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207 آالف مقابل الدوالر الواحد الريال يسجل انهيارًا تاريخيًا.. 

قلق من حرائق »النووي« اإليراني  

منذ ستة عقود والكويت ثابتة على موقفها من القضية 
الفلسطينية وضــرورة تطبيق قــرارات األمم املتحدة كاملة، 
وعلى رأسها أن القدس هي عاصمة فلسطني، وأن الكويت آخر 
دولة ستطبع مع الكيان إذا التزم بالقرارات .. بعض املتطفلني 
على السياسة يحاولون الضغط على بــادنــا بأساليب 
رخيصة ومكشوفة لتغيير هذا املوقف الصلب والقائم  على 
حقوق مشروعة وهو موقف مبدئي نابع من قناعة راسخة 
ال ميكن أن تتزعزع ..استئجار بعض املغردين لن يغير من 

مبادئنا الثابتة .. كفى عبثاً !

بني السطور

دي����ن����ار   م����ل����ي����ار   15.3 »ال�������ش�������ال«: 
ال������ع������ج������ز امل�������ت�������وق�������ع ف���������ي م�������وازن�������ة 
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ال�����ك�����وي�����ت ت�����ق�����دم من�������وذج�������ًا رائ�����ع�����ًا 
حول  الطوارئ  حل��االت  لالستجابة 

العالم

2

ت���ون���س.. إض�����راب ع����ام ف���ي ت��ط��اوي��ن 
واحلكومة تفاوض احملتجني

حريق هائل أمس في محطة »مدحج زرغان« للغاز مبدينة األهواز 

1 82 6666 5082 6666

»كورونا«.. الكويت والسعودية
ضمن قائمة اخلطر السويسرية 

إجراءات مشددة باملطارات مع عودة احلياة لطبيعتها

40 ألف متعاٍف من »كورونا«
أعلنت وزارة الصحة أمس 
ـــاالت الــشــفــاء من  بــلــوغ عـــدد ح
ــرض )كوفيد19-( فــي دولــة  م
الكويت 39943 حالة بتعافي 
667 إصابة في األربع وعشرين 

ساعة قبل املاضية.
وقالت الـــوزارة في بيان إنه 
تــأكــد متــاثــل تــلــك احلــــاالت إلــى 
ــراء الفحوصات  الشفاء بعد إج
الــطــبــيــة الـــازمـــة واخلــطــوات 

املتبعة بهذا الشأن.

كــمــا أعــلــنــت الـــــوزارة تأكيد 
ــدة،  ــدي ــة ج ــال إصـــابـــة 631 ح
وتسجيل 667 حالة شــفــاء، و 
5 حاالت وفاة جديدة ، ليصبح 
ــاالت 49،303  إجمالي عــدد احل

حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الــوزارة الدكتور عبدالله السند، 
ان حاالت االصابة تضمنت 386 
حالة ملواطنني كويتيني و245 

حالة لغير الكويتيني.

132 إصابة ب�»كورونا« 
بني الرياضيني

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أمــس، نتائج فحص 
الرياضيني  للكشف عن فيروس كورونا املستجد استعدادا 
لعودة التدريبات الرياضية ،مؤكدة أنها أجرت عدد 451 
مسحة أمس من إجمالي  عدد مسحات 3479 منذ بداية 

املسحات.
وأكدت أن إجمالي احلاالت املصابة بفيروس كورونا 
بلغ 5 إصابات، ليرتفع عن اإلصابات إلى 132 حالة، وأن 

عدد احلاالت السلبية بلغ 443 حالة.

أصــــدرت الــســلــطــات الصحية 
ـــس ، قــائــمــة بـ  الــســويــســريــة أم
»البلدان األكثر خطورة« لإلصابة 
بــكــورونــا املستجد، تتضمن 29 
ـــات املــتــحــدة  ـــوالي دولــــة مــنــهــا ال
والبرازيل وخمس دول عربية منها 

الكويت والسعودية.
وأوضحت السلطات الصحية 
السويسرية أنها اعتباراً من غد 
االثــنــني ســـوف تــلــزم املسافرين 
ــى ســويــســرا مــن هذه  الــقــادمــني إل
الـــدول باحلجر الصحي ملــدة 10 
أيـــام. وأشـــارت إلــى أن مــن ضمن 
أســبــاب الــتــصــنــيــف هــو انــتــقــال 
العدوى من املسافرين القادمني من 
اخلــارج، ســواء من السويسريني 
الذين يسافرون إلى دول وصفتها 
بـ »عالية اخلطورة« باإلصابات، 
ويجلبون الفيروس معهم حال 

عودتهم إلى سويسرا.

»الداخلية« : مكافآت »الصفوف 
األمامية« قيد الدراسة

نفت اإلدارة العامة للعاقات 
واإلعــــام األمــنــي فــي وزارة 
الداخلية ما مت تــداولــه حول 
املكافآت اخلاصة برجال األمن 
والتي تقرر منحها للعاملني 
في الصفوف األمامية ملواجهة 

جائحة فيروس كورونا.
ــــدت اإلدارة أن مــامت  وأك
ــول املبالغ املالية  تــداولــه ح
املخصصة لكل رتبة عسكرية 
الميت للحقيقة بصلة، حيث أن 
الكشوفات اخلاصه بالعاملني 

في الصفوف األمامية من رجال 
األمن مازالت قيد الدراسة من 
قبل اجلهات املختصة بالوزارة 
وفور االنتهاء من إعدادها سيتم 
رفعها إلى اللجنة املشكلة من 

قبل مجلس الوزراء.
ــت باجلميع حتري  ــاب وأه
ــة قــبــل نــشــر أي أخــبــار،  ــدق ال
مـــؤكـــدة أن أبـــــواب اإلدارة 
مفتوحة للرد على أي تساؤالت 
ــى مـــدار  ــل واســـتـــفـــســـارات ع

الساعة.

البلدية : املراجعة 
إلكترونيًا فقط

أطلقت بلدية الكويت خدمة حجز املواعيد عن طريق 
موقعها اإللكتروني الرسمي ضمن اإلجراءات االحترازية 
والوقائية التي اتخذتها حفاظا على صحة وسامة 
ــدوى فيروس كورونا  املراجعني والعاملني لتجنب ع
املستجد  وقالت البلدية في بيان صحفي امس إن نظام 
حجز املواعيد املسبق للمراجعة جاء كإجراء احترازي 
ووقائي سعيا منها لضمان إجناز املعامات بكل سهولة 
ويسر فــي جــو وظـــروف آمنة وتباعد اجتماعي وذلــك 
ملراجعة البلدية وفروعها في احملافظات الست. وأشارت 
إلى أن احلجز اإللكتروني متاح للمواطنني واملقيمني مبينة 
أنها ستبدأ استقبال مراجعيها اعتبارا من اليوم األحد من 

خال نظام املواعيد اإللكترونية.

فيما اعتبر مصدر قلق لــدى دول املنطقة ، 
ذكرت وسائل إعام إيرانية أن حريقاً شب أمس 
في محطة للطاقة مبدينة األهواز جنوب غرب 
ــدث في سلسلة من احلرائق  الباد وهــو األح
ــارات الــتــي أصـــاب بعضها مــواقــع  ــج ــف واالن

حساسة مؤخرا.
ويوم اخلميس اندلع حريق في منشأة نطنز 
النووية لكن املسؤولني قالوا إن العمليات 

لم تتأثر.وأشار مسؤول سابق إلى أن حادث 
نطنز ميكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في 
احملطة التي تشارك في أنشطة تنتهك االتفاق 

النووي مع القوى الكبرى.
ويــوم الثاثاء لقي 19 شخصاً حتفهم في 
انفجار في منشأة طبية في شمال طهران وقال 

مسؤول أن تسريباً للغاز تسبب في االنفجار.
ــي انهيارا  ــران ــال اإلي ــري ــك سجل ال ــى ذل ال

تاريخيا جديدا في معامات األمس في السوق 
السوداء بواقع 207 آالف ريال مقابل الدوالر 

الواحد. 
ــى مستوى له  وسجل الــريــال اإليــرانــي أدن
في التاريخ االقتصادي للباد، مقابل الدوالر 
األمريكي في السوق السوداء، وذلك على الرغم 
من ضخ البنك املركزي مايني الـــدوالرات في 

السوق.

أكدوا أنها مخالفة دستورية صريحة

رفض نيابي للجلسات »عن بعد«
رفض عدد من نواب مجلس األمة عقد جلسات املجلس عبر االتصال 
املرئي، وفي هذا السياق قال النائب ثامر السويط إن الدستور نص 
صراحة على عدم جواز عقد جلسات املجلس في مكان آخر، وصحيح 
بأن املذكرة التفسيرية التي لها قوة ملزمة بالتفسير أجازت اإلجتماع 
في مكان آخر وفق نظرية الضرورة وبقرار من املجلس لكن ذلك بشرط 
االجتماع »املباشر« الذي ال يخل بالنصاب والنقاش والتصويت ولذا 

سأرفض مقترح االجتماع عن بعد.
من جانبه أيضا، رفض النائب شعيب املويزري عقد اجللسات عبر 

االتصال املرئي، معتبراً أنها تشكل مخالفة دستورية صريحة.
وقال املويزري: عقد جلسات مجلس األمة عبر االتصال املرئي عبث 
ومخالفة صريحة للدستور وهو املسمار األخير في نعش مجلس 

األمة.


