
انتهاء  تعلن  »التربية« 
الفصل الدراسي األول  
 أعلن الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
السلطان عن االنتهاء من الفصل الدراسي االول 
للمراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية بالنسبة 

للطالب والطالبات. 
وأش��ار السلطان إلى استمرار دوام الهيئتني 
التعليمية واالداري��ة جلميع املراحل حتى نهاية 
االسبوع املقبل املوافق اخلميس 21 يناير 2020، 
وذل���ك مل��راج��ع��ة وت��دق��ي��ق ورص���د ال��درج��ات في 
نظام سجل الطالب والتي هي محصلة الطالب 
من احلضور واملشاركة وحل الواجبات وإع��داد 

التقارير واالختبارات اإللكترونية القصيرة.

  

»املوانئ« و »احلرس« .. 
ملواجهة  مستمر  ت��ع��اون 

األزمات
 أكد املدير العام ملؤسسة املوانئ الشيخ يوسف 
العبدالله التعاون املستمر واللقاءات املتواصلة مع 
احلرس الوطني للخروج باستراتيجية واضحة 
هدفها التنسيق والتدريب والتعاون ملواجهة أي 

أزمات أو حاالت طوارئ.
وأشاد الشيخ يوسف العبدالله خالل التوقيع 
على تفعيل البروتوكول املوقع بني املؤسسة 
والرئاسة العامة للحرس الوطني بدور احلرس 
في دعم املؤسسات واجلهات احليوية خصوصا 

مؤسسة املوانئ الكويتية.
وأش��ار إل��ى ح��رص اجلانبني على تطوير هذا 
ال��ت��دري��ب ليشمل التكامل فيما يتعلق ب��إدارة 
احلرس لكامل محطة احلاويات التابعة للمؤسسة 
من استالم وتسليم البضائغ وتأمينها مبينا أن 
الهدف الرئيسي للبروتوكول هو تبادل اخلبرات 

بني اجلانبني واالستفادة منها أوقات الطوارئ.

تركيا: لن نتراجع 
عن صفقة إس400  

 كشف وزير الدفاع التركي عن رغبة بالده في 
احلوار مع أميركا بخصوص صفقة نظام الدفاع 

الصاروخي الروسي “إس400-«.
وأوض���ح ال��وزي��ر خلوصي أك��ار أن إمكانية 
تراجع بالده عن شراء هذا النظام مسألة “في غاية 
الصعوبة”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أنقرة 
جتري محادثات مع موسكو للحصول على شحنة 

ثانية من أنظمة إس400-.
وق��ال أك��ار في تصريحات صحفية في أنقرة 
“التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها وضع في 

غاية الصعوبة”، وفقا ملا ذكرته وكالة رويترز.
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اإللكترونية  املنصة  على  مسجل  مليون  وربع  اللقاح..  من  األولى  اجلرعة  تلقوا  شخص  ألف   20

مركزان للتطعيم في األحمدي واجلهراء  

في سابقة تاريخية ، صوت مجلس النواب 
على ع��زل الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب، وكانت 
نتيجة التصويت 237 م��ع ال��ع��زل و197 
ضده، وكانت التهمة التي وجهت للرئيس هي 
التحريض على التمرد، هذه هي الدميقراطية 
احلقيقية التي أوصلت أميركا إلى أقوى دول 
العالم .. لو في بالدنا لقتل الرئيس نصف 

الشعب قبل أن يترجل عن الكرسي.

بني السطور

أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن عدد من 
تلقى اجلرعة األولى من اللقاح ضد فيروس كورونا املستجد 
تعدى ال20 ألف شخص الفتا الى أنه بعد أخذ اجلرعة الثانية 
سيكون هناك تقرير يفيد بحصول الشخص على اللقاح يصله 

عبر رسالة نصية.
وفي تصريح للشيخ باسل الصباح أمس على هامش البدء 
بتلقي اجلرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا املستجد 
مبركز الكويت للتطعيم في أرض املعارض ، أكد أن عدد من 
سجل على املنصة اخلاصة بالتطعيم حتى اآلن بلغ ما يقارب من 
ربع مليون شخص من مختلف شرائح املجتمع داعيا اجلميع من 
مواطنني ومقيمني الى التسجيل حلفظ دورهم في أخذ التطعيم.   

بدوره كشف مدير إدارة الصحة العامة ب وزارة الصحة د.فهد 
الغمالس عن اعتماد مركزين للتطعيم في محافظتي األحمدي 
واجل��ه��راء، الفتا ال��ى وج��ود فريق مختص لتجهيز ورص��د 
وتقييم مراكز التطعيم وتطبيقها لالشتراطات، منها التخزين 
وتوفير سيارات اخلدمات، باالضافة الى آلية استقبال املواطنني 
واملقيمني، فضال عن توفير غرف للتطعيم ومساحة للطوارئ 
الطبية واإلس��ع��اف واإلن��ع��اش، مشيرا ال��ى ان��ه سيتم جتهيز 

املوقعني اللذين مت اعتمادهما قريبا.

اجليش اليمني يعلن إسقاط طائرة 
مسيرة للحوثيني شمالي البالد
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م��������ؤش��������رات  »ال������ب������ورص������ة« ت��س��ج��ل 
ال���ص���ع���ود اجل���م���اع���ي ال����راب����ع خ���الل 

األسبوع
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الظفيري  ي��دع��و  ال��ك��رة  احت���اد  رئ��ي��س 
وعباس جللسة صلح

»الداخلية«: 
 160 قبول 

شخصًا في 
»التحقيقات«

أعلنت وزارة الداخلية قبول 
160 باحثا قانونيا مبتدئا التي 

تؤهل لشغل وظيفة محقق.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلع����الم األم��ن��ي ب���ال���وزارة أن 
اإلعالن يأتي بناء على توجيهات 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، 
بسرعة العمل على إنهاء إجراءات 
قبول املتقدمني لعدد من الوظائف 

باملؤسسة األمنية.
وأوضحت أن الدفعة تضمنت 
قبول 130 م��ن ال��ذك��ور واإلن��اث 
امل��دن��ي��ني، إض��اف��ة إل���ى ع���دد 30 
م��ن ضباط الشرطة احلقوقيني 
بوظيفة باحث مبتدئ قانوني 
والتي تؤهل لشغل وظيفة محقق 
)ج( ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��م ال����دورة 
امل��ق��ررة.⠀  وأش���ارت اإلدارة إلى 
أن��ه مت ال��ت��واص��ل م��ع املقبولني 
عبر رسائل نصية قصيرة على 
الهواتف النقالة ملراجعة مركز 
التدريب التخصصي ي��وم األحد 
امل��ق��ب��ل امل��واف��ق 2021/1/17 

الستكمال إجراءات التعيني.
سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اجلرعة الثانية مبركز الكويت للتطعيم
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بعد قرار عزله.. ترامب أول رئيس أميركي يحاكم مرتني

عناصر احلرس الوطني متأل جنبات الكونغرس

وجه مجلس النواب األميركي اتهاما رسميا للرئيس 
دونالد ترامب، ليصبح أول رئيس للواليات املتحدة 
يحاكم مرتني. وكانت التهمة هذه املرة التحريض على 
التمرد وذلك بعد أسبوع واحد من اقتحام مجموعة من 
الغوغاء املناصرين له مبنى الكابيتول مقر الكونغرس 

األميركي.
واعتبرت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي 
بيلوسي مساء األرب��ع��اء أّن ال��ق��رار االّتهامي الذي 
أص��دره لتّوه مجلس النواب بحّق الرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب حملاكمته أمام مجلس الشيوخ، 
للمرة الثانية، بقصد عزله يثبت أّن “ما من أحد فوق 

القانون«.
وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار االّتهامي 
متهيداً إلحالته إلى مجلس الشيوخ إّن “مجلس النواب 
أظهر اليوم، مبشاركة من احلزبني، أّن ما من أحد فوق 
القانون، وال حّتى رئيس الواليات املّتحدة”، مكّررة 
التحذير من أّن ترامب يشّكل “خطراً واضحاً وفورياً” 

على البالد.

  العنزي: ال قروض
 أو منحًا خارجية 

مليونية إال بقانون
 قدم النائب خالد عايد العنزي اقتراحا بقانون في شأن 
ضوابط منح الدولة القروض والهبات واملنح واملساعدات 
اخلارجية، ويقضي االقتراح بإلزام جميع اجلهات ذات 
الصلة بالدولة بعدم منح أي ق��روض أو هبات أو منح 
مالية أو عينية أو مساعدات خارجية ألي دولة أو منظمة 
دولية أو إقليمية أو أي جهة غير كويتية في حال زادت 

قيمة أي منها عن مليون دينار كويتي إال بقانون.
وتضمن املقترح أن يصدر مرسوم يحدد فيه القواعد 
والضوابط والشروط التي يجب على أي من هذه اجلهات 
التقيد بها للنظر ف��ي ال��ق��روض أو الهبات أو املنح أو 
املساعدات اخلارجية املطلوبة، ويلتزم مجلس الوزراء 
بتزويد مجلس األم���ة بتقرير س��ن��وي يبني فيه قيمة 
القروض والهيات واملساعدات اخلارجية التي يتم منحها 

ألي من الدول األخرى خالل السنة املالية.
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