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ترأس وفد الكويت بمؤتمر بروكسل الدولي الرابع لدعم مستقبل سورية ودول املنطقة

الناصر :نشهد ارتفاعًا في وتيرة االضطرابات اإلقليمية والدولية
ت � � � � � ��رأس وزي � � � � � ��ر ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ال� �ش� �ي ��خ
د .أحمد الناصر وفد الكويت إلى مؤتمر
ب��روك�س��ل ال��دول��ي ال��راب��ع ل��دع��م مستقبل
سورية ودول المنطقة الذي عقد الثالثاء
عبر تقنية االتصال المرئي والمسموع
ب��دع��وة مشتركة م��ن االت �ح��اد االوروب ��ي
ووك� �ي ��ل االم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ل��أم��م ال�م�ت�ح��دة
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في
حاالت الطوارئ.
ً
وأل � �ق ��ى ال� �ن ��اص ��ر ك �ل �م��ة ال� �ك ��وي ��ت ق ��ائ ��ال:
ن�ج�ت�م��ع ال� �ي ��وم ف ��ي ظ ��ل ظ � ��روف صحية
بالغة ال��دق��ة إث��ر تفشي ف�ي��روس جائحة
«كورونا» المستجد والتي م��ازال العالم
ي�ع��ان��ي م��ن ت�ب�ع��ات�ه��ا وارت ��دادات� �ه ��ا على
جميع األصعدة وأود في هذا السياق أن
أتقدم بالتعازي الحارة لضحايا فيروس
كورونا المستجد ،داعيا المولى عز وجل
أن يشفي المصابين بالقريب العاجل.
وأضاف :وفي ظل هذه الظروف الصعبة
ن �ش �ه��د ارت �ف ��اع ��ا ل��وت �ي��رة االض �ط ��راب ��ات
اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة وال� � �ت � ��ي ي ��دف ��ع
ض��ري�ب�ت�ه��ا ال��الج �ئ��ون وال� �ن ��ازح ��ون من
الشعب السوري والذي بلغ تعدادهم ما
يفوق ال�  13مليون نازح والجئ.
وق � � ��ال :واس� �ت� �ش� �ع ��ارا ل �ح �ج��م ال �م �ع��ان��اة
ال� �ت ��ي ي �ت �ع ��رض ل �ه ��ا ال �ش �ع ��ب ال� �س ��وري
ال�ش�ق�ي��ق ب��ذل��ت ال�ك��وي��ت ع�ل��ى م ��دار عشر
ال� �س� �ن ��وات ال �م��اض �ي��ة ج� �ه ��ودا إن �س��ان �ي��ة

ال�شيخ د .اأحمد النا�رص
ك�ب�ي��رة ت�م�ث�ل��ت ف��ي اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا لثالثة
م� ��ؤت � �م� ��رات ل �ل �م��ان �ح �ي��ن وش � ��ارك � ��ت ف��ي
رئ ��اس ��ة م��ؤت �م��ري��ن الح �ق �ي��ن ع� ��الوة على
م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي ع� ��دة م ��ؤت� �م ��رات الح �ق��ة
ي�ض��اف إل�ي�ه��ا م��ؤت�م��رن��ا المنعقد ال�ي��وم
وس��اه�م��ت خ��الل تلك ال�م��ؤت�م��رات بمبلغ
 1٫7م�ل�ي��ار دوالر ام�ي��رك��ي ،مثمنا عاليا
جميع الجهود ال��دول�ي��ة المبذولة تجاه
ه� ��ذا ال �م �ل��ف اإلن �س ��ان ��ي م� �ق ��درا ال �ج �ه��ود
ال�ح�ث�ي�ث��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا دول ال �ج��وار
السوري (األردن  -لبنان  -العراق  -مصر
 -ت��رك �ي��ا) ب��اس �ت �ض��اف �ت �ه��م ل��أش �ق��اء م��ن

الالجئين السوريين ،مشيرا إل��ى ما قام
ب��ه ك��ل م��ن ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االقتصادية العربية ومؤسسة الكويت
للتقدم العلمي بالتوقيع على مذكرتي
ت� �ف ��اه ��م م� ��ع ت� �ل ��ك ال � � � ��دول ال �م �س �ت �ض �ي �ف��ة
ل��الج�ئ�ي��ن م��ن ال�ش�ع��ب ال �س��وري الشقيق
ب �غ �ي��ة ت �ح �س �ي��ن األوض� � � � ��اع ال �م �ع �ي �ش �ي��ة
لالجئين السوريين في تلك البلدان في
إط��ار المنح ال�ت��ي أعلنت عنها الكويت.
وأض��اف :وف��ي الختام ن��ود التأكيد على
أهمية تفعيل ق��رارات مجلس األم��ن ذات
ال�ص�ل��ة وب�ش�ك��ل خ��اص ال �ق��رار رق��م 2254
والقرار رقم  2401ودفع األطراف المعنية
للتعاون مع المبعوث األممي إلى سورية
غير بيدرسون الذي يبذل جهودا مثمنة
وم�ق��درة ف��ي ه��ذا اإلط��ار .وال�س��الم عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وض��م وف��د ال�ك��وي��ت ال�م�ش��ارك ف��ي أعمال
ال �م��ؤت �م��ر ك ��ال م ��ن س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
مملكة بلجيكا ورئ �ي��س بعثتيها ل��دى
االت� � �ح � ��اد األوروب � � � � � ��ي وح � �ل� ��ف ال �ش �م ��ال
األط� �ل� �س ��ي ج ��اس ��م ال� �ب ��دي ��وي وم �س��اع��د
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي ��ة ل� �ش ��ؤون ال �م �ن �ظ �م��ات
ال��دول �ي��ة ن��اص��ر ال �ه �ي��ن ون��ائ��ب م�س��اع��د
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل �ش ��ؤون م�ك�ت��ب وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �م �س �ت �ش��ار أح �م ��د ال �ش��ري��م
وع ��ددا م��ن ك�ب��ار ال�م�س��ؤول�ي��ن ف��ي وزارة
الخارجية.

ماورير وبوريل :دور الكويت اإلنساني الرائد واملتميز محل تقديرنا

الكويت و«الصليب األحمر» :ملتزمون بمكافحة عواقب جائحة «كورونا»

تلقى وزي��ر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر ات�ص��اال عبر
تقنية االت�ص��ال المرئي من رئيس اللجنة الدولية للصليب
األحمر بيتر ماورير وتم بحث مستجدات األوضاع العالمية
الراهنة ج��راء تفشي وانتشار فيروس كورونا وتبعات هذه
الجائحة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ون��اق��ش الجانبان خ��الل االت�ص��ال ال�ت�ط��ورات المتسارعة في
المنطقة وتداعيات األوض��اع اإلنسانية الصعبة السيما في
اليمن وسورية وليبيا ومناطق النزاع المختلفة حول العالم.
وأع��رب م��اوري��ر ع��ن ب��ال��غ تقديره وامتنانه ل�ل��دور اإلنساني
الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب
المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد
العمل االنساني إقليميا ودوليا بقيادة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وأش� � ��اد ب �ك �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة ك ��ل اإلج� � � � ��راءات وال� �ج� �ه ��ود ال �ت��ي
تتخذها الكويت في مواجهتها للجائحة وحماية مواطنيها
وال�م�ق�ي�م�ي��ن ع �ل��ى أراض �ي �ه��ا ،م�ث�م�ن��ا ف��ي ال��وق��ت ذات� ��ه ال��دع��م
المتواصل الذي تقدمه الكويت ألعمال اللجنة الدولية خدمة
ألهداف وغايات العمل اإلنساني النبيل.
وم ��ن ج��ان �ب��ه أش� ��اد ال �ش �ي��خ د .أح �م��د ال �ن��اص��ر ب� ��دور اللجنة
ال��دول�ي��ة للصليب األح�م��ر وج�ه��وده��ا ال�م�ق��درة على الصعيد
اإلنساني ،مثمنا التعاون الوثيق والتنسيق العالي ما بين

َّ ..ردت الروح
االس � ��واق وم �ح��ال االغ��ذي��ة وال �ت �ج��زئ��ة واالع �م��ال
ال�خ��دم�ي��ة اب��واب�ه��ا ام��ام اه��ل ال�ك��وي��ت ومقيميها
المتع�طشين للخروج من دائرة الحظر واالغالق
وال � �خ ��وف ،وه �ن��ا الب ��د م ��ن م ��راع ��اة ال �ت��وص �ي��ات
الصحية لتالفي االنتكاسة او ما يسمى بالعودة
ال ��ى م�ن�ط�ق��ة «ال �ص �ف��ر» ،اذ ان ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ت��ي
ش��ددت عليها الصحة كفيلة بأمر الله ان تكون
س��دا ام ��ام ت�م��دد ال�ف�ي��روس وان�ت�ش��ار ع ��دواه فقد

الكويت واللجنة .وشدد على أهمية اكتشاف مجاالت جديدة
للدفع بهذه المسيرة الزاخرة من التعاون لتحقيق مزيد من
النجاح واإلن�ج��از داعيا الباري عز وج��ل أن يرفع عن العالم
أجمع غمة هذا الوباء وأن يكتب الشفاء العاجل لكل من ابتلي
به.
وأج� ��رى وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ د .أح �م��د ال �ن��اص��ر ات�ص��اال
هاتفيا م��ع الممثل األع �ل��ى ل�ل�ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة والسياسة
األمنية لالتحاد األوروبي جوزيب بوريل.
وت��م خ��الل االت �ص��ال مناقشة التحضيرات ال�ج��اري��ة لمؤتمر
ب��روك�س��ل ال��دول��ي ال��راب��ع ح��ول دع��م مستقبل س��وري��ة ودول
ال�م�ن�ط�ق��ة ال �م �ق��رر ع �ق��ده أم ��س ال �ث��الث��اء ب��دع��وة م�ش�ت��رك��ة من
مفوضة االتحاد االوروبي ووكيل األمين العام لأمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ.
وأع ��رب ب��وري��ل ع��ن ب��ال��غ ت�ق��دي��ره وام�ت�ن��ان��ه ل �ل��دور اإلن�س��ان��ي
الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب
المنكوبة والمتضررة مستذكرا بالتقدير استضافة الكويت
لثالثة مؤتمرات للمانحين على التوالي لدعم االحتياجات
اإلن �س��ان �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال �س��وري وذل ��ك ب �ق �ي��ادة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد األم��ر ال��ذي استحقت معه
تكريم المجتمع الدولي لها ولقائدها .الى ذلك أكدت الكويت
واللجنة الدولية للصليب األحمر االلتزام بمكافحة العواقب

ال��وخ�ي�م��ة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ج��ائ�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا المستجد
«ك ��وف� �ي ��د »-19م ��ن خ ��الل ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي واإلن �م ��ائ ��ي على
المستويين المحلي والدولي.
ج��اء ذل��ك ف��ي البيان الختامي للحوار االستراتيجي الثالث
بين الكويت واللجنة الدولية والذي عقد عبر تقنية االتصال
المرئي لمناقشة القضايا اإلنسانية واالستجابات المتاحة
ل�ه��ا وت��رأس��ه ع��ن ال�ج��ان��ب ال�ك��وي�ت��ي وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعن (الصليب األحمر)
رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير.
وق ��ال ال �ب �ي��ان إن ه ��ذا ال �ح��وار ي�م�ث��ل ال� ��دور اإلن �س��ان��ي ال��رائ��د
للكويت ،مشيرا ال��ى أن اللجنة ال��دول�ي��ة اع��رب��ت ع��ن شكرها
ل�ل�ك��وي��ت ع�ل��ى ال�ع��الق��ة ال��وط �ي��دة وال��داع �م��ة ال�ت��ي يتمتع بها
الطرفان.
واش ��ار ال��ى ان ال�ج�ه��ات ال�ث��الث ال�م�ش��ارك��ة ممثلة بقياداتها
وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
ورئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر مورير ورئيس
جمعية الهالل األحمر الكويتي الدكتور هالل الساير ناقشت
االستجابة الحالية لفيروس كورونا المستجد .واكد انه تمت
ايضا مناقشة ع��دد م��ن القضايا االنسانية المهمة لجميع
األط��راف من أجل تطوير رؤي��ة مشتركة للشواغل اإلنسانية
المعاصرة وال�خ�ط��وات المناسبة لمعالجتها واالستجابة

ل �ه��ا .وأوض � ��ح ال �ب �ي��ان ان ال�م�ج�ت�م�ع�ي��ن أك � ��دوا «ال ��رض ��ا عن
ال�ن�ت��ائ��ج المحققة ف��ي م�ج��ال خ��دم��ة ال�ع�م��ل اإلن�س��ان��ي خ��الل
الفترة ما بين الحوار االستراتيجي الثاني والثالث خاصة
فيما يتعلق بالتفاهمات التي تمت بين اللجنة والصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية واالت �ص��االت رفيعة
ال�م�س�ت��وى ب�ي��ن ال�ج��ان�ب�ي��ن س ��واء ف��ي ال �ك��وي��ت أو ج�ن�ي��ف أو
نيويورك».
وقال انه تم التأكيد على االلتزام بمكافحة العواقب الوخيمة
ل �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ال �م �س �ت �ج��د م ��ن خ� ��الل ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
واإلنمائي على المستويين المحلي وال��دول��ي علما أن هذه
العواقب تتجاوز التأثيرات المباشرة للمرض وتشمل اآلثار
الثانوية الواسعة النطاق والطويلة األمد بسبب االضطراب
االقتصادي واالجتماعي الناجم عن الوباء.
واع��رب البيان عن تقدير ال��دور المهم الذي تؤديه ال��دول في
تطبيق وتبني إجراءات مناسبة للتصدي لفيروس كورونا
المستجد مع مراعات توفير االستثناءات الممكنة للعاملين
على مواجهة الجائحة.
وأكد استمرار التعاون والتنسيق من أجل التوصل الى توافق
دولي حول التحديات اإلنسانية المعاصرة والمساهمة في
ضمان احترام الكرامة اإلنسانية في إطار النزاعات المسلحة
وذلك من خالل االستجابة الفعالة الحتياجات المتضررين.

تتمات
ب�ي�ن��ت ال �ج �ه��ات ال�ص�ح�ي��ة ان ث �م��ة ع��وام��ل يجب
م ��راع ��ات� �ه ��ا واالخ � � ��ذ ب �ه��ا ب� �ش ��دة ح �ت��ى ن �م��ارس
ي��وم�ي��ات�ن��ا ون �ح��ن م�ط�م�ئ�ن��ون واب ��رزه ��ا التباعد
الجسدي وارت��داء الكمامات وال�ق�ف��ازات وفحص
الموظفين وال�م��راج�ع�ي��ن وزب��ائ��ن ال�ت�س��وق ،ول��م
ت�غ�ف��ل ال �ت��وص �ي��ات ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى ال�م��ؤس�س��ات
وال� � � � � � ��وزارات واالس � � � � ��واق ال� �ت� �ج ��اري ��ة ب �م �ح��ال �ه��ا
ال �م �خ �ت �ل �ف��ة ت��وف �ي ��ر ال �م �ع �ق �م��ات ع �ن ��د ال �م ��داخ ��ل
والمخارج.
ع��ودة الحياة التدريجية باالمس كانت مشهدا
ل �ب��ث االن� �ش ��راح ف ��ي ال� �ص ��دور اب� �ت ��داء م ��ن زح�م��ة
ال� �ش ��وارع ب��ال �س �ي��ارات وت �س��اب��ق رواد االس� ��واق
وال� �م� �ط ��اع ��م وال� �م� �ق ��اه ��ي ال� � ��ى ق � �ض ��اء اوق ��ات� �ه ��م
ومبتغاهم وثمة شعور باالمن واالطمئنان.

السماح بافتتاح
افتتاح المحال التجارية في الكويت طبعا احنا
ك �ش��رك��ات او م� ��الك واص � �ح ��اب م �ج �م �ع��ات ن�ح��ط
اي��دي �ن��ا ب �ي��د ال �ح �ك��وم��ة ون ��دع ��م ك ��ل ت��وج�ه��ات�ه��ا
الصحية وخططها االحترازية لتحقيق النجاح
ال �م �ن �ش��ود ب �خ �ط��ة وزارة ال �ص �ح��ة وان �ت �ه��ز ه��ذه
ال �م �ن��اس �ب��ة ل �ت �ق��دي��م ال �ش �ك��ر ال� ��ى اج� �ه ��زة ال ��دول ��ة
الحكومية وال�خ�ط��وط االم��ام�ي��ة وج�ه��از الكويت
ومثل ما ذكر م .أحمد المنفوحي مدير عام بلدية
الكويت على الجهود التنسيقية المسبقة والتي
س�ب�ق��ت اف �ت �ت��اح ال�م�ج�م�ع��ات ال �ت �ج��اري��ة لتحقيق
كل النجاح المطلوب لتحقيق النتائج المرجوة
م��ن خ�ط��ة ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة ون��أم��ل ان تنتهي ه��ذه
المرحلة بالنتائج المرجوة وننتقل الى المرحلة
الثالثة وال��راب�ع��ة والخامسة ويستطيع القطاع
الخاص ان يلملم جراحه جراء االزمة.

الرحالت التجارية
الصحية في الدولة ،إال أن طول الفترة ستصيب
قطاع ال�ط�ي��ران بمزيد م��ن ال��رك��ود وس�ت��ؤدي إلى
رف��ع قيمة ال�ت��ذاك��ر ع�ل��ى ال�م��واط�ن�ي��ن والمقيمين
الراغبين في السفر.
وفي إطار ذي صلة ،قال متخصصون إن الرحالت
ال �ت �ج��اري��ة يكتنفها ال �غ �م��وض ف��ي االش �ت��راط��ات
وال � �م� ��دة «م� �ح� �ب� �ط ��ة» ،ك �م��ا أن ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي
ب��ال �خ��ارج وال ��داخ ��ل «م �ج �ه��ول» ،وال أح ��د ي�ع��رف
َ
ال �ت �ف��اص �ي��ل ال� �ض ��روري ��ة ،ق��ائ �ل �ي��ن أن ال� �ي ��ة ع ��ودة

المسافرين مبهمة وتحتاج توضيحات كثيرة.
من جهتها ،قالت اإلدارة العامة للطيران المدني
إن ت �ش �غ �ي��ل ال� ��رح� ��الت س �ي �خ �ض��ع ل �م �خ��اط �ب��ات
دولية واتفاقيات ثنائية بين الكويت وع��دد من
ال�م�ط��ارات االقليمية والعالمية سيتم تفعيلها
ق��ري �ب��ا ل�م�ع��رف��ة اش �ت��راط ��ات ول ��وائ ��ح ال �م �ط��ارات
االقليمية وال�ع��ال�م�ي��ة ف��ي اس�ت�ق�ب��ال زواره� ��ا ،مع
ض� � ��رورة االط� � ��الع ع �ل��ى االش� �ت ��راط ��ات ال�ص�ح�ي��ة
المقررة لكل دولة تستقبل زواره��ا .فيما وجهت
«ال �ن �ه��ار» ح��زم��ة أس �ئ �ل��ة ل �ع��دد م��ن ال�م�س��ؤول�ي��ن
ع ��ن ق� �ط ��اع ال� �ط� �ي ��ران ل �ك �ن �ه��ا ل ��م ت �ت �ل��ق ال� �ج ��واب
ً
َ
حتى االن ان�ت�ظ��ارا ل��ورود التعليمات الصحية،
وم�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ال ال�ح�ص��ر م��ا ي�ل��ي:
م��ا ه��ي آل �ي��ة تنفيذ ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء بفتح
الرحالت التجارية  ،%30وما الوجهات المتاحة
ل �ل �م��واط �ن �ي��ن؟ ،ه ��ل س �ت �ل��زم ال � ��دول م �ح��ل ال�س�ف��ر
ال �م��واط �ن �ي��ن ب��ال �ح �ج��ر أس �ب��وع �ي��ن ،وه ��ل نسقت
الطيران المدني مع الداخلية فيما يتعلق بالفيز
السياحية والتجارية وهل ستكون متاحة ،وما
ه��ي آلية ال�ع��ودة وم��اذا سيطلب م��ن المواطنين
ل �ل �ع��ودة؟ ،وه��ل يستطيع ال�ك��وي�ت��ي ال�س�ف��ر لمدة
أس � �ب ��وع أو ي � � ��وم؟ ،وه � ��ل س �ي �ك��ون ه� �ن ��اك ح�ج��ر
مؤسسي او منزلي عند العودة للكويت؟.
واس �ت��ذك��ر خ� �ب ��راء ال �ت��راخ��ي ف ��ي دع� ��م ال�س�ي��اح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال �ق��ول «ل ��و اه �ت �م��ت ال �ح �ك��وم��ة خ��الل
ال� �ع� �ق ��ود ال �م ��اض �ي ��ة ب ��دع ��م وت� �ط ��وي ��ر ال �س �ي��اح��ة
ً
الداخلية ،لما اضطر المواطنون للسفر خارجا!»

الغانم :تسلمت
الحكومة م��ن المجلس م��ا يزيد على  400س��ؤال
برلماني».
وبشأن موعد الجلسة القادمة أوض��ح الغانم أن
اج ��راء مسحات ال �ن��واب ستكون ال�ي��وم وغ��دا من
الحادية عشرة وحتى الثانية بعد الظهر ،مضيفا
«وي� � ��وم األح � ��د س �ي �ك��ون ه �ن��اك اج �ت �م��اع لمكتب
المجلس ،لتحديد م��وع��د عقد الجلسة القادمة
وطبعا ستكون نتائج المسحات معروفة».
وك��ان النائب ري��اض العدساني ق��دم استجوابا
الى وزير المالية براك الشيتان من ثالثة محاور،
يتعلق المحور األول بالبيانات المالية والوثيقة
االقتصادية وتطرق فيه العدساني الى اقتراض
االحتياطي العام من احتياطي األجيال القادمة،
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ن �ق ��ل األص� � � ��ول ف� ��ي ال �ص �ن ��دوق

ال�س�ي��ادي بين االحتياطيات وإي�ق��اف استقطاع
 %10ل ��أج� �ي ��ال ال� �ق ��ادم ��ة ل �ت �ع��زي��ز االح �ت �ي��اط��ي
ال�ع��ام وخ��اص��ة ف��ي وض��ع السيولة فيما يتعلق
ب��ال �خ��زان��ة ال �ع ��ام ��ة ،واس� �ت� �م ��رار ظ �ه��ور خ�س��ائ��ر
ف��ي اس �ت �ث �م��ارات ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ف��ي ال�م�ح��اف��ظ
وال�ص�ن��ادي��ق االستثمارية نتيجة بيع بعضها
ب��أق��ل م��ن الكلفة أو الن�خ�ف��اض وان �ع��دام قيمتها
السوقية عن كلفتها.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��وث �ي �ق��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة اع�ت�ب��ر
العدساني انها تمس جيوب المواطنين وتؤثر
سلبا على معيشتهم مما يتعارض مع الدستور
حسب المادة  20التي تنص على تحقيق الرخاء
وتحسين المعيشة.
وت �ع �ل��ق ال �م �ح��ور ال �ث��ان��ي ب�م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ون� � �ظ � ��ام االس� � �ت� � �ب � ��دال ح� �ي ��ث اك ��د
العدساني ان ق��ان��ون االس�ت�ب��دال ال��رب��وي االخير
وال� �ت� �ع ��دي ��الت ال� �ت ��ي ط� � ��رأت ع �ل �ي��ه ف �ي ��ه ح ��رم ��ان
لشريحة كبيرة م��ن المتقاعدين م��ن االس�ت�ف��ادة
م ��ن ه� ��ذه ال �م �ي��زة ك��ون �ه��م ال ي �ت �ع��ام �ل��ون ب��ال��رب��ا
وي�ف�ت��رض ال �ح��رص ع�ل��ى ه ��ذه ال �ش��رائ��ح ال �ت��ي ال
تتعامل بالربا.
وج��اء المحور الثالث بعنوان القضايا المالية
وت�ض�ل�ي��ل ال ��رأي ال �ع��ام ح�ي��ث ق��ال ال�ع��دس��ان��ي ان
هناك العديد من القضايا والمخالفات الجسيمة
وال �ت �ع��دي��ات ال �ص��ارخ��ة ال �ت��ي م ��ن ص�م�ي��م م�ه��ام
ومسؤولية الوزير تتضمن تجاوزات وتعديات
ص ��ارخ ��ة م�ن�ه��ا غ �س��ل أم � ��وال واس �ت �ب��اح��ة ال �م��ال
ال� �ع ��ام وت �ض �خ��م األرص � � ��دة ال�ب�ن�ك�ي��ة وت �ع��ام��الت
مشبوهة وعموالت وتحويالت وايداعات ،الفتا
الى ان الجهات المعنية لم تقم بدورها األصيل
وت��أخ��رت ف��ي ت�ق��دي��م ال�ب�ي��ان��ات أو م��اط�ل��ت فيها
ل �ض��اف��ة ال ��ى ع ��دم ت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر أو م�س�ت�ن��دات
ث �ب��وت �ي��ة إل� ��ى ال �ج �ه��ات ال �م �خ �ت �ص��ة م ��ا ادى ال��ى
تعطيل سير األعمال وعرقلتها ونقصان األوراق
الثبوتية لعدد من القضايا المهمة والحساسة.

 671إصابة جديدة
مخالطة لحاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد
البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين
لها .وأوض��ح السند أن ح��االت االص��اب��ة ال � 671
ال �س��اب �ق��ة ت�ض�م�ن��ت  435ل �م��واط �ن �ي��ن ك��وي�ت�ي�ي��ن
بنسبة بلغت  % 64٫83و 236لغير الكويتيين
بنسبة .% 35٫17

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية
ج ��اءوا ب��واق��ع  225ب��األح�م��دي و 138بالجهراء
و 122ب��ال �ف��روان �ي��ة و 102ب��ال�ع��اص�م��ة و 84في
حولي.
وع� ��ن ال �م �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ن ح �ي��ث ت�س�ج�ي��ل
اإلص��اب��ة بالفيروس ذك��ر أنها ج��اءت بواقع 37
بمنطقة المنقف و 31في سعدالعبدالله و 24في
ال�ع��دان و 23بالفحيحيل و 19حالة ف��ي صباح
السالم و 18حالة بمنطقة الصباحية.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص آخ ��ر ال �م �س �ت �ج��دات ف��ي ال�ع�ن��اي��ة
ال �م��رك��زة ل�ف��ت إل ��ى أن ع ��دد م��ن ي�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال �ع �ن��اي��ة ال �م��رك��زة ب �ل��غ  139ح��ال��ة
ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحاالت
التي ثبتت إصابتها وم��ا زال��ت تتلقى الرعاية
الطبية الالزمة .8811
وع ��ن م��راك��ز ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي ال �م��ؤس �س��ي ق��ال
ب�ل��غ م�ج�م��وع م��ن أن �ه��ى ف �ت��رة ال�ح�ج��ر الصحي
المؤسسي اإللزامي خالل ال�  24ساعة الماضية
 55شخصا على أن يستكملوا م��دة ال تقل عن
 14يوما في الحجر الصحي المنزلي اإللزامي
اع � �ت � �ب� ��ارا م� ��ن ت� ��اري� ��خ م� � �غ � ��ادرة م ��رك ��ز ال �ح �ج��ر
المؤسسي.
وبين السند أن ع��دد المسحات التي تم القيام
ب �ه��ا خ ��الل ال � �  24س��اع��ة ال �م��اض �ي��ة ب �ل��غ ،4045
مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ .386887

«البلدية» :تعيني
اج��راءات انهاء الخدمة مشيرة إلى أن أعدادهم
تفوق األعداد المطلوبة من قبل الديوان.
وبينت ان مدير ع��ام البلدية أحمد المنفوحي
خ��اط��ب ال��دي��وان لتعيين مهندسين كويتيين
ب �ش �ك��ل ف � ��وري ك �م��ا ط �ل��ب ب ��دائ ��ل ع ��ن ال��واف��دي��ن
ال��ذي��ن ت��م االستغناء ع��ن خدماتهم ف��ي وظائف
مختلفة سواء المالية واالقتصادية والقانونية
وتقنية ونظم المعلومات اضافة إلى الوظائف
الهندسية لسد النقص في هذه الوظائف.
وأك � � ��دت «ال� �ب� �ل ��دي ��ة» أن� �ه ��ا ت �س �ع��ى إل� ��ى ت�ط��وي��ر
العمل واالعتماد على نهج جديد لبناء كويت
ال �م �س �ت �ق �ب��ل ع �ب��ر خ� �ط ��وات ف��اع �ل��ة ت �ن �س �ج��م م��ع
ه��ذه المرحلة وتداعياتها وتغليب المصلحة
ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا وج�ع�ل�ه��ا ف��وق ك��ل اع�ت�ب��ار من
خ ��الل ت �ك��وي��ت ال��وظ��ائ��ف ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة بجميع
التخصصات.

