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رمضان اليوم.. عساكم من عواده
و«األنباء» معكم بعد اإلفطار

أعلنــت هيئة الرؤية الشــرعية ثبوت رؤية هالل 
شهر رمضان الكرمي مساء أمس االثنني، وعليه سيكون 
اليوم الثالثاء ١٣ أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.

وبهذه املناسبة، تتقدم «األنباء» بالتهنئة وخالص 
التبريــكات من مقام صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ورئيــس مجلس األمة مرزوق الغامن وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد واإلخوة املواطنني 
واملقيمني، داعني اهللا تعالى أن يعيد هذا الشهر الكرمي 

على الكويت باخلير واليمن والبركات.
هذا، وتصدر «األنباء» خالل الشهر الفضيل مساء 
بعد اإلفطار.. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده.

الوضع الصحي خطر.. أسرعوا بالتطعيم
في بيان مجلس الوزراء للمواطنني واملقيمني.. و٥ استثناءات أثناء احلظر اعتباراً من اليوم حتى ٢٢ اجلاري دون تصريح عدم التعرض ووفق مواعيد واحترازات وضوابط محددة

«األوقاف» : شهادة التطعيم شرط ألداء العمرة
أسامة أبو السعود

دعت مصادر مســؤولة 
في وزارة األوقاف الراغبني 
في أداء العمرة من الكويت 
خالل شهر رمضان املبارك 
ابتداء من اليوم الثالثاء إلى 
اتبــاع تعليمات الســلطات 
السعودية اخلاصة بالتطعيم 

من ڤيروس كورونا املستجد.
وأعلنــت وزارة احلــج 
العربية  والعمرة باململكــة 
الســعودية ان التصاريــح 
ستمنح لكل شخص «محصن 
حاصل على جرعتني من لقاح 
ڤيروس كورونا، أو محصن 
أمضى ١٤ يومــا بعد تلقيه 
اجلرعة األولى من اللقاح، أو 

محصن متعاف من اإلصابة».
وتابعــت أن الســلطات 
تطبيــق  علــى  ســتعتمد 
هاتفــي للتأكــد مــن صحة 
املعلومات، مشــيرة إلى أن 
حجز تصاريح أداء مناسك 
العمرة والصلوات والزيارة 
سيكون من خالل تطبيقني 
أيضا «وذلك بحجز اخلانة 

املتاحــة». وفيما  الزمنيــة 
يخص إجــراءات احلج هذا 
العام واستعداد حمالت احلج 
الكويتية، أكدت املصادر ان 
الــوزارة بانتظار قــرارات 
الســعودية فيما  السلطات 
يخص موسم احلج هذا العام 
وخاصــة أعداد احلجاج من 

خارج اململكة.
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 «التربية»  تسأل «املالية» عن آلية 
رواتب الصيف للمعلمني

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، أن وزارة 
التربية ستقوم مبخاطبة وزارة املالية لالستئناس برأيها 
حول آلية صرف رواتب الصيف لإلدارات املدرســية من 
معلمــني وإداريــني للعام احلالي، مشــيرة إلى أن وزارة 
التربية لم تســتقر حتــى اآلن على رأي حــول إمكانية 
صرف رواتب الصيف للشــهور األربعة دفعة واحدة أو 
بشكل شهري كما حدث العام املاضي. وبينت املصادر أن 
العام املاضي كان اســتثنائيا، الفتة إلى أن وزارة املالية 
اعتبرت أن األشــهر التي مت تعليق الدراسة فيها تعتبر 
أشــهر راحة للمعلمني واملعلمات وليســت إجازة ولهذا 

السبب لم يتم صرف الرواتب دفعة واحدة.

إيران تتهم إسرائيل بهجوم «نطنز» وتتوعد باالنتقام
إيــران  عواصــم - وكاالت: تبادلــت 
وإســرائيل التهديد والوعيــد على خلفية 
الهجوم الذي تعرض له مفاعل نطنز النووي 
وســط إيران، والذي جاء في أوج اجلهود 
الغربية إلحياء االتفاق النووي املوقع عام 
٢٠١٥. ووجه وزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف االتهام صراحة إلى إسرائيل، 
وقال: «الصهاينة يريدون االنتقام من الشعب 
اإليراني للنجاحات التي حققها في مسار رفع 
العقوبات. لن نسمح لهذا العمل التخريبي 
بالتأثير على احملادثات النووية». وأضاف: 

«لكننا سننتقم من الصهاينة».
في املقابل، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامــني نتنياهو بينمــا كان وزير الدفاع 
األميركي لويد أوسنت يقف إلى جانبه خالل 
زيارته لتل أبيب، «لم تتخل إيران قط عن 
سعيها حليازة أسلحة نووية والصواريخ 
التي تطلقها». وأضاف: «لن أســمح إليران 
أبدا بامتالك القــدرة النووية لتنفيذ هدف 
اإلبادة اجلماعية والقضاء على إسرائيل».
التفاصيل ص ٢٢

تعويض متضرري «النصب العقاري» واإلعدام للسحرة
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم 

 سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

أعلــن النائــب د.هشــام الصالح أن 
اللجنة التشريعية البرملانية وافقت على 
اقتراحه اخلــاص بتعويض متضرري 
النصــب العقاري، والذي تقــدم به مع 
مجموعة من النواب. وأضاف: استطعنا 
اســتعجال القانون، حيث أحيل للجنة 
املالية وبعدها للمجلس للتصويت عليه، 
وهو ينص على إنشاء صندوق للتعويض 
بحيــث يصــرف ٨٠٪ للمتضررين من 
الصندوق والباقي بعد ســداد احملكوم 

عليهم.
مــن جانب آخــر، قدم النائــب فايز 
اجلمهور اقتراحا بقانون يقضي بإنزال 
عقوبــة اإلعــدام لكل من يباشــر أعمال 

السحر، ويعاقب باحلبس خمس سنوات 
وغرامــة ألف دينــار أو بإحــدى هاتني 
العقوبتــني كل من يلجأ ملن ميارســون 

أعمال السحر.
من جهته، قدم النائب فارس العتيبي 
اقتراحا إللغاء قرار وقف صرف املعاشات 
لذوي اإلعاقة عند بلوغ ٦٥ سنة، وإعادة 
املبالــغ املســحوبة كافة من حســابات 
املسنني من ذوي اإلعاقة بسبب جتاوز 

عمر الـ ٦٥ سنة.
وأمس، قــدم وزير الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح استيضاحا على بعض 
بنود ومحاور االستجواب املقدم له من 
النائبني د.أحمد مطيع وسعود أبو صليب.

وطالب الوزير في استيضاحه بإفادته 
عن عقود األمر املباشر التي وقع عليها 
وحتديد املوظف الذي صرفت له مكافآت 

باملخالفة لقواعد قانون اخلدمة املدنية.
ويؤكــد اإلجــراء الذي اتخــذه وزير 
الصحــة عزمــه طلــب تأجيل مناقشــة 
االستجواب املطروح على جدول أعمال 
جلســة اليوم التي من املتوقع أن تشهد 
صداما نيابيا  نيابيا ونيابيا حكوميا على 
عدة قضايا. وبحســب مصادر برملانية 
أفصحــت لـــ «األنباء»عــن أن النــواب 
«املعارضني» سيطالبون بضرورة إدراج 
الطلب الــذي تقدموا به حول مناقشــة 
«عــزل الرئيــس» على جــدول األعمال 
في بند الرســائل الواردة، باإلضافة إلى 
ضــرورة إعــادة التصويــت علــى قرار 
تأجيل استجوابات سمو رئيس الوزراء، 
األمر الذي ستنتج عنه خالفات الئحية 

ودستورية بني السلطتني.
التفاصيل ص١١

توقعات بصدام بني السلطتني.. ووزير الصحة قدم استيضاحاً على استجواب مطيع وأبو صليب

مرمي بندق

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه االعتيادي 
برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
أمس، إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح حول مستجدات الوضع الوبائي من واقع 
اإلحصاءات التي تؤكد ثبات ارتفاع أعداد املصابني 
والوفيــات ومتلقي العــالج في العنايــة املركزة، 
موضحا خطورة الوضع وأهمية املسارعة في تلقي 
اللقاح. وقرر املجلس السماح بإقامة صالة التراويح 
للرجال ملدة ١٥ دقيقة فقط مع االلتزام باالشتراطات 
االحترازية املعمول بها حاليا في املساجد. وأعلن 
املتحدث الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم، أن 
املجلس قرر االستمرار في إغالق املساجد بعد كل 
صالة ومنع االعتكاف وإقامة احملاضرات والدروس 

وغيرها. وأضاف املزرم ان املجلس قرر أيضا منع 
إقامة موائد اإلفطار والسحور في املساجد واألماكن 
العامة واخلاصة واالكتفاء بتوزيع الوجبات دون 
جتمع، وحث املجلس مــن لم يتلق اللقاح املضاد 
لڤيــروس كورونا علــى أداء الصالة فــي املنازل. 
وكلف املجلس الوزارات واجلهات احلكومية باتخاذ 
اإلجــراءات الكفيلــة بتحصيل مديونيــات الدولة 
املتراكمــة، وكلف أيضا وزارتي األشــغال واملالية 
بإزالة املعوقات التي تواجه تنفيذ مشروع تطوير 
شاطئ شارع البالجات. وأوضحت مصادر مطلعة، 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، ان جلنة «طوارئ 
كورونا»، التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ حمد جابر العلي، من ضمن مهامها 
النظــر في طلب عودة املعلمني العالقني واملنتهية 
إقاماتهم بـ «التربية»، ومن ثم منحها املوافقة في 

حالة حتقيق الطلب للمصلحة العامة.
واستطردت املصادر بقولها: أما حتديد التوقيت 
املناسب الذي يالئم خطة «التربية» وكذلك األعداد 
وغيرها من التفاصيل فيرجع للقياديني التربويني، 
الذين يرفعــون للجنة التصــورات واملقترحات، 
متوقعة ان يتم ذلك قبيل وقت مناســب من موعد 
بدء العام الدراسي اجلديد احملدد مبدئيا سبتمبر 
املقبــل ودوام الطلبة فعليــا، إذا لم يحدث، ال قدر 
اهللا، ما من شــأنه عرقلة خطة التطعيم لتحقيق 
املناعة املجتمعية والعودة للحياة الطبيعية. وقالت 
مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
انه حتى اآلن لم يصدر قرار بربط اشتراط العودة 
إلى املــدارس بتطعيم الطلبة، الفتة إلى ان القرار 
مســتبعد حاليا. وعبرت املصادر عن األمل في ان 
يتم تسجيل جميع الطلبة البالغني ١٦ عاما فأكثر 

باملوقــع اإللكتروني لوزارة الصحــة لتلقي لقاح 
«كوفيدـ  ١٩» إلى جانب جميع العاملني في املدارس 
احلكومية واخلاصة. هذا، وقرر املجلس الســماح 
بـ ٥ اســتثناءات أثناء احلظر اجلزئي اعتبارا من 
اليــوم دون احلاجة إلى اســتخراج تصريح عدم 
التعرض وهي: الســماح للمطاعم بالتوصيل من 
بدء احلظر عند الســاعة ٧ مســاء حتى الساعة ٣ 
فجرا، وممارسة رياضة املشي من ساعة بدء احلظر 
حتى العاشــرة مساء داخل املناطق السكنية دون 
استخدام السيارات أو غيرها مع االلتزام باالحترازات 
الصحية، إلى جانب التسوق للراغبني بنظام حجز 
املواعيد املسبق (الباركود) من اجلمعيات التعاونية 
واألسواق املوازية واألسواق املركزية من بدء احلظر 

حتى الساعة ١٢ من منتصف الليل

التراويح باملساجد للرجال ١٥ دقيقة ومنع االعتكاف واحملاضرات وموائد اإلفطار والسحور واالكتفاء بالوجبات
«طوارئ كورونا»: توقيت عودة املعلمني العالقني حتدده «التربية» وسيشمل املنتهية إقاماتهم
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