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الغامن: افتراء كاذب وفجور في اخلصومة 

رفض نيابي لـ»شيطنة العمل اخليري«

يتلهف الطلبة وامل���درس���ن ل��ع��ودة فتح 
املدارس وفق االشتراطات الصحية ، لذا يجب 
دراسة الوضع بعناية واتخاذ القرار املناسب، 
بقاء األط��ف��ال ف��ي امل��ن��ازل م��رض بحد ذات��ه، 
والعالج يبدأ بتنظيم برامج تلفزيونية خاصة 
لتأهيلهم قبل ال��ع��ودة إل��ى امل���دارس ، معظم 
دول العالم املتقدمة أعادت فتح مدارسها وفق 
اشتراطات صحية صارمة، خوف احلكومة 
من اللوم له انعكاسات مدمرة على املجتمع.. 
امل��رض ق��در ال متنعه كثرة االحتياطات وال 

يجلبه إعادة احلياة إلى طبيعتها .

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إنه لم يكن يتوقع 
أب��دا أن يصل خصومه ال��ى ح��د االف��ت��راء عليه كذبا بأنه 
يحرض على العمل اخليري، مضيفا: أن يبلغ بهم الفجور 
ض على العمل  في اخلصومة لالفتراء علي كذبا بأني أح��رّ

اخليري فهذا ما لم أتوقعه أبًدا.
وك��ان ع��دد من ال��ن��واب قد تفاعلوا مع تصريح النائب 
حمد الهرشاني الذي هاجم خالله تنظيم االخوان وجمعية 
االصالح ، حيث كتب النائب محمد براك املطير على حسابه 
في “تويتر”: ما لقيت إال ... يهاجم اإلصالح، وقد اثنت عليها 

وباركت جهودها القيادة السياسية منذ نشأتها حتى اليوم.
وب��دوره قال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي : لن 
يثنينا هذا االبتزاز عن املضي قدماً في ركب املصلحن ملواجهة 
الفساد وعزل أربابه. وأضاف النائب  د.عبدالكرمي الكندري : 
العمل الدعوي واخليري محل فخر واعتزاز املواطنن أما 
شيطنته وجره إلى الساحة السياسية لتشتيت الرأي العام 

فهو أمر غير مقبول.

»التربية« بدأت استعداداتها لالختبارات الورقية

اس��ت��ع��دادات ع��ل��ى ق���دم وس���اق، 
تقوم بها وزارة التربية الختبارات 
الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 
30 مايو املقبل، وذل��ك بالتعاون 

والتنسيق مع وزارة الصحة.
وفي هذا السياق أوضحت مصادر 
مطلعة ان هناك تعليمات مشددة 
بشأن االل��ت��زام بكافة االشتراطات 

الصحية املتبعة م��ن ق��ب��ل وزارة 
الصحة م��ن التباعد االجتماعي ، 
منوهة الى انه سيكون في كل قاعة 
6 طالب فقط، وسيتم إج��راء قياس 

درج���ات احل���رارة وتوفير وسائل 
التعقيم املختلفة وامل��وزع��ة على 
ق��اع��ات االخ��ت��ب��ار، وتعقيم القاعة 

بالكامل بعد االنتهاء من االختبار.

6 طالب فقط في كل قاعة وتطبيق صارم لالشتراطات الصحية  
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نساء حول الرسول

هــنــد بــنــت عـــتـــبـــة.. مـــن احلــقــد 
على اإلسالم إلى إعتناقه

6

حـــدث فـــي رمــضــان 

غــــــزوة بــــــدر..
يـــوم الفــرقــــان
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لبنان .. مطالب شعبية بقطع العالقات مع إيران

جانب من االعتصام أمام وزارة اخلارجية اللبنانية

اعتصمت مجموعات من »احلراك املدني«، 
أمام وزارة اخلارجية واملغتربن في بيروت، 
رافعن شعارات مناهضة للسياسة اإليرانية 
في لبنان ومطالبن بطرد سفيرها من بيروت 
واحتجاجاً على “انتهاك حدود لبنان البرية 
والبحرية”، متهمن احلكومة اللبنانية 

بالتخاذل.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ب��اس��م امل��ج��م��وع��ات : 
نقف هنا لنعلي ال��ص��وت، من أم��ام وزارة 
اخلارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية 
الغافلة واملتخاذلة ع��ن تطبيق القوانن 
واملعاهدات الدولية، وقبولها دون اعتراض 
رفض السفير اإليراني تلبية استدعائه بعد 
التصريحات املسيئة للسيادة الوطنية التي 
أدل��ى بها ق��ادت��ه، ض��ارب��اً بعرض احلائط 

كرامة لبنان وهيبته وسيادته.
سكان الكويت شعروا

بزلزال »بوشهر«
رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية امس زلزالن محلين بقوة 2.8 و2.7على 
مقياس ريختر وذلك عند الساعة 9.53 والساعة 10.03 صباحا.
وقالت الشبكة في بيان صحفي إن الزلزالن تزامنا مع زلزال 
ض��رب شمال غ��رب محافظة بوشهر اإليرانية بقوة 5.8على 
مقياس ريختر ويبعد 250 كيلومترا عن مدينة الكويت وذلك 

عند الساعة 09.40 صباحا بالتوقيت احمللي.

»املغرب« 
تعلق الرحالت 

اجلوية مع 
الكويت

أعلنت س��ف��ارة دول��ة 
ال��ك��وي��ت ل����دى اململكة 
امل���غ���رب���ي���ة ال��ش��ق��ي��ق��ة 
أن���ه ن��ظ��را ل���إج���راءات 
امل��ت��خ��ذة ف���ي م��واج��ه��ة 
ف��اي��روس ك��ورون��ا، فإن 
ال��س��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة في 
اململكة املغربية قد علقت 
الرحالت اجلوية مع عدد 
من الدول من بينها دولة 
الكويت، وذلك إبتداء من 
تاريخ 10 إبريل 2021 

وحتى إشعار أخر.

رومانوسكي: السماح بتجديد 
التأشيرة األميركية دون مقابلة

أعلنت السفيرة األميركية لدى البالد، إلينا رومانوسكي، أنه 
ميكن اآلن للمواطنن الكويتين واملقيمن، التقدم لتجديد تأشيرة 
الواليات املتحدة، دون مقابلة إذا كانت التأشيرة صاحلة، أو 
منتهية الصالحية في آخر 48 شهًرا. وقالت رومانوسكي في 
تغريدة على حساب السفارة في »تويتر«، إن على الراغبن التقدم 

لتجديد تأشيراتهم وفق اإلجراءات.

رسميًا.. الفلبني ترفع 
احلظر عن العمالة املنزلية 

وّقع وزير العمل في مانيال سيلفستر بيلو، قرار رفع احلظر 
موزعاً إلى احمللق العمالي في السفارة الفلبينية لدى البالد 
ناصر مصطفى، باتخاذ االج��راءات والتدابير الالزمة ملباشرة 
عملية استقبال وتصديق عقود العمل اجلديدة متهيداً الستئناف 

االستقدام.
ووفقا الالئحة التنفيذية، اخلاصة بآليات وخطوات تنظيم 
عملية استقدام العمالة الفلبينية املنزلية اجلديدة، فإنه عتباراً 
من األحد املقبل املوافق 25 اجلاري، سوف تباشر املكاتب احمللية 
تصديق عقود العمل اجلديدة من السفارة، ثم إرسالها إلى الفلبن 

إلنهاء إجراءات االستقدام.

»املركزي« يحدد شروط وضوابط 
تأجيل أقساط القروض

ح��دد بنك الكويت امل��رك��زي للبنوك وش��رك��ات االستثمار 
وشركات التمويل شروط وضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 
3 لسنة 2021 اخلاص بتأجيل أقساط القروض االستهالكية 
والشخصية ملدة 6 أشهر، حيث تقرر عدم احتساب فترة التأجيل 
ملن يرغب من املواطنن ضمن احلدود القصوى املقررة لفترات 
السداد.  ووفقاً للتعميم، تسري هذه الشروط والضوابط على 
جميع العمالء من املواطنن الكويتن املستحقن، شريطة تقدمي 
العميل للجهة الدائنة خالل شهر من تاريخ العمل بالقانون ما 
يفيد رغبته بتأجيل سداد االلتزامات املالية، وعلى اجلهات الدائنة 

توفير قنوات إلكترونية وغيرها الستطالع رغبة العميل.
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