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مجلس الوزراء يدرسه خالل اجتماعه االستثنائي غدًا

قرار إنهاء الدراسة جاهز

قرار مجلس الوزراء اخلاص بإلزام اجلمعيات اخليرية 
بذبح األضاحي وتوزيع حلومها داخــل الكويت جانبه 
ــوة الوافدين واحلمد لله  الصواب .. أهل الكويت واألخ
قــادرون على شراء اللحوم طوال العام، واملطاعم مألى 
بالوجبات التي يدخل اللحم في مكوناتها، بينما املسلمون 
الفقراء في دول العالم ينتظرون مثل هــذه املناسبات 
حتى يذوقوا طعم اللحم ويخزنون بعضه للمستقبل .. 
تزاحم الناس على توزيع اللحوم وجلب األغنام احلية 
وما يتبعها من فضالت سيزيد من فرص انتشار الوباء .. 
الصدقات علي األفواه اجلائعة من املسلمني، وخاصة في 

أفريقيا والالجئني السوريني في الشتات أعلى أجراً  .. 
العمل اخليري بعد الله تعالى يحمينا !

بني السطور

أكــدت مصادر مطلعة أن مجلس الـــوزراء قد يقرر في 
اجتماعه االستثنائي املقرر غــدا »إنــهــاء العام الدراسي 
احلالي« ، وهو القرار الذي ينتظره أكثر من نصف مليون 
طالب وطالبة في التعليم احلكومي واخلــاص بعد توقف 
الدراسة بسبب أزمــة فيروس كورونا املستجد منذ شهر 

فبراير املاضي.
وأحملت املصادر إلى أن القرار سوف يشمل انهاء العام 
الــدراســي للمراحل التعليمية من ريــاض االطفال وحتى 
احلادي عشر ، واعتبار الطالب ناجحني وفق نتيجة الفصل 
الدراسي األول ، بينما طلبة الثاني عشر سوف يعودون 
للدراسة الشهر املقبل والتي ستكون على األرجح »عن بعد« 

، على أن يجرى لهم امتحانات نهاية العام ورقياً.
وأوضــحــت املــصــادر أن وزارة التربية حريصة كل 
احلرص على اتخاذ كافة اإلجــراءات التعليمية والصحية 
مبا يضمن سالمة أبنائنا وبناتنا وذلك بالتنسيق مع كافة 

اجلهات ذات الصلة.

أسعار النفط تتراجع بفعل تخوفات 
تزايد إصابات كورونا عامليًا
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805 حالة »الصحة«: شفاء 
666 إصابة جديدة   و 

»19 بـ»كوفيد- 

3

اإلغــالق  تعيد  كاليفورنيا  كــورونــا.. 
وبريطانيا تخشى موجة ثانية

هل يتخذ مجلس الوزراء قرارا غداً بإنهاء عزل الفروانية؟

الفيضانات أغرقت بنغالديش

أسوأ فيضان شهدته بنغالديش خالل عقد

ضربت فيضانات ناجمة عن األمطار 
املوسمية مناطق في جنوب آسيا يسكنها 
قرابة أربعة ماليني شخص، مؤكدين أن 
ثلث بنغالديش غارق مبياه األمطار األكثر 

غزارة خالل عقد.
وتسببت األمــطــار الــغــزيــرة بفيضان 
ــهــيــمــاليــا، هما  نــهــريــن رئــيــســني فـــي ال
براهمابوترا والغانغ، اللذين يعبران الهند 

وبنغالديش.
وقال مسؤول في مركز رصد الفيضانات 
البنغالديشي عريف الزمان بهويان :هذا 

سيكون أسوأ فيضان في عقد.
وقــال بهويان إن نحو ثلث بنغالديش 
املعرض للفيضانات، كون جغرافيتها على 
شكل دلتا تعبرها مئات األنهر، غارق باملياه 
فيما تضرر1.5 مليون شخص على األقل 

إضافة إلى غرق منازل وطرق.

وزيرة سودانية: نستجدي 
املانحني ملساعدتنا

 
قالت وزيرة املالية السودانية املكلفة، هبة محمد 
علي، إن الــســودان يعاني من أجــل توفير الطاقة 
الكهربائية، وإن احلــكــومــة الــســودانــيــة تضطر 

الستجداء املانحني للحصول على مساعدة. 
ونقلت صحيفة »كوش نيوز« عن الوزيرة املكلفة 
قولها: »بنضطر منشي نسأل املانحني، وتقريبا 

نشحد من كل البلدان لتساعدنا في مشكلة زي دي«.
ووصفت الــوزيــرة ضبط قــوات الدعم السريع 
السودانية محطتي توليد كهرباء باإلجناز العظيم، 
وقــالــت: »زمـــن الــدســدســة والغتغيت والسرقة 

انتهى«.
وقالت وزيرة املالية املكلفة، إن »السودان يعاني 
من أجل توفير الكهرباء ويشحد العالم ملساعدته 
حلل املشكلة في وقت تخبئ قيادات النظام السابق 

أمواله للمنفعة الشخصية«.

»األوقاف«: استمرار 
الدوام بالتكليف حتى 

انتهاء »كورونا«
ــؤون  ــش أصــــدر وكــيــل وزارة االوقـــــاف وال
ــا بشأن  االسالمية م.فريد عمادي تعميما إداري

مواعيد دوام فترة التكليف بالوزارة .
وجاء في التعميم، بالنسبة للموظفني املكلفني 
تكون فترة دوام تكليفهم اعتبارا من الساعة 

الواحدة وحتى الثانية والنصف مساء.
أما بالنسبة للمكلفني من غير املوظفني تكون 
فترة دوام تكليفهم وفقا ملا يلي: الفترة الصباحية 
من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء، 
والفترة املسائية من الساعة الــواحــدة وحتى 
الثانية والنصف مساء. على ان يستمر العمل 
بدوام التكليف املشار إليه، وذلك حتى عودة العمل 

بنظام الدوام إلى ما قبل جائحة ڤيروس كورونا.

»الداخلية«: لم مننع 
أحدًا من نزول البحر

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــالم األمني 
أن وزارة الداخلية ال متنع املواطنني واملقيمني من 
نزول البحر والتواجد على الشواطئ، بل يقتصر 
دورها على التصدي للسلوكيات اخلاطئة أو املخلة 
باآلداب العامة واخلادشة للحياء العام أو املخالف 
لالشتراطات الصحية ال سيما التجمعات، حيث ان 
الدوريات األمنية ستكون متواجدة على مدار اليوم 
للحد من هذه الظواهر السلبية وضبط اي شخص 
يتجاوز القوانني، مؤكدة أن قطاعات وزارة الداخلية 
ال تألوا جهدا في العمل من اجل احلفاظ على تطبيق 

القانون.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بجميع مرتادي البحر االلتزام بالقوانني واللوائح 

املوضوعة جتنباً للوقوع حتت طائلة القانون.

محكمة الوزراء حتفظ 
بالغ »تعيينات اخلبراء«

حفظت جلنة التحقيق اخلاصة مبحاكمة الوزراء 
بالغا مقدما ضد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة السابق د.فالح العزب، لعدم وجود 

جرمية يعاقب عليها وفقا لقانون اجلزاء.
وكــان مقدم البالغ قد ذكر أن العزب وافــق على 
تعيني 560 خبيرا باملخالفة للقانون وفق ما أكدت 
محكمة التمييز بحكم إلغاء تعيينات إدارة اخلبراء، 

مبينا أن هذا القرار تسبب بإهدار املال العام.
وأضـــاف باتهاماته أن الــوزيــر استأجر مبنى 
وحيدا إلدارة اخلبراء، حيث أكد الوزير ردا على 
ــه سلم جميع املباني املــؤجــرة والــتــي ال  ذلـــك، أن
تستغلها الــوزارة باستثناء هذا املبنى، مبينا أنه 
هدف من هذا القرار إلى عدم حتميل امليزانية العامة 

ألعباء إضافية.

إحالة مسؤول بـ»ذوي اإلعاقة« 
إلى النيابة

الكويت: متضامنون مع السعودية 
ضد اإلرهاب احلوثي

ـــؤون  ـــش أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة ال
ـــــرة الــدولــة  ــة وزي ــي ــاع ــم ــت االج
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل 
أمس إحالة مدير إدارة في الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة على 
النيابة العامة بشبهة جرمية 
تسهيل االستيالء على املال العام 
ـــرف مــعــاشــات حلــاالت  عــبــر ص
غير مستحقة. وقالت العقيل إن 
قرار اإلحالة جاء بعد تثبت جلنة 
التحقيق في عمليات صرف معاش 
اإلعاقة من وجود مخالفة صريحة 

ألحكام القانون واللوائح املنظمة 
ــاش وصــرفــه  ــع ــن امل لــتــحــديــد س
حلاالت غير مستحقة وذلك لنحو 
319 حالة. وأوضحت أنه تقرر 
إيقاف الشخص املذكور عن العمل 
ــني انــتــهــاء حتقيقات  مــؤقــتــا حل
ــا على  ــرص ــة ح ــام ــع الــنــيــابــة ال
املصلحة العامة مؤكدة أن )ذوي 
اإلعاقة( طورت أنظمتها الداخلية 

ملنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة 
ــن إدانـــة  ــة الــكــويــتــيــة ع ــي ــارج اخل
واستنكار دولة الكويت الشديدين 
الستمرار استهداف ميليشيا احلوثي 
املناطق املدنية واملدنيني في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من 
خالل إطالق طائرات مسيرة مفخخة 

وصواريخ بالستية.
وقــال املصدر في بيان للوزارة 
أمس إن االستمرار في هذه العمليات 
اإلرهابية يعد إمعانا في انتهاك كافة 
األعراف واملواثيق الدولية وتعطيال 

جلهود إحالل السالم وتهديدا ألمن 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وتقويضا الستقرار املنطقة مجددا 
الــدعــوة للمجتمع الــدولــي لتحمل 
 مــســؤولــيــاتــه فــي وضـــع حــد لهذه 
العمليات اإلرهابية. وأكــد املصدر 
تضامن دولـــة الــكــويــت ووقوفها 
التام  مع اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذ من 

إجراءات ويحفظ أمنها واستقرارها.
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