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بعد التأكد من سالمة التشغيل بكفاءة وفق املعايير الصحية 

املطار جاهز »للهبوط واإلقالع«

النفس العنصري الــرائــج عند البعض فــي نقد 
الوافدين وخاصة جنسية معينة ينم عن جحود 
ــن، فجميع الشعوب - واضـــح، والتعميم ظلم ب
والكويت ليس استثناء- فيهم الطيب والــرديء .. 
هؤالء األخــوة واألخــوات الوافدين قدموا إلى بالدنا 
حلاجتهم للعمل، وجميعهم شاركوا في تنمية البلد، 
وهم أقل الناس في مخالفة القوانن، ولهم عشرات 

السنن وهم يعيشون بيننا فما الذي استجد؟
 يجب نبذ هذا الطرح البغيض، والتعامل معهم 
باحلسنى، ومــن يسيء يعاقب بالقانون.. الله ال 

يوصلنا إلى ترك بالدنا للعمل كما مر على أجدادنا !

بني السطور

البورصة  مل��ؤش��رات  جماعي  ص��ع��ود 
ع�������ن�������د اإلغ��������������������الق وس��������������ط ق�����ف�����زة 

بالتداوالت
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للقضاء  مناسبة  إج��راءات   : احلربي 
ع�����ل�����ى م�����ع�����وق�����ات ت������وق������ف م�����ش�����روع 

»األلياف الضوئية«
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»ك����ورون����ا« وب���اي���دن ي��ج��ب��ران ت��رام��ب 
ومساع إلطالق  كمامة..  على ارتداء 

سراح آالف السجناء
وزير اخلدمات ومسؤولو الطيران املدني يتفقدون االستعدادات لعودة الرحالت التجارية
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السودان يسمح باخلمور لغير املسلمني ويحظر اخلتان

حزمة من التعديالت القانونية لتعزيز احلريات

ــادق رئيس مجلس السيادة الــســودانــي، عبد  ص
الفتاح البرهان، على حزمة تعديالت قانونية ألغي 
مبوجبها حــد الـــردة وسمح لغير املسلمن بشرب 
اخلــمــور وحيازتها وبيعها بجانب جتــرمي ختان 

االناث. 
واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التعديالت 
ــدة مبثابة خــطــوة هــامــة فــي طــريــق إصــالح  ــدي اجل

املنظومة العدلية. 
وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري 
إن بالده ستسمح باملشروبات الكحولية لغير املسلمن 
وستعزز حقوق املرأة، مبا في ذلك حظر عمليات ختان 

اإلناث.
وقــال وزيــر العدل إن غير املسلمن لن يتعرضوا 
لعقوبة بعد اآلن لشربهم اخلمور، وبالنسبة للمسلمن 
سيبقى احلظر قائماً،  ولن حتتاج النساء أيضاً بعد 
اآلن إلى تصريح من أفراد عائالتهن الذكور للسفر مع 

أطفالهن.

تأجيل حتصيل أقساط 
»املتعثرين« و»دعم األسرة«

أصدر وزير املالية براك الشيتان أمس القرار الوزاري 
رقــم 25 لسنة 2020 بتنفيذ ما جــاء بالقانون رقــم 6 
لسنة 2020 بشأن تأجيل حتصيل االقساط املستحقة 

على عمالء صندوقي املتعثرين ودعم االسرة.
وقال الوزير الشيتان ان هذا القرار اوكل الى ادارة 
احلسابات العامة في وزارة املالية بالتنسيق مع الهيئة 
العامة لالستثمار والبنوك املديرة برد املبالغ السابق 
حتصيلها من عمالء صندوقي املتعثرين ودعم االسرة 
اعتبارا من شهر ابريل 2020 الــى حسابات العمالء 
البنكية«. واضاف ان القرار دعا اجلهات املعنية والبنوك 
املــديــرة كــال فيما يخصه الــى تنفيذ هــذا الــقــرار خالل 

االسبوع اجلاري.

80 باملئة  تسوية 
من مالحظات »احملاسبة« 

على »الداخلية«
أكد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية أنس 
الصالح أن الوزارة أنهت تسوية 80 في املئة من مالحظات 
ديوان احملاسبة فيما أجريت تسوية جزئية لـ 20 في املئة 
وجاٍر استكمالها، إضافة إلى إحالة خمس مناقصات إلى 

النيابة العامة.
وكشف الصالح عــن لقائه، أمــس، برئيس ديــوان 
احملاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي ، حيث 
سلمهم تقريرا بإجراءات الوزارة بشأن مالحظات الديوان 

عن السنة املالية السابقة.
وشكر الصالح ديوان احملاسبة على جهوده، كما أثنى 
على دور أعضاء جلنة امليزانيات البرملانية ومالحظتهم 
على ميزانية وزارة الداخلية، مشيدا في الوقت ذاته 
بالتزام رجال الداخلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملا جاء 

في تقرير الديوان.

18 محاًل مخالفًا  إغالق 
إلجراءات »كورونا«

أعلنت بلدية الكويت اغالق 18 محال جتاريا في محافظة 
حولي خــالل شهر يونيو املاضي ملخالفتها االجـــراءات 

االحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا املستجد .
وقالت البلدية في بيان صحفي أمس ان فرقها الرقابية 
قامت بتحرير 133 مخالفة متنوعة كما وجهت 565 
انذارا حملالت جتارية تنوعت مبحالت ومقاه وصالونات 
ـــواق ماشية  ـــواق مركزية وأس ومطاعم وبــقــاالت وأس

وأسماك لاللتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
واوضحت ان تلك الفرق مستمرة في جوالتها الرقابية 
في سياق االجراءات االحترازية والوقائية التي تقوم بها 
البلدية ملجابهة تداعيات فيروس كورونا املستجد بناء 

على قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

»اإلفالس« أدرج بجلسة
الغد.. و»املالية« حسمت 

»الدين العام«
ريا�س عواد

يبدو أن اللجنة املالية البرملانية حسمت رأيها بشأن 
»الدين العام«، حيث سيتم التصويت عليه األحد املقبل.

ومن جانبها قالت رئيسة النائبة صفاء الهاشم  أن نعمة 
كورونا عرت الوضع املالي والهيكلي املهترئ للدولة ، الذي 
حذرنا منه مرارا، مشيرة إلى أن املشاكل االقتصادية كثيرة 

وكررناها على مسامع سمو رئيس الوزراء.
مــن جانب اخــر أدرج تقرير جلنة الــشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل عن مشروع القانون بشأن معاجلة 
ــار الناجمة عن جائحة كــورونــا املستجد على سوق  اآلث
العمل، املقدم من احلكومة وتقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون التسوية 

الوقائية وإعادة الهيكلة واإلفالس.

أشاد وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
ووزيــر الدولة لشؤون مجلس األمة 
مبارك احلريص أمس باالستعدادات 
التي جتريها اإلدارة العامة للطيران 
املدني ترقبا لعودة الرحالت التجارية 
الى مطار الكويت الدولي الشهر املقبل 

مؤكدا انها »مطمئنة وسليمة«.
جــاء ذلــك تصريح لــه أمــس على 
هامش اجتماعه مع مسؤولي اإلدارة 

العامة الطيران املدني ملتابعة خطة 
اعــادة تشغيل الرحالت التجارية في 
مطار الكويت الــدولــي فــي اغسطس 
ـــــراءات  املــقــبــل ومــــدى تطبيق االج
ــب  ــواج واالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة ال
اتباعها تنفيذا لقرار مجلس الــوزراء 
بهذا الشأن.   وشدد الوزير على أهمية 
تقدمي اخلدمات الالزمة للمسافرين 
بجودة عالية في جميع مباني الركاب 

وكــذلــك التأكد مــن سالمة التشغيل 
بكفاءة وانضباط في كل القطاعات 

التشغيلية وفق املعايير الصحية. 
 وخــالل االجتماع اطلع احلريص 
على عرض مرئي تضمن شرحا مفصال 
للخطة التي سيتبعها الطيران املدني 
لعودة الرحالت التجارية وفقا لقرار 
ـــوزراء بشأن مراحل خطة  مجلس ال
العودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية 

ــالد.   ووضــعــت اخلطة بعن  ــب فــي ال
االعتبار أهمية االلــتــزام بــاإلجــراءات 
الوقائية واالحــتــرازيــة الــصــادرة من 
السلطات الصحية في هــذه املرحلة 
وتطبيقها على املسافرين من خالل 
مقاييس معتمدة يتوجب اتباعها في 
ظل ظــروف انتشار الفيروس والتي 
من شأنها وقاية املسافرين والعاملن 

من اإلصابة.    

50 ألف دينار كفالة املتهمني 
في »الصندوق املاليزي«

أمرت النيابة العامة أمس بإخالء سبيل املتهم األول 
بقضية غسيل األمـــوال املعروفة باسم »الصندوق 
املاليزي« ومواطن شريك له، بكفالة 50 ألف دينار لكل 

منهما مع منعهما من السفر.
كما أخلت النيابة العامة سبيل محامي املتهم األول 
بكفالة 10 آالف دينار بعدما حققت معه بتهمة االشتراك 
بغسيل أمــوال بتلقيه شيكات وحتويالت من وكيله 

بقيمة تقارب 400 ألف دينار.
وقررت محكمة اجلنايات إخالء سبيل نائب رئيس 
جلنة مناقصات في قضية »رشوة سيارات االسعاف« 
بكفالة 50 ألف دينار، وأجلت محاكمته إلى جلسة 4 

أكتوبر املقبل للمرافعة.  
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