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تدابير استثنائية لسرعة تلبية متطلبات اجلهات احلكومية  

وزير الصحة: أزمة كورونا »مطولة«

حذرنا سابقاً من أن جتميع أعداد كبيرة من 
العمالة خاصة في هذا الوقت يشكل خطراً على 
األوضاع األمنية .. توقف األعمال وعدم توفر 
السيولة يعتبران قنبلة موقوتة باإلضافة 
إلى الشحن العنصري من بعض السفهاء عبر 
ــر خطير  منصات التواصل االجتماعي ..األم
ويحتاج إلى خطة أمنية محكمة وإيجاد سبل 
لتوفير الطعام لــأعــداد الغفيرة .. تذكروا 

أحداث خيطان .. العقل زينة !

بني السطور

عقد سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الــوزراء في مكتبه 
ــة ملجلس  ــام ــع مبــقــر األمـــانـــة ال
الـــوزراء فــي قصر السيف أمس 
لقاء مع رئيس ديــوان احملاسبة 
فيصل الشايع الستعراض سبل 
التنسيق والتعاون للتعامل مع 
هذه املرحلة الدقيقة وما تستوجبه 
من تدابير استثنائية تستهدف 
سرعة تلبية متطلبات اجلهات 
ــة  احلكومية فــي مــواجــهــة األزم
دون اإلخــال مبتطلبات احلرص 
املشترك على احملافظة على املال 
العام والضوابط والقواعد التي 
حتقق احلدود املطلوبة العتبارات 

الرقابة
ــر الصحة  مــن جانبه أكــد وزي
الشيخ د. باسل الصباح، أن مدة 
األزمة ستطول حتى بداية العام 

املقبل بالعالم، قائا: ما زلنا في 
املنحنى احلاد في صعود احلاالت 
ومـــن املــتــوقــع الــوصــول إلـــى 3 
مايني إصــابــة فــي نهاية أبريل 
بالعالم وستتضاعف بالشهر 
الذي يليه، مضيفا: نأمل من الله 
أن يخفف عنا اجلائحة ويخرج 

دواء وتطعيم في القريب العاجل.
ــال الــوزيــر فــي تصريح له  وق
في تلفزيون الكويت على هامش 
جولة قــام بها، إن 50 باملئة من 
املصابني بالفيروس ال يحملون 
ــراض وهنا تكمن خطورة  أي أع
انتشار العدوى في هؤالء الذين 
يجوبون األســواق وأماكن العمل 
والتجمعات وينشرون العدوى 

في كل مكان من دون قصد. 

ال��س��ي��ادي  ال��ك��وي��ت  تصنيف  تثبيت 
ي��ع��ك��س ق��وت��ه��ا االئ��ت��م��ان��ي��ة وم��ت��ان��ة 

مركزها املالي
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وزي���������ر ال�����داخ�����ل�����ي�����ة: ن�����ح�����رص ع��ل��ى 
اس��ت��ك��م��ال وت��ع��زي��ز م��س��ي��رة ال��ت��ع��اون 

األمني اخلليجي
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مستشفيان  إي��ط��ال��ي��ا..  إل���ى  ق��ط��ر  م��ن 
م��ي��دان��ي��ان وط���ائ���رات م��ح��م��ل��ة ب��امل��واد 

الطبية
الدقباسي أكد تأجيل أقساط املتقاعدين 

الغامن: »الدين العام« لن يجد أغلبية لتمريره
ريا�س عواد

قــال رئيس مجلس األمــة مــرزوق 
الــغــامن عــقــب االجــتــمــاع مــع اللجنة 
االقتصادية الوزارية ومحافظ البنك 
املــركــزي بحضور 21 نائبا  بحثنا 
العديد من امللفات االقتصادية ومن 
بينها قانون الدين العام الــذي طالب 

ــرورة سحبه والــتــقــدم  ــض ــواب ب ــن ال
بخارطة طريق واضحة .

وأضــاف :واجــب على احلكومة أن 
تضع خارطة طريق واضحة وواجب 
عليها أيضاً في حال تقدمي أي متطلبات 
تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل 
جلي أوجه صرف أي مبالغ حتى تكون 

هناك عدالة حقيقية وشفافية تضيع 
الــفــرصــة على مــن دأب على حتوير 
احلقائق . وقال الغامن إن قانون الدين 
العام أعد قبل أزمة كورونا وال عاقة 
له بحزمة اقتصادية أو غيرها وفي 
نفس الوقت لن يجد أغلبية لتمريره 
باملجلس لذلك يفترض أن تعاد دراسته 

وفق املستجدات واملتغيرات«.
بدوره قال النائب علي الدقباسي إن 
هناك تأكيدات حكومية بأن قرار تأجيل 
أقساط املتقاعدين قد اتخذ ، الفًتا إلى 
أنه خال اليومني القادمني ستتضح 
الرؤية حول التكييف القانوني للقرار 

وكيفية تنفيذه.
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بنك الدم يجمع بالزما املتعافني لعالج كورونا

أحد املتبرعني خال سحب البازما

طائرة عسكرية كويتية محملة 
55 طنًا مستلزمات طبية  ب� 

ووقائية من الصني
قــال سفير دولــة الكويت لدى 
الصني سميح جوهر حيات أمس 
ان طائرة عسكرية تابعة اجليش 
الكويتي محملة ب 55 طنا من 
املستلزمات الطبية والوقائية 
غـــادرت الصني فــي طريقها الى 
الــبــاد وذلـــك لتعزيز املــخــزون 
االستراتيجي في وزارة الصحة 

العامة في الباد. واضاف السفير 
حيات انــه يقوم بــاإلشــراف على 
اجــــراءات تسيير الــرحــات بني 
الكويت والصني عبر جسر جوي 
قائم بني البلدين وذلــك لتدعيم 
املخزون االستراتيجي في مختلف 

قطاعات الدولة املختلفة.

  ضبط عمال شركة 
خاصة بعد جتمهر وشغب 

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ستة عمال تسببوا بأعمال 
حتريض وشغب وإحالتهم إلى جهات االختصاص التخاذ 
اإلجـــراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن الباد وجار 
ضبط باقي العمال املشاركني. وقالت الــوزارة في بيان 
صحفي لادارة العامة للعاقات واإلعام األمني أمس إن 
باغا ورد إلى غرفة العمليات من مندوب إحدى الشركات 
اخلاصة للحراسة يفيد بوجود أعمال جتمهر ومحاولة 
االعتداء عليه من عمال الشركة نفسها عند تسليمه الرواتب.

وأضافت أنه على الفور انتقلت دورية النجدة إلى مكان 
الواقعة ولــدى وصولها اعتدى أحــد عمال الشركة على 
جسم الدورية وحينها قام قائد الدورية بإطاق عيار ناري 

احترازي في الهواء لفض التجمهر .

أعلنت مــديــرة إدارة خدمات 
نقل الــدم في بنك الــدم الكويتي 
الــدكــتــورة رمي الــرضــوان البدء 
ــا املــنــاعــيــة  ــازم ــب بتحضير ال
ملواجهة مرض فيروس كورونا 
املــســتــجــد إذ يــتــم جتــمــيــع هــذه 
البازما من املتبرعني املتعافني 
من الفيروس وحتضيرها ضمن 
ــة حسب  ــي ــامل ــع املـــواصـــفـــات ال
إرشـــادات املنظمة العاملية لنقل 
الدم ومنظمة بنوك الدم األمريكية 

AABB
وقالت الرضوان أمس إن جسم 
الشخص املصاب عندما يواجه 
الــفــيــروس يــبــدأ تكوين أجسام 
مضادة للتغلب على املرض وتبدأ 
عملية التبرع من املتعافي بعد 
ــرة احلظر  ــت ــاج وف ــع انــتــهــاء ال
املنزلي وفقا للمعايير املنشورة 
عامليا من منظمة الصحة العاملية.

32 عقارًا  قطع الكهرباء عن 
مخالفًا في  خيطان

 أعلن مدير فرع بلدية محافظة 
الفروانية محمد صرخوه أمس 
قطع التيار الكهربائي عن 32 
عقارا مخالفا في منطقة خيطان 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
وقـــــال صـــرخـــوه فـــي بــيــان 
ــة كثفت  ــدي ــل ــب صــحــفــي إن ال
جــوالتــهــا املــيــدانــيــة على سكن 
ـــزاب فـــي مــنــاطــق السكن  ـــع ال
اخلـــاص والــنــمــوذجــي ، داعــيــا 

أصحاب العقارات إلى التعاون 
ــديــة الــرقــابــيــة  ــل ــب مـــع فـــرق ال
أثناء جوالتها امليدانية جتنبا 
للمساءلة القانونية وفــي حال 
وجــود شكوى تتعلق بالعزاب 
إلــى التواصل عبر الــواتــس أب 
)24727732( التخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالها.

12 يومًا إغالق مسقط 
قالت اللجنة العليا للتعامل مع مرض كوفيد- 19 في 
سلطنة عمان على تويتر، أمس، إنه تقرر حظر االنتقاالت 
من وإلى محافظة مسقط اعتبارا من العاشر من أبريل 

وحتى 22 من الشهر نفسه.
وسجلت عمان 419 حالة إصابة بفيروس كورونا 
املسبب للمرض منها 48 في األربعة والعشرين ساعة 
املاضية. وأعلنت وزارة الصحة العمانية، امــس، عن 
تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد 
ليصبح العدد الكلّي للحاالت املسجلة في السلطنة 419 

وعدد الوفيات حالتني.
من جانب آخــر، أفــادت وكالة األنباء العمانية، بأن 
ــارق أصـــدر، عفوا عــن 599  سلطان عمان  هيثم بــن ط

سجينا بينهم 336 أجنبيا.
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