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بدء سريان احلظر اجلزئي والعزل املناطقي وسط زحام مروري

عودة محفوفة باملخاطر

يأتي اعترف وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا 
فضلي بأن 80 باملئة من قتلى احتجاجات نوفمبر 
2019، لقوا مصرعهم برصاص القوات احلكومية، 
ليؤكد مدى دموية نظام املاللي الرافض لكل ما هو 
مخالف لنظامه الثوري ، ويبرهن مبا ال يدع مجاالً 
للشك أنه آن األوان للشعب أن يلفظ هذا النظام 
الفاسد الــذي يصر دومــاً على تغذية اجلماعات 

اإلرهابية في محيطنا العربي..
أطماع إمبراطوريتكم لن تعود!

بني السطور

�صمري خ�رض

بعد حظر شامل دام 21 يوما ، ووسط 
تفاؤل حــذر، بــدأت أمس املرحلة األولى 
من العودة للحياة الطبيعية، وشهدت 
الشوارع كثافات مرورية ملحوظة ، منذ 
الصباح الباكر وحتى اخلامسة مساء 
ــدء ســريــان احلــظــر اجلــزئــي في  قبيل ب

السادسة مساء
ــي مختلف  ــد أمــنــي ف ــواج ووســـط ت
املناطق وخاصة املعزولة منها ، شهدت 
الــشــوارع الرئيسية ازدحــامــاً مــروريــاً 
لــم نعتد رؤيــتــه خــالل األيـــام املاضية، 
حيث توجه عدد كبير من املواطنني إلى 
املــطــاعــم واحملــــالت واألســـــواق لــشــراء 
احتياجاتهم ، فيما استغل البعض اآلخر 
ــى محطات غسيل  الــفــرصــة لــلــذهــاب ال
الــســيــارات التي شهدت ازدحــامــاً الفتا 
نــظــراً إلقــبــال املواطنني واملقيمني على 
تنظيف سياراتهم، فيما حرص آخرون 

على الذهاب إلى محالت البنشر وصيانه 
وتصليح السيارات  

الــى ذلــك عــاود عــدد من املستشفيات 
أمــس مثل األمــيــري والــعــدان ، تشغيل 
الــعــيــادات اخلارجية وفــق اآللــيــة التي 
حددتها وزارة الصحة مع االلتزام بكامل 
االشــتــراطــات الصحية واالجـــــراءات 
االحترازية والعمل بنظام املواعيد املسبقة 
مع مراعاة بعض احلــاالت االستثنائية 
مع االلتزام باالشتراطات الصحة، واألخذ 

بكل االجراءات االحترازية.
 مــن جــانــب آخـــر بـــدأت أمـــس عملية 
تعقيم املساجد بالتعاون بــني وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية واألجهزة 
املعنية باجليش إلعادة فتح املساجد بعد 
فترة تعليق قاربت 3 أشهر وفقا لفتوى 
أصدرتها الــوزارة بتعليق الصلوات في 
اجلمع واجلماعات حفاظا على صحة 

وسالمة املصلني من املواطنني واملقيمني.

»أوبك« تبلغ أدنى مستوى إنتاج لها 
منذ عقدين في مايو
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70 يومًا من اإلغالق.. بعد 
املسجد األقصى يفتح أبوابه

مصلون فرحون بعودة الصالة باملسجد األقصى

إيران تعترف بقتل
80 باملئة من احملتجني

ــر الداخلية اإليــرانــي عبد الرضا  ــرة، اعــتــرف وزي ألول م
رحماني فضلي بأن 80 باملائة من قتلى احتجاجات نوفمبر 

2019، لقوا مصرعهم برصاص القوات احلكومية.
وقال فضلي في مقابلة تلفزيونية بثت أمس األول، بشأن 
عــدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019: »نحو 40 أو 45 
شخصا، أي نحو 20 باملائة من الضحايا، قتلوا بسالح غير 

حكومي ال متلكه الشرطة«.
وهــذه هي املــرة األولــى التي تعلن بها السلطات اإليرانية 
ضمنيا، أن 80 باملئة من قتلى االحتجاجات سقطوا برصاص 

قوات األمن.

أسواق السمك في شرق 
والفحيحيل تستأنف نشاطها

ــــــاد الــكــويــتــي  ــــد االحت أك
ــس، أن  لصيادي االســمــاك، أم
مجلس ادارة االحتــاد تواصل 
ــة  ــي ــوم ــك مــــع اجلــــهــــات احل
املختصة، ومتت املوافقة على 
فــتــح اســــواق الــســمــك بشرق 
والفحيحيل اعتباراً من اليوم 

االثنني.
ــر االحتـــــاد فـــي بــيــان  ــب وع
لــه امــس عــن شكره وتقديره 

ملــجــلــس الــــــوزراء عــلــى هــذه 
اخلــطــوة ، وشـــدد على رواد 
االسواق االلتزام باالشتراطات 
ــة التى  ــرازي ــت الصحية االح
ــات الصحية،  ــه تضعها اجل
ــن هــذه  حــتــى نعبر بــســالم م
األزمة داعني الله العلى القدير 
ان يحفظ الله بلدنا الكويت 
احلبيبه وان يكشف عنا هذه 

الغمة 

ــس األحــد  فتح املسجد األقــصــى أم
أبوابه أمام املصلني بعد 70 يوماً، من 
ــار اإلجــــراءات حملاربة  إغــالقــه فــي إط

فيروس )كورونا املستجد .
 وقال خطيب املسجد األقصى الشيخ 
ــالل اداء  عكرمة صــبــري فــي كلمة خ
املئات لصالة الفجر :نبارك لكم افتتاح 
املسجد لتكون بشارة مباركة وبــدءاً 
إلعمار املسجد األقصى بكم وبصلواتكم 
وبالتزامكم بالتعليمات. ودعا الشيخ 
صبري املصلني في كلمته الى االلتزام 
بالتعليمات اخلاصة بإحضار سجادة 
ــاة  ــراع ـــع الــكــمــامــة وم ــالة ووض ــص ال
املسافة وعــدم املصافحة وغيرها من 

التعليمات.
ــــاف  ــــان مــوظــفــو دائـــــرة األوق وك
ــة فــي الــقــدس استكملوا  ــي ــالم اإلس
الــتــحــضــيــرات الــوقــائــيــة والصحية 

وعمليات التنظيف الستقبال املصلني. 

12 مليون كمام 
باجلمعيات التعاونية

أعــلــن نــائــب رئــيــس احتـــاد اجلمعيات التعاونية خالد 
الهضيبان امس األحد أن االحتــاد تسلم 12 مليون كمامة من 
وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على اجلمعيات كافة بسعر 

90 فلسا للحبة.
وقال الهضيبان إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور التي 
حتتوي 50 كمامة يبلغ 4.5 دينار كويتي ، الفتا إلى أن كل 

جمعية لها 3600 علبة كمامات .
يذكر أن احتــاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية أسس 
عام 1971 مشكال بداية العمل اجلماعي في قطاع التعاون 
االستهالكي في البالد وقيادته والدفاع عن مصالح اجلمعيات 

األعضاء ومتثيلها في احملافل العربية والدولية.  

حظر تشغيل العمالة في 
املناطق املكشوفة ظهرًا

أعلنت الهيئة العامة للقوى 
العاملة أنها ستبدأ اعتبارا من 
اليوم االثنني تطبيق القرار 
اإلداري رقــم 535 / 2015 
بشأن حظر تشغيل العمالة 
فــي املناطق املكشوفة خالل 
أوقات الظهيرة من 11 صباحا 
وحتى الرابعة عصرا يوميا 
حتى نهاية شهر أغسطس 

املقبل.
وقــال املدير العام للهيئة 

ــي تصريح  ــى ف ــوس أحــمــد امل
صحفي أمس إن فرق التفتيش 
في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار 
على مــدى 3 أشهر و ستشن 
حــمــالت تفتيشية مفاجئة 
على مواقع العمل لرصد أي 
مخالفات وتسجيلها واتخاذ 
ــــراءات القانونية بحق  اإلج

املخالفني.

   استجواب لوزير التربية
عن سوء إدارة العملية التعليمية

ريا�س عواد

 تقدم النائب فيصل الكندري إلى 
ــة مـــرزوق الغامن  رئيس مجلس األم
امس بطلب استجواب موجه إلى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي الدكتور 
سعود احلربي بصفته مكونا من محور 
واحد.   يتعلق وفــق مقدمه بـ«سوء 
إدارة العملية التعليمية فــي أزمــة 
كورونا مما تسبب بالضرر اجلسيم 

على أبنائنا الطلبة«.  وفي هذا الشأن 
أعــلــن رئــيــس مجلس االمـــة مـــرزوق 
الغامن عن استالمه االستجواب ،  مبينا 
أنــه وفــق املـــادة 135 مــن الالئحة مت 
إبالغ رئيس احلكومة ووزير التربية 
باالستجواب الذي وقعت على إدراجه 

في أول جلسة مقبلة عادية .

5 نواب يطلبون التحقيق
في شبهات »الصندوق املاليزي«

 تــقــدم الـــنـــواب خــالــد العتيبي 
وثــامــر الظفيري ونــايــف املـــرداس 
وعــبــد الــلــه فــهــاد ومــحــمــد هــايــف، 
بطلب تشكيل جلنة حتقيق بشأن 
ما أثير عن عمليات احتيال مصرفى 
ــوال للصندوق السيادي  وغسل أم
املاليزي ومشاريع بجمهورية كوريا 
الشمالية، على أن تقدم تقريرها 
خالل شهرين. من جانبه قال املتحدث 

الــرســمــي للهيئة الــعــامــة ملكافحة 
الفساد« نزاهة« االمني العام املساعد 
لقطاع كشف الــفــســاد والتحقيق 
د. محمد بوزبر أن الهيئة تابعت 
ببالغ االهتمام احالة ما أثير حول 
عالقة دولة الكويت بعمليات غسل 
اموال وشبهات فساد فى الصندوق 

السيادى.
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