
12www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س 17 من شعبان 1441 هـ/10 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرة اجلـــمـــعـــة

ملشاهدة الصفحات
PDF

ترحيب دولي وعربي بقرار وقف إطالق النار

»كورونا« يوقف حرب اليمن

يحذر اقتصاديون من أن استمرار تدني أسعار 
النفط سوف يتسبب بعجز الدولة عن تسديد 
الرواتب خالل 3 شهور ، والواجب أن تعلن الدولة 
خطة تقشف شديدة للحفاظ على حياة الناس .. 
هل من املعقول أن هزة مثل ما نحن فيها حتدث كل 
هذه األضرار .. تسييل أصول استثمارية في هذا 
الوقت خسارة فادحة .. حان الوقت إليقاف جميع 
أشكال العبث باملال العام .. ثبت أن االعتماد على 

مصدر واحد محفوف باملخاطر ..
احلكمة ضالة املؤمن

بني السطور

اعلنت القيادة املشتركة لقوات حتالف دعم الشرعية في 
اليمن مساء أمس األول وقف اطالق نار شامل في اليمن ملدة 

اسبوعني اعتبارا من يوم أمس.
وقال املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن 
تركي املالكي ان املــدة قابلة للتمديد ، مجددا تأييد ودعم 
قرارات احلكومة اليمنية في قبولها لدعوة االمني العام لالمم 
املتحدة لوقف اطالق النار في اليمن ملواجهة تبعات انتشار 

فايروس كورونا املستجد 
بدورها  رحبت جامعة الدول العربية باالعالن ، مطالبة 
ميلشيات احلوثي بالتجاوب مع املبادرة. وأكد األمني العام 
العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الشعب اليمني 
يعد الرابح األول من هذه املبادرة املهمة التي وصفها بأنها 
تعكس حسا باملسؤولية وادراكــا خلطورة التحدي” الذي 

يفرضه تفشي وباء كورونا في العالم.
كما رحــب األمــني العام ملجلس التعاون لــدول اخلليج 
العربية، الدكتور نايف احلجرف بالقرار مؤكدا دعم مجلس 
التعاون لدعوة األمــني العام لألمم املتحدة في 23 مارس 
لوقف إطالق النار في جميع أنحاء العالم لتركيز اجلهود 

على مكافحة انتشار فيروس الكورونا املستجد.
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مليون   1.5 تتجاوز  كورونا  إصابات 
حول العالم

104 حاولوا التسلل خارج اجلليب واملهبولة ضبط 

ذكــرت االدارة العامة للعالقات 
ـــوزارة  ــي ب ــن ــــالم األم الــعــامــة واالع
الــداخــلــيــة ان رجـــال األمـــن متكنوا 
من ضبط قائد بــاص يعمل باحدى 
الشركات املتعاقدة مع وزارة الصحة 
عــنــد مــحــاولــتــه تــهــريــب عـــدد 100 

شخص  من منطقة جليب الشيوخ 
والتي يطبق عليها قرار العزل، مقابل 
20 دينار من كل شخص، ومت اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقة.
  كــمــا أعــلــنــت وزارة الداخلية 
القبض على أربعة أشخاص خالفوا 

قـــرار الــعــزل فــي منطقة املهبولة 
بقطع السياج احلديدي ومحاولة 
التسلل خارجها مشيرة الى اتخاذها 
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم 

وجاري ابعادهم عن البالد.
وذكرت االدارة العامة للعالقات 

واإلعــــــالم االمـــنـــي بــــالــــوزارة أن 
املؤسسة األمنية لــن تتهاون في 
تطبيق أحكام قانون احلظر واتخاذ 
ـــــراءات الــقــانــونــيــة على  أشـــد اإلج
اجلميع مبــا يهدف الصالح العام 

للبالد. 

وكيل وزارة الداخلية يتفقد إحدى النقاط األمنية
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»نفط الكويت«: إعداد محاجر
7000 شخص تتسع ل� 

عماد سلطان يتفقد التجهيزات في أحد محاجر الشركة

أكد الرئيس التنفيذي لـشركة نفط الكويت 
عماد سلطان إن الشركة سارعت ، إلى توفير 
محاجر للمواطنني العائدين من اخلارج، وذلك 
في منطقة الرتقة ومدينة األحمدي، بسعة نحو 
800 شخص خالل فترة قياسية، وتسليمها 
لوزارة الصحة، الفتاً إلى أنها تقوم أيضاً بإعداد 

محاجر للعمال تسع لنحو 7000 شخص.
ـــاد سلطان إن الــشــركــة سّلمت مبنى  وأف
مستشفى األحمدي القدمي إلى وزارة الصحة، 
تلبية لطلبها ولتتمكن من تسيير عملياتها 
ــذه اجلــهــود تنبع من  الصحية، مــؤكــداً أن ه
إميان “نفط الكويت” مبمارسة مسؤولياتها 
املجتمعية، والــوقــوف صفاً واحـــداً مــع بقية 

األجهزة احلكومية في مواجهة هذا الوباء. تأجيل إدراج بورصة الكويت 
مبؤشر األسواق الناشئة

 قالت هيئة أســواق املال أمس إن مؤسسة مورغان ستانلي 
ــول أسهم الشركات الكويتية فــي مؤشرها  أجلت تنفيذ دخ
الرئيسي )ام.اس.ســــي.اي( لألسواق الناشئة من شهر مايو 

2020 إلى شهر نوفمبر 2020.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن مورغان ستانلي أوضحت 
أن سبب التأجيل يتمثل في اآلثار الضخمة التي أحدثها انتشار 
وباء كورونا املستجد عامليا على قدرة املستثمرين املؤسسيني 
العامليني باستكمال أعمالهم املطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول 
استثماراتهم وذلك على الرغم من استمرار األعمال التشغيلية 

بشكل اعتيادي في السوق الكويتي خالل الفترة املاضية.
وذكرت أن املؤسسة تؤكد على استيفاء دولة الكويت جلميع 
متطلبات الترقية إال أن التدابير االحترازية التي اتخذتها العديد 
ــدول والشركات واملستثمرين املؤسسيني حــول العالم  من ال
للحد من انتشار الفيروس حدت من القدرة التشغيلية لألطراف 
املتعاملة إلجــراء التجهيزات الالزمة لدخول أسهم الشركات 

الكويتية في املؤشرات في مايو 2020.

طلب نيابي بجلسة خاصة 
إلجالء املواطنني

ريا�س عواد

تقدم 10 من نواب مجلس األمة، أمس، بطلب لعقد جلسة خاصة 
ملناقشة خطة إجالء املواطنني الكويتيني من اخلارج، وذلك على خلفية 
تفشي وبــاء فيروس كورونا املستجد، في دول لم تعد قــادرة على 

توفير الرعاية الصحية لغير مواطنيها. 
وقــال النائب سعدون حماد إن املوقعني على طلب عقد اجللسة 
اخلاصة أكدوا أهمية مناقشة هذه القضية في جلسة كاملة، للوصول 
إلى حلول فورية لسرعة عــودة املواطنني، والتعرف على سياسة 
احلكومة وبرنامجها الزمني، وخططها إلجالء املواطنني حلل هذه 
القضية.  وقال النائب خالد العتيبي، إن هناك خطة وآلية حكومية 
إلجالئهم إال أن هذه اخلطة بطيئة جدا، الفتاً إلى أن املنظومة الصحية 
لبعض الــدول املتواجدين فيها بــدأت تتأثر بسبب كثرة املصابني 
بالفيروس ما ينعكس سلبا على مواطنينا ويزيد اخلطرعلى استمرار 

تواجدهم في هذه الدول.
وأضاف أن الكويت مثل بقية دول العالم تأثرت بانتشار الفيروس 
وهناك مجهودات قامت به احلكومة مشكورة وأيضا هناك التزام من 

املواطنني.

جامعة الكويت ..111  
دكتور يطالبون باستئناف 

الدراسة عن بعد 
طالب 111 أستاذا في جامعة الكويت باستئناف العملية 
الــدراســيــة عــن بعد واستكمال مــا تبقى مــن الفصل الــدراســي 
املتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، معللني ذلك بأن التعليم 
يعد أهم قطاع في بناء الدولة وبالتالي فإن الستمراره أولوية 
وكذلك لتوفر جميع اإلمكانيات املــاديــة والتقنية الستمرار 
الــدراســة. وأكـــدوا توفر جميع اإلمكانيات املــاديــة والتقنية 
الستمرار الدراسة، فجامعة الكويت لديها رخصة استخدام نظام 
Blackboard والذي يعمل كنظام إلدارة التعلم. إضافة إلى إن 
 Microsoft Teams جامعة الكويت متتلك رخصة لبرنامج
والذي ميكن من خالله إكمال التدريس عن بعد كما هو معمول في 

معظم دول املنطقة.

مصر والكويت: مايجمعنا 
أقوى من محاوالت اإلساءة

أجــرى وزيــر اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
أمس، اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
سامح شكري حيث تطرق اجلانبان إلــى التفاصيل املتعلقة 

بالعالقات االخوية التاريخية بني البلدين.
وأعرب الوزيران في هذا الصدد عن عدم ارتياحهما ورفضهما 
التام للمحاوالت املسيئة والهادفة إلى املساس بهذه العالقات أو 
التطاول على مرتكزاتها مؤكدين أن ما يجمع الشعبني من أواصر 
األخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه احملاوالت التي ال تعكس 

مشاعر األخوة واملصير املشترك بينهما.
وتناول االتصال أيضا االجــراءات االحترازية التي تتخذ في 
كال البلدين معربني عن تفهمهما لتلك االجراءات وأهمية االلتزام 
بها مبا يحقق مكافحة شاملة النتشار فيروس كورونا املستجد 

ويضمن السالمة للشعبني الشقيقني.  


