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1919 ضابطًا وتفقد مركز استقبال العمالة املخالفة الصالح أصدر قرارًا بترقية 

.. وبدأت مواجهة جتار اإلقامات

ال نؤمن بالعنصرية ألنها من أسوأ 
األمـــراض اإلنسانية ولكن نؤمن بحق 
اإلنسان في العيش الكرمي فكل مواطن 
أو مقيم بصفة قانونية يجب أن ترعاه 
الدولة .. ما نطالب به هو إبعاد املخالفني 
ــات  ــام ــن نــصــب عليهم جتـــار اإلق ــذي ال
وإعادتهم إلى بالدهم بطريقة محترمة 

وإنسانية !

بن السطور

�صمري خ�رض

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــــالم األمــنــي أن نــائــب رئيس 
مجلس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية 
أنس خالد الصالح ووزيرة الشؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل قاما بجولة 
تفقدية لالطالع على االستعدادات 
ـــــراءات االحــتــرازيــة  األمــنــيــة واإلج
والوقائية داخــل املقار املخصصة 
الستقبال تسجيل مخالفي اإلقامة 

الراغبني في مغادرة البالد
وأكــد الــوزيــر الصالح أن هناك 
ــاً كــبــيــراً مــن قبل املخالفني  ــاوب جت
ملغادرة البالد، واالستفادة من قرار 
اإلعفاء من الغرامات املالية، وشكر 
سفارات بالدهم وتعاونها لتسهيل 

االجراءات. 
من جانب اخــر قــال الصالح عبر 
حسابه في »تويتر«: وجهت االخوة 
في وزارة الداخلية بحصر أسماء 
كفالء املخالفني من أفــراد وشركات 

حملاسبة من يثبت جتارته باالقامات، 
مؤكدا أن من حق وزير  الصحة عزل 
بعض املناطق في حال لوحظ انتشار 
فيروس  كورونا فيها.. سواء التي 
يقطنها املواطنون أو الوافدون ، الفتا 
الى التنسيق بني  اخلارجية وعدد 
من الدول لفتح األجواء أمام رعاياها 
لالستفادة من مهلة املــغــادرة دون 
دفــع غرامات مخالفة اإلقامة ، كما 
أصدر الصالح قــرارا وزاريــا تضمن 
حركة ترقيات واسعة النطاق شملت 

1919 ضابطا.
بدورها قالت الوزيرة مرمي العقيل 
ان قـــرار تسهيل ترحيل املقيمني 
يشمل غير املخالفني ، الفتة الى ان 
الــيــوم االول الستقبال املخالفني 
ــدة  شهد استقبال 750 وافـــدا وواف
مــن اجلنسية الفلبينية ، تقدموا 
لالستفادة من مهلة مغادرة البالد 
ــع غــرامــة ، مــؤكــدة جتهيز  دون دف
طائرتني إلجــالء الدفعة األولــى من 

العمالة الفلبينية في غضون أيام

ت���رام���ب ي��ط��ال��ب ب��إن��ف��اق ت��ري��ل��ي��ون��ي 
البني  مشاريع  على  ج��دي��دة  دوالر 

التحتية
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ب����ف����ي����روس  ج������دي������دة  إص������اب������ة   28
18 منها بن الهنود »كورونا«.. 
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أس��ه��م امل��درب��ن األج��ان��ب ت��ت��ه��اوى في 
الكويت

الصالح يتفقد مركز استقبال العمالة املخالفة

1 82 6666 5082 6666

43 ألفًا حول العالم »كورونا« يحصد أرواح 

أميركا تسجل أعلى اإلصابات باملرض حتى اآلن

جلنة برئاسة الهاشل
لتحفيز االقتصاد

قرر مجلس الوزراء خالل اجتماعه 
االستثنائي مساء أمس األول تشكيل 
جلنة تعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
لالقتصاد احمللي الــواردة في تقرير 
الــفــريــق االقــتــصــادي املــشــتــرك بني 

اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.
ــك فــي تصريح أدلـــى به  ــاء ذل ج
رئــيــس مــركــز الــتــواصــل احلكومي 
الناطق باسم احلكومة الكويتية 
طارق املزرم لتلفزيون دولة الكويت 
عقب االجــتــمــاع االستثنائي الــذي 
عقد برئاسة سمو الشيخ صباح 

ـــوزراء في  اخلــالــد رئيس مجلس ال
ـــار املــتــابــعــة املــتــواصــلــة لبحث  إط
تقارير اجلهات ذات الصلة مبواجهة 

تداعيات فيروس كورونا املستجد .
ــال املــزرم ان اللجنة ستكون  وق
برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي 
ــل وزارة املــالــيــة  ــي ــة وك ــوي ــض وع
والــعــضــو املــنــتــدب للهيئة العامة 
لالستثمار معنية ولها االستعانة 
مبن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية 

ملعاونتها .

 242 إزالة 
مخيمًا مخالفًا في 

األحمدي واجلهراء 
أعلن نائب املدير العام لشؤون قطاع محافظتي 
ــة 242  حولي واألحــمــدي فهد الشتيلي أمــس إزال
ــدي واجلــهــراء وذلــك  ــم مخيما مخالفا فــي األح
مبساندة أمنية.وقال الشتيلي في بيان صحفي 
إن الفرق الرقابية مبناطق املخيمات مستمرة في 
عملها إلزالة كل املخيمات عقب انتهاء مدة التخييم 

الربيعي في 15 مارس املنصرم.
يذكر أن موسم التخييم الربيعي يبدأ منتصف 
شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر مــارس من كل 

عام.  

أودى فــيــروس كــورونــا املستجّد 
بحياة ما ال يقّل عن 43082 شخصاً 
في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في 
الصني، وفــق حصيلة أعّدتها وكالة 
ــى مصادر  ــرس اســتــنــاداً إل فــرانــس ب

رسمية صباح أمس
وُشخصت رسمياً إصابة 865970 
شخصا في 186 بلداً ومنطقة منذ بدء 
تفشي الــوبــاء، وهــذا العدد ال يعكس 
الصورة كاملة كون عدد كبير من الدول 
تكتفي بفحص األفراد الذين تستدعي 
إصابتهم نقلهم إلى املستشفى. ومن 
بني هــذه احلــاالت، ُيعتبر اليوم ما ال 
يقّل عن 172500 شخص متعافني في 

العالم.
وإيطاليا التي سّجلت أول وفــاة 
بكورونا املستجّد على أراضيها في 
أواخر فبراير، هي الدولة األكثر تضرراً 
من املــرض مع 12428 وفــاة من أصل 
105792 إصابة، وتعتبر السلطات 

اإليطالية أن 15729 شخصاً تعافوا.

التحالف نفطي بن الرياض وواشنطن.. 
هل ينهي عصر »أوبك«؟

قالت مصادر مطلعة، إن كبار املسؤولني 
األمريكيني قــد وضــعــوا جانبا، مقترحا 
إلقامة حتالف مع السعودية من أجل إدارة 
ســوق النفط، ووصفت الفكرة بأنها من 

بنات أفكار مستشاري البيت األبيض.
ووفق “روسيا اليوم” .. يدل ذلك على 
عمق األزمـــة التي تــواجــه صناعة النفط 

العاملية وتنامي أهميتها بالنسبة لالقتصاد 
األمريكي. 

وهوت أسعار النفط ألدنى مستوياتها 
فــي 18 عــامــا بسبب الضربة املــزدوجــة 
املتمثلة في تقلص الطلب على الطاقة من 
ــراء جائحة فــيــروس كــورونــا، وحــرب  ج
األسعار بني السعودية وروسيا، مما يهدد 

املنتجني األمريكيني والعامليني ذوي التكلفة 
املرتفعة باإلفالس.

وقال أحد املصادر، إن فكرة بديل أمريكي 
سعودي ملنظمة البلدان املصدرة للبترول، 
التي تعتبر السعودية قائدا لها من الناحية 
العملية، “جرى طرحها، لكن ليس على 

مستوى جتري دراسته بجدية«.

سموه أمر بالتبرع بها نيابة عن أسرة الصباح

5 مالين دينار  األمير: 
لصندوق مواجهة 

انتشار »كورونا«
 

صرح وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي 
جراح الصباح بأن صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد قد أمر بالتبرع مببلغ خمسة ماليني دينار 
كويتي لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار 
فيروس كورونا املستجد وذلك نيابة عن أسرة الصباح.
سائلني املولى جل وعال أن يرفع هذا الوباء ويكشف 
هذه الغمة عن الوطن العزيز وعن العالم أجمع وأن 
يحفظ الوطن الغالي من كل سوء ومكروه ويدمي عليه 

نعمة األمن واألمان والرخاء واالزدهار.  
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