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رغم االنخفاض النسبي في إيجابية املسحات امليدانية

»كورونا« يزداد بني الوافدين

استمرار الوضع املتأزم وال��ذي عمق 
الهوة بني أصحاب القرار وأكثر من ثالثة 
أرب���اع ال��ن��واب، ل��ه انعكاسات خطيرة 
على الواقع السياسي ،  حتالف احلكومة 
مع األقلية البرملانية هو ما أوج��د هذا 
الوضع، وللخروج من هذا املأزق، يجب 
على أصحاب القرار العودة إلى النظام 
الدستوري في ع��دد األص���وات وإص��دار 
عفو عام، والسعي للمصاحلة الوطنية، 
واالحتكام إل��ى الشعب .. احل��ل باحلل 

والصج يبقى والتصنف جهالة .

بني السطور

أكد رئيس اللجنة االستشارية العليا ملواجهة كورونا 
د.خ��ال��د اجلارالله، وج��ود انخفاض نسبي في إيجابية 
املسحات امليدانية في احملافظات، وذلك باستثناء مناطق 

السكن االستثماري والوافدين.
وأوض���ح اجل��ارال��ل��ه عبر ت��غ��ري��دات ف��ي حسابه على 
“تويتر”، أن اإلشغال السريري واحلرج يعتبر أعلى لدى 
غير املطعمني والوافدين، مشيراً إلى استمرار استراتيجية 
اإلبطاء والتطعيم الفاعل في ظل التفشي الوبائي، مبيناً 

ارتفاع حدة املوجه الوبائية خليجًيا وإقليمياً وقارياً.
 إلى ذلك قال النائب احمد مطيع :  بعد ارس��ال مواعيد 
اجل��رع��ة الثانية ووص���ول املراجعني إل��ى مركز مشرف 
أبلغوهم بعدم توفر اللقاح إض��اف��ة إل��ى غياب الكادر 
التمريضي ، وه��ذا دليل آخ��ر على فشل وزي��ر الصحة 

مبواجهة اجلائحة.

»أمانة األوقاف«.. 
إفطار صائم في 
املسجد األقصى

شهد األسبوع األول من شهر رمضان الفضيل نشاطا 
كويتيا مكثفا في تقدمي املساعدات للمحتاجني في الداخل 
واخل���ارج في إط��ار جهود دول��ة الكويت املتواصلة على 
الصعيد اإلنساني وذل��ك انطالقا من دوره��ا الرائد الذي 
رسمته لها قيادتها الرشيدة واملتمثل في الوقوف إلى جانب 

كل محتاج أينما كان
وفي فلسطني بدأت جمعية وفا للتنمية وبناء القدرات 
مشروع إفطار الصائم في املسجد األقصى بتمويل من األمانة 
العامة لألوقاف في دولة الكويت واشراف السفارة الكويتية 

في األردن واحملالة لدولة فلسطني.
وقالت اجلمعية في بيان انه مت البدء بتوزيع وجبات 
االفطار الساخنة على أبواب املسجد األقصى والتي ستستمر 
طيلة شهر رمضان متقدمة بالشكر الى دولة الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا والى كافة اجلمعيات والهيئات الكويتية ملا 

يقدمونه من مساعدات للشعب الفلسطيني
وف��ي ه��ذا اإلط��ار وف��ي ظل ما تعيشه البالد من ظروف 
استثنائية مبواجهة جائحة فيروس )ك��ورون��ا املستجد 
- كوفيد 19(، التي تتطلب تكاتف جميع مؤسسات املجتمع 
املدني أطلق البنك الكويتي للطعام واإلغاثة حملته اخليرية 
)إفطار صائم( التي تستهدف توزيع نحو 23 ألف وجبة 
على املتعففني في شهر رمضان وذلك بالتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف الكويتية.
 توزيع وجبات االفطار على أبواب املسجد األقصى 
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نساء حول الرسول

أب���ي  ب�����ن  ع���ل���ي  ب���ن���ت  ك���ل���ث���وم  أم 
طالب.. »القابلة املسلمة«
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ح���دث ف���ي رم��ض��ان 

فتح مكة 
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تشييع جثمان األمير فيليب بحضور امللكة إليزابيث 

 نقل نعش األمير من قلعة وندسور الى كنيسة سانت جورج 

الشاهني يستغرب تعيني
85 مستشارًا عربيًا  

وج��ه النائب أسامة الشاهني 
س��ؤاال برملانيا إل��ى نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير العدل وزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عن 

تكويت القضاء، جاء فيه:
إن تكويت ال��ق��ض��اء الوطني 
مطلب حيوي، لتعزيز السيادة 
ومتكني العناصر الوطنية وتعزيز 
االس��ت��ق��الل، ت��ف��اج��أ امل��واط��ن��ون 
ف��ي مطلع أب��ري��ل 2021، بخبر 

تعيني 85 مستشارا م��ن إح��دى 
اجلنسيات العربية، ف��ي مرفق 
القضاء والنيابة العامة، لذا ما هو 
السند القانوني لهذه التعيينات؟ 

وما هي أسبابها العملية؟.
وما هي خطط تكويت القضاء 
الوطني؟ وما هو السقف الزمني 

لذلك؟.

قطر: لقاح كورونا للقادمني 
2022 حلضور مونديال 

أعلن وزير اخلارجية القطري محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني أن بالده جتري حالياً محادثات مع كل الشركات 
املصنعة للقاحات ضد »كوفيد- 19«، لضمان حصول 
جميع القادمني حلضور كأس العالم 2022 في كرة القدم 

الذي تستضيفه بالده على اللقاح.
وق��ال ال��وزي��ر القطري :كنا نتفاوض ونتحدث مع 
مزودي التطعيمات حول كيفية التأكد من حصول جميع 

القادمني حلضور كأس العالم على اللقاح .

مرشح واحد لالنتخابات 
التكميلية أمس

تقدم امس السبت مرشح واحد 
إل��ى إدارة ش���ؤون االنتخابات 
التابعة ل��وزارة الداخلية بطلب 
ترشحه لالنتخابات التكميلية 
البرملانية عن ال��دائ��رة اخلامسة 
)2021( وذلك في ثالث أيام فتح 
ب��اب ال��ت��رش��ح.وامل��رش��ح املتقدم 
هو ع��ادل عباس الشطي ليرتفع 
بذلك ع��دد املتقدمني ال��ى ثمانية 

مرشحني منذ فتح ب��اب الترشح 
ي��وم ام��س االول. وك��ان��ت إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية فتحت يوم اخلميس باب 
الترشح لالنتخابات التكميلية 
للدائرة اخلامسة وس��ط التقيد 

باالشتراطات الصحية.

وزير الداخلية: لن نسمح 
بأي تهاون أو تقصير

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح بجولة 
أمنية شملت عدد من محافظات البالد تفقد خاللها عدد 
من النقاط األمنية وذلك للوقوف على مدى سير العمل 
األمني من خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية 

واالشتراطات الصحية.
وأكد وزير الداخلية أن رجال األمن هم العني الساهرة 
على حماية املنظومة االمنية بالبالد وفرض هيبة الدولة 

وتطبيق القانون.

أقيمت مراسم تشييع جثمان األمير فيليب 
أمس مع نقل نعشه من قلعة وندسور الى 
كنيسة سانت جورج بحضور امللكة إليزابيث 

الثانية وأفراد العائلة.
ومشى أوالد األمير الراحل األربعة تشارلز 
وآن وأندرو وإدوارد خلف النعش بعد تأدية 

احلرس الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه 
وليام وهاري.وأعلنت بريطانيا دقيقة صمت 

تكرمًيا لألمير فيليب.
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