
قالت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل إن مجلس الوزراء أقر صرف دعم مالي 
ألصحاب العمل والعمالة الوطنية في القطاع اخلاص املسجلني 

على البابني اخلامس والثالث ملدة 6 أشهر.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي أمس أن مجلس الوزراء 
ال يدخر جهدا لتوفير االمان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل 
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد والتي سببتها جائحة 

فيروس كورونا املستجد .
وأوضحت أن ه��ذا الدعم يأتي استكماال حلزمة احملفزات 
االقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص وحرصا من املجلس على التوازن في العالقة التعاقدية 

بني أصحاب العمل والعاملني الكويتيني في القطاع اخلاص.
 وأفادت العقيل أن القرار استهدف دعم أصحاب االعمال وذلك 
بدفع قيمة الدعم املالي املقرر عن الباب الثالث في حساب املنشأة 
للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع اخلاص 
وتعزيز االم��ان الوظيفي لهم حتى تلتزم املنشأة بعدم انهاء 
خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم ملدة سنة 

تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021.
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6 أشهر  دعم مالي للمسجلني على البابني اخلامس والثالث ملدة 

ال إنهاء خدمات للعمالة الوطنية بـ »اخلاص«

خيراً فعلت احلكومة بدعم العمالة الوطنية 
في القطاع اخل��اص، أزم��ة كورونا أك��دت مبا 
ال يدع مجاالً للشك أنه ال غنى عن الكويتيني 
خاصة في الصفوف األول��ى ، الدعم امل��ادي 
واملعنوي ضروري الستمرار اجلهود ومتيزها 
مستقباًل، ولكن نأمل التطبيق الفعلي على 
أرض ال��واق��ع وأال تكون ه��ذه ال��ق��رارات »إبر 

مسكنات«.

بني السطور

مع  بناءة  مناقشات  النقد:  صندوق 
لبنان بشأن اإلصالح االقتصادي
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يفتتح  الـــوطـــنـــي«  »احلــــــرس  وكـــيـــل 
مـــــــحـــــــجـــــــرًا صــــــحــــــيــــــًا فـــــــــي مـــعـــســـكـــر 

»الصمود«

3

وفــاة  ألـــف   100 مــن  أكــثــر  كـــورونـــا.. 
بأميركا وكوريا اجلنوبية تعلن تفٍش 

جديد للوباء

املركزي السجن  داخل  الصحي  الوضع  يتابع  الداخلية  وكيل 

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام بجولة تفقدية شملت 
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األح��ك��ام ملتابعة اإلج����راءات األمنية 
واالح��ت��رازي��ة والصحية والوقائية 
داخل املؤسسات اإلصالحية للحفاظ 

على سالمة منتسبي القطاع والنزالء.

وق��ال��ت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلع���الم األم��ن��ي ب��ال��وزارة ف��ي بيان 
صحفي أمس إن الفريق النهام استمع 
إل��ى ش��رح مفصل من الوكيل املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األح���ك���ام ال���ل���واء ط���الل م��ع��رف��ي عن 
اإلجراءات واالحترازات الصحية التي 

تتخذها املؤسسات اإلصالحية جتاه 
النزالء وفق التعليمات الصحية في 

البالد.
وأضافت انه اطلع على آلية التعقيم 
واإلجراءات الصحية داخل املؤسسات 
اإلص��الح��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى سالمة 
منتسبي القطاع والنزالء، موضحة أنه 

مت وضع خطط للسيطرة على الوضع 
الصحي داخ��ل السجن املركزي بداية 
من عزل النزالء اجلدد مبكان مخصص 
لهم مع عمل مسحات بشكل دائم للتأكد 

عدم اصابتهم ملدة أربع أسابيع.     

الفريق عصام النهام يستمع الى نزالء السجن خالل اجلولة

1 82 6666 5082 6666

أسود« »رجل  األميركية   الشرطة  قتل  بعد  تتصاعد  »منيابوليس«  احتجاجات 

اشتباكات بني الشرطة واحملتجني لليوم الثاني على التوالي

93 باملئة من  »املوانئ«: 
موظفينا كويتيون

أك���دت م��ؤس��س��ة امل��وان��ئ 
الكويتية حرصها التام على 
مواكبة رؤية 2035 لتحويل 
ال��ك��وي��ت ال���ى م��رك��ز مالي 
وجتاري عبر مواصلة تنفيذ 
خطة رفع مستوى اخلدمات 
وف��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة 
وتأهيل الكوادر الوطنية في 

مجاالت العمل املتنوعة.
واوضحت املؤسسة، في 
ب��ي��ان صحافي ردا على ما 
اث��ي��ر م��ن ش��ائ��ع��ات ف��ي عدد 

م���ن ح��س��اب��ات ال��ت��واص��ل 
االجتماعي، ان نسبة الكوادر 
الوطنية بلغت %93 وهي 
ت��ع��د م��ن اع��ل��ى ال��ن��س��ب في 
اجل��ه��ات احلكومية رغ��م ان 
غالبية اعمالها ووظائفها 
فنية وش��اق��ة، الفتة ال��ى ان 
اع��داد الوافدين العاملني في 
املؤسسة ضمن احلدود الدنيا 
بإجمالي 40 غير كويتي، 
وهذا العدد يعد من االقل على 

مستوى اجلهات احلكومية.

 1500 »الكويتية« تستغني عن 
موظف غير كويتي

أوضحت اخلطوط اجلوية الكويتية أن��ه وتعاماًل مع أزمة 
فيروس كورونا املستجد وتأثيرها السلبي على تشغيلها التجاري 
ووفًقا خلطة شاملة لتدارك آثارها االقتصادية فقد قررت الشركة 
االستغناء عن نحو 1500 موظف من غير الكويتيني من مختلف 
القطاعات، مقدمة لهم كل الشكر والتقدير على ما بذلوه من عطاء 
ومجهود خ��الل فترة عملهم في الشركة مؤكدة أن ه��ذا القرار 
الصعب يأتي نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة 
بشكل خاص وقطاع الطيران العاملي بشكل عام، حيث من املتوقع 
استمرار تأثير فيروس كورونا املستجد على صناعة الطيران، 
آملني سرعة اجنالء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء 
وما حلق بها من آثار سلبية مباشرة على األوض��اع االقتصادية 

عامة وشركات الطيران بصفة خاصة.

أسفرت االحتجات في مدينة منيابوليس 
األمريكية، عن مقتل شخص بالرصاص، 
وذل����ك ب��ع��د ان����دالع أع��م��ال ش��غ��ب خ��الل 
االحتجاجات على مقتل رجل أسود على يد 

الشرطة قبل يومني بطريقة وحشية.
وأف��ادت صحيفة »ستار تريبيون« نقال 
عن مصادر في الشرطة، أم��س اخلميس، 
أن ص��اح��ب محل جت���اري فتح ال��ن��ار على 
احملتجني وأص���اب أح��ده��م، بعد أن ب��دأت 
أعمال سرقة ونهب. وأضافت املصادر أن 
املصاب مت نقله إلى املستشفى حيث توفي 
ف��ي وق��ت الح��ق، ومت اعتقال شخص على 

صلة باحلادث.
وشهدت مدينة منيابوليس األمريكية، 
لليلة الثانية على التوالي، اشتباكات بني 
محتجني والشرطة صاحبتها عمليات سلب 
ونهب، وذل��ك على خلفية مقتل رجل أسود 

على يد شرطي أبيض بطريقة وحشية.

»الطوارئ«  في  العاملني  سحب  متنع  »الصحة« 
اخلارجية العيادات  لتشغيل  و»العناية« 

منعت وزارة الصحة سحب 
العاملني في أقسام الطوارئ 
وال��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة وف���رق 
الكوفيد19  ف��ي املستشفيات 
وامل��راك��ز الطبية م��ن األط��ب��اء 
ف��ي ك��اف��ة التخصصات س��واء 
جراحية وغير جراحية وكذلك 
وأف����راد الهيئة التمريضية 
واخل��دم��ات الطبية املعاونة، 
للعمل في العيادات التي سيتم 

استئناف عملها.
وخالل تعميم صادر لتنظيم 
آلية العمل لتشغيل العيادات 
اخل���ارج���ي���ة ب��امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
أك��دت ال���وزارة ان��ه عطفا علي 

التعميم رق��م 68 لسنة 2020 
بشأن ع��ودة تشغيل العيادات 
اخلارجية تدريجيا اعتبارا من 
تاريخ 31/5/2020 ونظرا 
ل��ل��وض��ع ال��ص��ح��ي ال��وب��ائ��ي 
وت��داع��ي��ات ان��ت��ش��ار ف��ي��روس 
كورونا املستجد واحلاجة الى 
استمرار الكوادر الطبية العاملة 
في املستشفيات، يرجى االلتزام 

باالتي:
»إدارة العيادات اخلارجية 
باألطباء مبستوى اختصاصي 
أول فما ف��وق فقط، كما مينع 
س��ح��ب ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ذك���رت 

سالفا«.

إستبيان إلكتروني لتعديل 
الئحة الرعاية السكنية

 أعلنت وزي��رة األش��غ��ال العامة ووزي���رة الدولة 
لشؤون اإلس��ك��ان الكويتية الدكتورة رن��ا الفارس 
إط��الق إستبيان إلكتروني لالطالع على إقتراحات 
املواطنني ح��ول الئحة الرعاية السكنية اخلاصة 
مبواضيع تتعلق بالبدل وإصدار وثيقة التملك و حفظ 

حقوق األسرة الكويتية.
وق��ال��ت ال��ف��ارس ف��ي تصريح صحفي أم��س إن 
االستبيان ال��ذي يحمل شعار )شاركنا ألنك تهمنا( 
يهدف إلى خدمة املواطن الكويتي متمنية من املواطنني 

التفاعل اإليجابي مع هذا اإلستبيان.
وكانت الوزيرة الفارس عقد خالل شهر رمضان 
سلسلة اجتماعات عبر تقنية االتصال املرئي مع عدد 
من ممثلي اللجان الشعبية في املناطق اإلسكانية 
اجلديدة مت خاللها تلقي العديد من املقترحات التي 

متت دراسة جوانبها التنفيذية والقانونية. 
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