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البنوك تعمل بـ ٢٥٪ بعد احلظر 
األفرع واإلدارات الرئيسية تعمل بالتناوب ملدة ٤ ساعات فقط مع تطبيق اإلجراءات االحترازية املفروضة من السلطات الصحية
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أحمد مغربي

كشــف مصــدر مصرفــي 
مســؤول لـ «األنبــاء» عن ان 
البنوك احمللية وضعت خطة 
عمل مبدئية لعودة النشــاط 
بعــد انتهــاء احلظــر الكلــي 
نهاية مايو اجلاري تتمثل في 
عودة العمل لألفرع واإلدارات 
بنسبة لن تقل عن ٢٥٪. وقال 
املصدر ان بنك الكويت املركزي 
طلب من البنوك وضع خطة 
تشــغيلية لألفــرع واالدارات 
املختلفة في األفرع الرئيسية 
بنسبة تتراوح بني ٢٥ و٥٠٪، 
إال ان البنــوك رأت ان عــودة 
العمــل بنســبة ٢٥٪ تضمــن 
احلــد األدنى لتقدمي اخلدمات 
املصرفيــة. وذكــر ان البنوك 
احمللية قامت بوضع تصورات 
مبدئية لعودة العمل في االفرع 
(كل بنك على حــدة)، بحيث 
يتم تطبيق أقصى اإلجراءات 
االحترازية والصحية والتباعد 
االجتماعي بني عمالء البنوك 
واملوظفني، وذلك وفقا لقرارات 
الســلطات الصحية، علما ان 
دوام األفرع سيقتصر فقط على 
٤ ســاعات فــي البداية، إال ان 
املصدر قال انه لم يحدد إلى اآلن 
موعد بداية الدوام سواء ٨ أو 
٩ صباحا. وحول توجه بعض 
البنوك حلجز موعد للعمالء، 
قال املصدر ان بعض البنوك 
لديها تلــك اخلدمة والبعض 
اآلخر ال ميلكها. وشــدد على 
ان القــرار يعتمد فــي النهاية 
على تعليمات مجلس الوزراء.

(قاسم باشا) مواطنة تقوم بتسليم سوار «شلونك» في املركز املخصص 

٧٥٢ مليونًا  تعاقدات 
طارئة  في شهرين

أحمد مغربي 

التعاقــدات  بلغــت قيمــة 
احلكومية خالل الفترة املمتدة 
من ١٢ مارس املاضي حتى ١٦ مايو 
اجلاري (أي ٦٤ يوما) للحاالت 
الطارئة نحو ٧٥٢ مليون دينار 
لنحو ٥٥٨ عقدا، فيما مت حتقيق 
وفر بقيمة ٤٫١ ماليني دينار من 
هذه التعاقدات. ووفقا لبيانات 
صادرة عن ديوان احملاسبة، فقد 
تصدرت وزارة الصحة القائمة 
بنحو ٢٢١ مليــون دينار ألكثر 

من ٢٠٥ عقود.
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مختبر أميركي يعلن «نتائج إيجابية» للتجارب على لقاح كورونا
ومؤشرات «وول ستريت» تقفز منتعشة

عواصم - وكاالت: أعلنت شــركة «موديرنا» 
األميركية أمس، عن «معطيات مؤقتة إيجابية» في 
املرحلة األولى من التجارب السريرية على مشروع 
لقاح ضد ڤيروس كورونا املستجد متت جتربته على 
عدد صغير من املتطوعني. وجاء في بيان صادر عن 
املختبر أن اللقاح الذي أطلقت عليه تسمية «إم آر 
إن ايه-١٢٧٣» بدا كأنه يثير استجابة مناعية لدى ٨ 
أشخاص تلقوه، بنفس حجم االستجابة الذي ميكن 

رؤيته لدى األشخاص الذين أصيبوا بالڤيروس.
وتلقت ثالث مجموعات، يتألف كل منها من ١٥ 

مريضا، ثالث جرعات مختلفة من اللقاح، مرة واحدة 
أو مرتني. ويفترض أن تبدأ قريبا املرحلة الثانية التي 
تشمل عددا أكبر من األشخاص، وفق «موديرنا»، 
فيما يتوقــع أن تبدأ املرحلة الثالثة، وهي األخيرة 
واألهم للتحقق من فاعلية اللقاح، في يوليو املقبل.

وقد قفزت مؤشرات أسهم «وول ستريت» في 
التعامالت املبكرة أمس بعد أن غذت البيانات املشجعة 
حول جتارب اللقاح التفاؤل، بينما يعول املستثمرون 
أيضا على املزيد من التحفيز إلنقاذ االقتصاد من 

تراجع يقوده ڤيروس كورونا.
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حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

أعلن مدير تطبيق «شلونك» بوزارة الصحة 
د.عبداهللا الصانع عن بدء تطبيق آلية إنهاء احلجر 
املنزلي وتسليم السوار للوزارة في ١٧ مركزا صحيا 

موزعة على جميع املناطق الصحية.
وبــني د.الصانع أن اليوم األول شــهد 
تسجيل خروج أكثر من ١٠٠٠ سوار من تطبيق 
«شلونك» في الثالث ساعات األولى. وكشف 

عن عدد ١٣٠ ألف شخص مسجلني في تطبيق 
«شلونك» الى اآلن من غير احملجور عليهم.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٨٤١ 
إصابة جديدة بـ «كورونا» في ٢٤ ساعة ليصبح 
املجموع الكلي ملــن يتلقون الرعاية من املرضى 

١١٢٣٤ بعد شفاء ٤٣٣٩ حالة و١١٨ وفاة.
وأكدت الوزارة أن ١٦١ حالة تتلقى الرعاية في 

العناية املركزة، فيما مت تسجيل ٦ وفيات.
التفاصيل ص٢

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته
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ضمن «اإلجالء» وحجر ٧٢٥ مؤسسيًا
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٨٤١ إصابة جديدة بـ «كورونا» و٦ وفيات

الصانع لـ «األنباء»: أكثر من ١٣٠ ألف شخص 
غير محجور مسجلون في «شلونك»
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