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»الصحة العاملية« تدعو لوقف اجلرعات املنشطة لـ»كورونا«

تراجع الوضع الوبائي في البالد

حتولت الكويت إلى ما يشبه العجوز الغنية التي تتظاهر بالفقر 
حتى ال تصرف على أبنائها.. فما كشفته شركة بوسطن قروب 
كونسلتنغ في تقريرها السنوي من وصولها إلى املركز الثالث 
عاملياً وارتفاع قيمة استثمارتها حتى بلغت ١٢٦ مليار دوالر ولم 
تفصح عن ذلك حتى إلى أقرب املقربني. األرباح التي حققتها محافظ 
االستثمار في التأمينات والتي تزيد عن ٣٣ باملائة ومازالت  تدعي 
وجود عجز اكتواري وأعذار حتى ال توزع جزءاً منها على املواطنني.

البلد لديها من األموال ما يكفي ويزيد حلل جميع مشاكلها بدالً من 
إنفاقها على الدول التي التسدد ما عليها! 

استمرار هذا الوضع حتماً سيزيد الضغوط على البلد لطلب 
القروض، أما حتولها إلى ورشة عمل سيمنع تلك الضغوط ويحقق 

آمال املواطن.
مال البخيل يأكله العيار !

بني السطور

أكدت وزارة الصحة، أن الفترة املاضية شهدت تراجعاً في مؤشرات 
الوضع الوبائي من حيث نسب االصابات إلى املسحات وحاالت العناية 
املركزة وأجنحة )كوفيد- 19( بفضل الله، ثم جهود املنظومة الصحية 

والتعاون اجلماعي من قبل املواطنني واملقيمني.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ، الدكتور عبدالله السند: إن نسبة 
التراجع في اإلصابات بلغت نحو 3ر28 في املئة مقارنة باألسبوع املاضي 
والتراجع في احل��االت النشطة بلغ نحو 5ر25 في املئة، وفي أجنحة 
)كوفيد- 19( 4ر18 في املئة والعناية املركزة 4ر8 في املئة وفي نسبة 

االصابة إلى املسحات 23ر2 في املئة.
وأعرب السند، عن أمله باستمرار التراجع في املرحلة املقبلة تزامناً مع 
تزايد وتيرة التطعيم في الكويت عبر احلملة الوطنية لتطعيم )كوفيد-
19( بفروعها ومراكزها املختلفة في جميع احملافظات في ظل احلرص 

امللموس من قبل املواطنني واملقيمني.
وفي سياق متصل، قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 

أدهانوم جيبريسوس، أمس: إن املنظمة تدعو إلى

الـــبـــورصـــة تـــتـــراجـــع عــنــد اإلغــــالق 
6 قطاعات بضغط هبوط 
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»الرعاية السكنية«: توزيع الدفعة 
الـ 11 من الضاحية الثالثة للقسائم 
احلكومية في »جنوب مدينة صباح 

األحمد«

2

جديدة  مواقع  يحرر  اليمني  اجليش 
بالبيضاء ومأرب

طالب الشعب اللبناني بتوحيد الصفوف والعمل اجلماعي

صباح اخلالد: الكويت ستواصل دعم 
لبنان ملواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت

أك��د سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس 
مجلس ال���وزراء وق��وف الكويت مع لبنان 
لتمكينه من النهوض مجدداً واستمرار دعمه 

ملواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.
وأض��اف سموه، خالل ترؤسه وفد دولة 
الكويت املشارك في املؤمتر الدولي الثالث 
لدعم شعب لبنان عبر تقنية االتصال املرئي: 
جنتمع اليوم في الذكرى األولى النفجار مرفأ 
بيروت تلك احلادثة التي آملتنا جميعاً وظلت 
مشاهدها املؤملة حاضرة في الذاكرة والزال 

لبنان األرض والشعب يعاني تبعاتها.
وأضاف: جنتمع لنؤكد وقوفنا مع لبنان 
وعزمنا على متكينه م��ن النهوض مجدداً 
ومساعدته وقد سارعت دولة الكويت لدعم 
األش��ق��اء ملواجهة آث���ار ذل��ك االن��ف��ج��ار عبر 
اإلع��الن عن إع��ادة تخصيص مبالغ سابقة 
بقيمة 30 مليون دوالر إلعادة إعمار صوامع 
ال��غ��الل التي أتلفها التفجير، إض��اف��ة إلى 
تسيير جسر جوي لنقل مساعداتنا اإلغاثية 
الغذائية والدوائية واملعيشية عبر 18 رحلة 

جوية وبوزن إجمالي بلغ 830 طناً.

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في املؤمتر الدولي الثالث لدعم شعب لبنان

E ٣9٢0  ٢٦ من ذي احلجة ١44٢ ه�/5 أغسطس ٢0٢١ - السنة  اخلامسة عشر - العدد اخلميـ�س

160 من حرائق الغابات تركيا..  إخماد 

رجل إطفاء يحاول إخماد أحد احلرائق 

أعلنت )املديرية العامة للغابات التركية( 
أمس، عن إخماد 160 حريقاً من أصل 174 
اندلعت في األي��ام الثمانية األخيرة في 39 

والية جنوب وجنوب غرب البالد.
وقالت املديرية في بيان: إنه مت تسجيل 
174 حريق غابات في 39 والية في الفترة 
من 28 يوليو املاضي إلى الرابع من أغسطس 
اجلاري، مضيفة أنه متت السيطرة على 160 
حريق فيما ال ت��زال جهود الفرق املختصة 
مستمرة إلخماد 14 حريقاً متبقية في ستة 

واليات.
وأش��ارت املديرية إلى أن 16 طائرة و9 
مسيرات و51 مروحية ومروحية مسيرة 
و850 سيارة إطفاء و150 شاحنة أشغال 
عامة، باإلضافة إل��ى نحو 5250 شخصاً 

يشاركون في إخماد احلرائق املستمرة.

بلدية الكويت تدشن
برنامج إصدار رخص

التشوين إلكترونيًا
دشنت بلدية الكويت، أمس، برنامج اصدار رخص التشوين 
إلكترونياً للمساحات )500 م2( فأكثر بعد إجنازه من فريق 

عمل ميكنة التشوينات حملافظات البالد.
وق��ال املدير العام لبلدية الكويت م. أحمد املنفوحي بعد 
العرض املرئي، الذي حضره ممثلو اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص: إن البرنامج يهدف إلى تسريع عجلة التنمية في الدولة 

مراعيا تقليص وتبسيط الدورة املستندية.
وأض��اف أن  بلدية الكويت تستكمل توجهها بتقدمي خدمة 
أفضل للجهات الطالبة للترخيص من حيث تعديل املدة التي 
تسمح بتقدمي طلب التجديد وإلغاء فترة الشهرين السابقة 
تسهيال على الشركات. وأوضح أن البرنامج اإللكتروني يسمح 
لرخص التشوينات باملتابعة احلثيثة ملواقع التشوينات 
بجميع األراضي ورصد حاالت التعدي أوالً بأول التخاذ ما يلزم 
جتاهها. وأشار إلى تعديالت جوهرية في مسار سير معاملة 
التشوين احلكومي، إذ قرنت مدة رخصة التشوين مبدة العقد 

احلكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي.

»التربية«.. بدء توزيع
الكتب املدرسية على 
مدارس التعليم العام 

أعلنت وزارة التربية، بدء القطاع املالي ممثالً في إدارة 
التوريدات واملخازن، بتوزيع الكتب املدرسية على مدارس 
التعليم العام في مختلف املناطق التعليمية واملراحل 

الدراسية.
وق��ال الوكيل املساعد للشؤون املالية ب� )التربية( 
يوسف النجار،: إن الكتب مت استالمها من املطابع في 
بداية شهر أغسطس احلالي وتعمل ال��وزارة حالياً على 
استكمال توزيعها على جميع املناطق التعليمية حتى نهاية 
شهر أغسطس. وأش��ار إلى أنه مت طرح مناقصة األثاث 
املدرسي منذ السنة الدراسية السابقة للعام الدراسي 
2021/2020، على أن تنتهي املناقصة نهاية العام احلالي 
للبدء بتجهيز املدارس اجلديدة باألثاث املدرسي في الفصل 

الدراسي الثاني للعام الدراسي املقبل 2022/2021.

»واشنطن« حتث الرئيس 
التونسي على تقدمي خطة 

واضحة لرفع »الطوارئ« 
حثت الواليات املتحدة األمريكية، الرئيس التونسي قيس 
سعيد على تقدمي خطة واضحة لرفع حالة الطوارئ وإع��ادة 

البالد إلى طريق الدميوقراطية.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية نيد برايس في 
بيان مساء الثالثاء: إن تركيزنا منصب على تشجيع املسؤولني 
التونسيني على التمسك بالدستور وسرعة ال��ع��ودة للحكم 

الطبيعي الدميوقراطي.
وأضاف برايس: القيادة التونسية تستمع إلى رسالة واضحة 
من ال��والي��ات املتحدة تتضمن األم��ر بإعادة تونس إل��ى طريق 

الدميوقراطية.
ويأتي ذل��ك في إط��ار تقارير توضح أن الرئيس التونسي 
استدعى سفير بالده لدى الواليات املتحدة األمريكية دون حتديد 

بديل له.

»البنوك« تغلق أبوابها
األحد واالثنني

قالت م��دي��رة إدارة العالقات العامة ف��ي احت��اد مصارف 
الكويت، شيخة العيسى، إن البنوك ستعطل أعمالها يوم 
األحد 8 أغسطس اجل��اري باعتباره يوم راح��ة، ويوم األثنني 
9 أغسطس اجلاري باعتباره عطلة رسمية، على أن تستأنف 

الدوام الرسمي في 10 اجلاري.
وأضافت العيسى، أن القرار مبناسبة ق��رب حلول العام 
الهجري اجلديد 1443ه�، وبعد التنسيق مع بنك الكويت 

املركزي.
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