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13 مليار دوالر خسائر الهند من إعصار أمفان

خسائر فادحة تعرض لها مواطنو الهند وبنغالديش إثر إعصار أمفان

تركيا : الصالة في املساجد 
29 اجلاري اعتبارًا من 

اعلنت وزارة الداخلية 
التركية مساء ام��س االول 
انها ستسمح اعتبارا من 29 
مايو اجل��اري ب��اداء صلوات 
اجلمعة وال��ظ��ه��ر والعصر 
في املساجد شريطة ارت��داء 
الكمامات وذلك ضمن مساعي 
البالد لتخفيف قيود جائحة 

فيروس كورونا املستجد .
وش�����ددت ال�������وزارة في 
تعميم أرسلته إل��ى والي��ات 
ال���ب���الد ع��ل��ى أن »ك����ل من 
س���ي���ؤدي ص���ل���وات الظهر 

والعصر واجلمعة باملساجد 
عليه ارت���داء كمامة طبية« 
وأن كل ما من شأنه ان يزيد 
من انتشار الوباء لن يسمح 
بوجوده داخل املساجد مثل 

السبحة و«كرتة« االحذية.
ول��ف��ت��ت ال����ى ان ص��الة 
اجلمعة ستؤدى في املساجد 
ال��ت��ي حت���دده���ا ال��س��ل��ط��ات 
احمللية في الواليات بحيث 
تتواجد فيها مساحة مفتوحة 
كافية او حديقة او صحن 

للمسجد. 

»الشؤون« تنفي إدارة نظام 
ميكنة الوزارة من اخلارج  

 نفت الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية 
الكويتية هناء الهاجري صحة ما يتداول في بعض وسائل التواصل 
االجتماعي عن أن »نظام امليكنة بالوزارة يدار من خارج دولة الكويت« 

مشددة على أن هذه املعلومات عارية من الصحة متاما.
وق��ال��ت ال��ه��اج��ري إن ق��واع��د البيانات اخل��اص��ة باملستفيدين من 
املساعدات االجتماعية هي ملك للوزارة وموجودة في مراكزها الرئيسية 
إلدارة الرعاية األسرية وعلى أجهزة اخلوادم اخلاصة بوزارة الشؤون 

االجتماعية في غرف احلاسبات الرئيسية واالحتياطية.
ودعت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي إلى حتري الدقة 
عند نشر األخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرئيسية كما ناشدت 
كل من ميتلك أي معلومات موثقة ومقرونة بالدالئل واملستندات تخص 
الشؤون االجتماعية أن يتقدم بها إلى الوزارة كي يتسنى بحثها والتحقق 

منها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

ق���ال م��س��ؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون إن 
اإلع��ص��ار ال��ق��وي ال���ذي ض��رب والي��ة 
البنغال الغربية في الهند خالل األيام 
املاضية تسبب في أض��رار للمحاصيل 
والبنية التحتية تقدر قيمتها بنحو 

تريليون روبية )13 مليار دوالر(. 
وقالت بنغالديش املجاورة، التي مر 
بها اإلعصار أمفان أيضا يوم األربعاء، 
إن اخلسائر املبدئية التي تكبدتها بلغت 

11 مليار تاكا )130 مليون دوالر(. 
لكن مسؤولني حكوميني قالوا إن 
هذا الرقم قد يزيد. وتسبب اإلعصار 
في مقتل 102 على األق��ل في الدولتني 
بسبب انهيار م��ن��ازل ف��ي األغ��ل��ب أو 

الصعق بالكهرباء. 
 وأضاف مسؤوالن أن مئات اآلالف 
يعيشون حالياً ف��ي مخيمات إغاثة 
في أنحاء ال��والي��ة وس��ط مخاوف من 
أن التراخي في تطبيق قواعد التباعد 
االجتماعي قد يزيد من انتشار فيروس 

كورونا املستجد.

102 ألف حجز للتسوق 
اإللكتروني 

ك��ش��ف��ت وزارة ال��ت��ج��ارة 
والصناعة أن إجمالي حجوزات 
ال��ت��س��وق االل��ك��ت��رون��ي ام��س 
س��ج��ل��ت 102.540 م��وع��د 
ع��ب��ر ن��ظ��ام ح��ج��ز م��واع��ي��د في 
اجلمعيات واالس��واق املوازية 
وف��روع التموين، حيث حضر 
52.240 ش��خ��ص.  وذك���رت 
»ال��ت��ج��ارة« ف��ي ب��ي��ان ل��ه��ا أن 
اجلمعيات التعاونية سجلت 

54.781 حجز بواقع حضور 
 51% بنسبة  أي   28.077
كما بلغ اجمالي حجز مواعيد 
االس����واق امل���وازي���ة 40.672 
وب��واق��ع ح��ض��ور 22.339 ما 
نسبته %55 .  وأش���ارت الى 
ان فروع التموين سجلت أمس 
األول ح��ج��وزات بعدد 7.087 
ب���واق���ع ح��ض��ور 1.824 مبا 

نسبته 26% .

»الكهرباء« تضيف خدمة 
إعادة التيار إلكترونيًا

أضافت وزارة الكهرباء واملاء أمس خدمة إعادة التيار الكهربائي 
إلكترونياً، للعمالء الذين قطعت عنهم اخلدمة الرتكابهم مخالفات، 

ضمن خدماتها اإللكترونية املتعددة التي توفرها للمتعاملني معها.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه استكماالً للخدمات االلكترونية 
املتعددة التي تقدمها لعمالئها، وحرصاً منها على التيسير على 
العمالء في إجناز معامالتهم، فقد متت إضافة خدمة إعادة التيار 
إلكترونياً عبر موقعها اإللكتروني. وأوضحت أنه عند طلب خدمة 
إع��ادة التيار، ميكن ملقدم الطلب متابعة جميع مراحل املعاملة 
إلكترونيا، الفتة إلى أن اخلدمة ستكون متاحة جلميع فئات العمالء 

الذين مت قطع التيار عنهم بسبب ارتكابهم مخالفات.

20 ألف إصابة و148 حالة وفاة  الكويت تسجل أكثر من 

بعد إغالق شهرين.. احلياة تعود قريبًا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 900 إصابة 
جديدة مبرض كوفيد - 19 خالل 24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 20464 حالة في حني مت 
تسجيل 10 حاالت وفاة إثر اصابتها باملرض ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة املسجلة حتى أمس 148 حالة.
يأتي ذلك في وقت يطالب فيه كثيرون بضرورة العودة إلى 
العمل في البالد تدريجيا وفق ضوابط صارمة ، كما كشفت 
فيه عدة دول عن رغبتها في عودة احلياة تدريجيا بعد اغالق 
دام ألكثر من شهرين ، فقد أعلن رئيس الوزراء االسباني بيدرو 
سانشيز أمس أّن حكومته ستفسح املجال أمام دخول السياح 
مجدداً ب��دءاً من شهر يوليو، وذل��ك بعد اإلغ��الق العام الذي 
فرض في منتصف م��ارس. كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
كريستوف كاستانير السماح باستئناف التجمعات الدينية بعد 

تعليق استمر شهرين نتيجة تفشي فيروس كورونا.
واستعدت إيران أمس إلعادة فتح األعمال واألماكن الدينية 
والثقافية، وذلك مع تخفيف القيود املفروضة الحتواء جائحة 
فيروس كورونا. في ذات السياق ، أصبحت البرازيل ثاني أكبر 
بؤرة حلاالت اإلصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الواليات 
املتحدة بعد تأكيدها إصابة 330890 شخصا بالفيروس 
متجاوزة بذلك روسيا. وسجلت البرازيل 1001 حالة وفاة 
يومية بكورونا يوم اجلمعة ليصل مجمل عدد حاالت الوفاة إلى 

21048 حالة.

وزير الدفاع: سنبقى 
ساهرين على صون 

تراب الوطن
تقدم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ 
أحمد منصور الصباح، بأسمى 
آي��ات التهاني والتبريكات 
إل���ى ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر 
البالد القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ صباح األحمد 
الصباح، وسمو ول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد الصباح، 
ورئيس الوزراء سمو الشيخ 
صباح اخلالد مبناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد.
وق������ال ال���ش���ي���خ أح��م��د 
املنصور ف��ي بيان صحافي 
ص��ادر عن مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة ب� 
»الدفاع«: نعاهد سموكم بأننا 
سنبقى ال��رج��ال الساهرين 
ع��ل��ى ص���ون ت����راب ال��وط��ن 
وع��زت��ه وك��رام��ت��ه . وتوجه 
إلى املولى عز وجل أن يرفع 
البالء عن اجلميع وأن يتم 
على سموهم بنعمة الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة، وع��ل��ى ال��وط��ن 
الغالي والشعب الوفي مبزيد 

من التقدم واالزدهار. 
7إصابتان وخسائر مادية اثر حريق في منطقة خيطان أمس

م���س���ج���د »االس������ت������ق������الل«.. أح���د 
املعالم الرئيسية في  »جاكرتا«

6

ال��س��الم..  عليه  ن��ون  ب��ن  ي��وش��ع 
حبس الله له الشمس

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الرا�سد

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

فهد را�سد الرا�سد
�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر

تتقدم أس��رة »الوسط« بالتهاني والتبريكات إلى 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، والشعب الكويتي واملقيمني 

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.
وتنوه »الوسط« إلى أنها ستحتجب عن الصدور 
خالل أيام عيد الفطر على أن تعاود صدورها كاملعتاد 
بدءا من اخلميس املقبل، علماً أن اجلريدة ستستمر في 

بث خدماتها عبر املوقع اإللكتروني وتويتر.

كل عام وأنتم بخير
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