االستثنائية التي متر بها 
الــبــالد واإلجـــــراءات الــتــي تتخذها 
الـــوزارة ملكافحة انتشار فيروس 
ــا املستجد )كــوفــيــد - 19(  ــورون ك
وكذلك بسبب تراكم الغرامات املالية 
املــتــرتــبــة عــلــى املــخــالــفــن لقانون 

اإلقامة.
وأوضــــحــــت أنــــه فــيــمــا يخص 
األشــخــاص الــذيــن يــبــدون رغبتهم 
في منحهم إقامة بالبالد واستعدادا 
لدفع الغرامة املقررة دون إحالتهم 
إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة 
الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم 
متى توافرت فيهم الشروط املقررة 

لالقامة  
وقامت وزارة الداخلية بتجهيز 
أمــاكــن إليـــواء املخالفن بعد إنهاء 
ــد سفرهم  ــوع إجـــراءاتـــهـــم حــتــى م
ومغادرة البالد كما تولت الــوزارة 
تخصيص أماكن الستقبال املخالفن 
لقانون اإلقــامــة لتسجيل الطلبات 
لديها مبنطقة الــفــروانــيــة متهيدا 

للسماح لهم باملغادرة.    

صندوق النقد: 
الكويت قادرة على 

حتمل الصدمات
 

 أكد صندوق النقد الدولي أن باستطاعة 
الكويت حتمل الــصــدمــات األخــيــرة من 
منطلق قوتها فاألصول الوفيرة في بنك 
ــزي واالحــتــيــاطــات التي  ــرك الــكــويــت امل
تديرها الهيئة العامة لالستثمار ومساحة 
اإلقراض الكبيرة للقطاع املصرفي تدعم 
مرونة املالية العامة للدولة في مواجهة 

الصدمات.
جاء ذلك في البيان اخلتامي لصندوق 
النقد الدولي الذي نشره أمس على موقعه 
اإللكتروني مبناسبة اختتام مشاورات 
ــام 2020 مــع دولــة الكويت مبوجب  ع
املادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق 
ــى ملحق توضيحي عــن آثــار  إضــافــة إل
انتشار فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

.)19 -
وأضــاف أن النمو في الناجت احمللي 
اإلجمالي احلقيقي للقطاعات غير النفطية 
فــي الكويت تعزز إلــى نحو 3 فــي املئة 
عــام 2019 مدفوعا باإلنفاق احلكومي 
ــاق االستهالكي وســجــل الناجت  ــف واإلن
احمللي اإلجمالي احلقيقي للقطاع النفطي 
انكماشا بنحو 1 في املئة في ظل اتفاقية 
ــدول املصدرة  ــك +( )بــن منظمة ال )أوب

للبترول ودول من خارجها(.
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