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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

٧ مخارج الستجواَبي رئيس الوزراء
مرمي بندق 

قالت مصــادر دســتورية 
رفيعــة في تصريحات خاصة 
لـ «األنبــاء» ان هناك ٧ منافذ 
دســتورية الســتجوابي سمو 
الوزراء الشيخ صباح  رئيس 
اخلالد ان لم يحدث توافق مع 
النواب العشرة اجلاهزين لتقدمي 
طلب عــدم تعاون. وأوضحت 
املصادر أن افضلها اعطاء صفة 
االســتعجال للميزانية وإذا مت 
اقرارها يجوز صدور مرسوم 
بفــض دور االنعقــاد احلالــي 
الرابع من الفصل التشــريعي 
الثمانيــة اشــهر  الـــ ١٥، ألن 
الالزمة إلمتام دور االنعقاد قد 
اســتكملت، او صعود رئيس 
الــوزراء املنصــة ومناقشــة 
االســتجوابني وإخضاع طلب 
عدم التعاون في حالة تقدميه 
للتصويت وفقا للمادتني (١٠١ 
و١٠٢) من الدستور واملادة (١٤٤) 
من الالئحة الداخلية للمجلس 
بعــد مــرور ٧ أيام، وأشــارت 
املصــادر إلى أنه فــي حال لم 
يحصل علــى ٢٥ صوتا يجدد 
الثقة في رئيس الوزراء، مشيرة 
الى تأكيدات على رفض ٣٨ نائبا 

فستؤجل مناقشة االستجوابات 
وال تلغيها، واذا زادت املدة على 
شهر حتتاج إلى موافقة املجلس، 
ويستأنف بعدها دور االنعقاد 
الرابع اجتماعاته، وهذه اخلطوة 
تعطل صدور مرسوم الدعوة 
الذي  الى االنتخابات اجلديدة 
يجــب ان يصدر قبل شــهرين 
مــن موعدها بعكس فض دور 
االنعقاد. وأشارت الى أن أحد 
املخارج الدستورية الـ ٧ تقدمي 
طلب الى اللجنة التشــريعية 
لدراسة محاور االستجواب وعما 

اذا كانت تخص رئيس الوزراء 
من عدمه، واعالن احلكومة ان 
احملاور تخص وزراء آخرين. 
واستبعدت املصادر استقالة 
احلكومة قبل اعتماد امليزانية إال 
انها اكدت انها خطوة دستورية 
اذا اقدمت احلكومة عليها، حيث 
ميكن صدور امليزانية مبرسوم 
ضرورة. هــذا، وقالت مصادر 
رفيعة أخرى فــي تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»: ال تدري لعل 
اهللا يحدث بعد ذلك امرا، وذلك 
ردا على سؤال من سيطلب عدم 

التعــاون احلكومــة ام النواب 
العشرة اجلاهزون للتوقيع على 
طلب عدم التعاون قبل مناقشة 
اســتجوابي رئيـــس الوزراء، 
ام ســيتم االتفــاق والتوافــق 
لصالح اجناز قضايا املواطنني 
والتي على رأسها ميزانية الدولة 
٢٠٢١/٢٠٢٠ لتعيــني ابنائنــــا 
الكويتيني املرشحني للعمل منذ 
قبل اجلائحة، حيث يتوقف قرار 
التعيني وصرف الرواتب وبدل 
البطالة علــى اعتماد امليزانية 
الــى جانــب معاجلــة مطالب 

أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، فضال عن مترير 
قانوني االفالس واملزارعني الى 
جانب تقارير القوانني اجلديدة. 
وأضافت املصــادر: ان رئيس 
الوزراء أكد في رسالة للنواب 
التي خلص فيهــا االجابة عن 
كل التساؤالت واالستفسارات 
وجــاء فيهــا: تعاملنا مع أزمة 
صحية غامضة بكامل جهودنا 
وقدراتنا وواصلنا الليل بالنهار 
بــكل معلوماتنا  وحاضــرون 
ومستعدون لشرح ما مت عمله، 
حتى اخطاؤنا لن نتنصل منها 
ونتعامل مــع املجلس بدرجة 
أعلى من الشفافية، الننا والنواب 
فريق متكامل في مركب واحد، 
ونحن مــن نطالــب بالنقاش 
لنســتفيد مــن مالحظاتكــم، 
ومادمنا بشــرا نرتكب اخطاء 
ونراجع اخطاءنــا ولن نكابر 
ونعترف اننا قــد نخطئ عند 
ادارة ازمــة صحيــة ولكننا ال 
نكرر اخطاءنا ونتلمس الطريق 
ونعدل بكامل طاقتنا، واتطلع 
وارجــو ان نتمكــن من عرض 
اجراءات احلكومة اثناء األزمة 

على الشعب الكويتي. 

صباح اخلالد للنواب: ال نكابر ونتحمل مسؤولياتنا بكل تبعاتها ونعتبركم ضمن الفريق احلكومي في مركب واحد وحاضرون ومستعدون لعرض إجراءات احلكومة أثناء اجلائحة

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

تأييد الطلب. وأحملت املصادر 
الى ان تقدمي طلب عدم تعاون 
بدايــة غير مشــجعة لرئيس 
الــوزراء مع اول اســتجوابني 
يواجههما. وبينت املصادر ان 
تأجيل املناقشة اسبوعني يعني 
املوافقة على املناقشة، كما أن 
املناقشــة في جلسة سرية لن 
متنع النواب العشرة اجلاهزين 
من تقدمي طلب عدم التعاون. 
وقالت املصــادر: إذا مت تفعيل 
املادة ١٠٦ من الدستور وتأجيل 
االجتماعات ملدة شهر مبرسوم 

محمد العصيميعبدالعزيز املرزوق

عبدالعزيز املرزوق: «بيتك كابيتال» 
تدرج أول صندوق ريت لالستثمار 

العقاري املتداول في «البورصة»

محمد العصيمي: «بورصة الكويت» 
توفر منتجات ذات جودة عالية 

متوافقة مع األنظمة العاملية

كوشنر يدشن أول رحلة مباشرة: اتفاق السالم 
ر الشرق األوسط اإلسرائيلي - اإلماراتي سُيغيِّ

عشاء «فيروزي» ملاكرون ُكلَِّل بوسام فرنسي رفيع
بيروت ـ بولني فاضل

جنــح الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون، حيــث لــم ينجح آخــرون، في 
احلصول على موافقة أيقونة الفن العربي 
فيروز على استقباله، فلطاملا منى كثيرون 
من لبنان والعالم العربي النفس بسرقة لقاء 
أو شبه لقاء أو الفوز بلحظات أو هنيهات 
مع «ســفيرة لبنان إلى النجوم». ووصل 
ماكرون إلى بيروت مساء وكان في استقباله 
الرئيس العماد ميشال عون. وفور وصوله 
مطــار رفيق احلريري الدولــي غرد عبر 

«تويتر» باللغة العربية «أقول للبنانيني 
إنكم إخوة للفرنســيني، وكمــا وعدتكم، 
فهــا أنــا أعود إلــى بيروت الســتعراض 
املســتجدات بشــأن املســاعدات الطارئة 
وللعمل معا على تهيئة الظروف الالزمة 
إلعادة اإلعمار واالستقرار». ودعا الرئيس 
الفرنسي إلى تشكيل «حكومة مبهمة محددة 
في أسرع وقت لتنفيذ اإلصالحات»، مشددا 
فــي تصريحات مقتضبــة في املطار على 
أن الســبب الثاني لزيارته هو املشــاركة 
فــي إحياء ذكرى مئويــة «لبنان الكبير» 
وإجــراء «جردة» للوضع العام. وأضاف: 

رأيت ان العملية قد بدأت بتكليف رئيس 
للحكومة. ومن املطار توجه ماكرون إلى 
منزل الســيدة فيروز في الرابية ليستهل 
َل  زيارته الرمزية بعشــاء في ضيافتها ُكلِّ
مبنحها وساما فرنسيا تكرمييا رفيعا. وقد 
اغتنم املناســبة بعض الشبان اللبنانيني 
املعترضــني على طريقة تكليف مصطفى 
أديب بتأليف احلكومة اللبنانية والناقمني 
علــى نهج الطبقــة السياســية احلاكمة، 
والذين جتمهروا أمام املنزل حاملني الفتات 
بالفرنسية في محاولة إليصال رسالة إلى 

الرئيس الفرنسي.

ولي عهد أبوظبي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

جاريد كوشنر مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب متحدثا عقب وصوله مطار أبوظبي على رأس وفد إسرائيلي - أميركي      (رويترز)

صورة تلفزيونية للرئيس اميانويل ماكرون لدى وصوله الى منزل السيدة فيروز

عواصــم- وكاالت: تــرأس 
جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وصهره 
وفدا أميركيا - إسرائيليا رفيعا 
لتدشني أول رحلة طيران مباشر 
من تل أبيب إلى أبوظبي.  وأكد 
كوشنر في كلمة مقتضبة لدى 
العاصمــة اإلماراتية،  وصوله 
أن «الســالم أمر ملح لشــعوب 
املنطقــة»، وأن االتفــاق الــذي 
اإلماراتيــون  القــادة  أبرمــه 
واإلســرائيليون كان مطلبــا 
لشعبيهما أيضا. وقال: «أعتقد 
أن االتفاق اإلماراتيـ  اإلسرائيلي 
قادر على تغيير مسار الشرق 
األوســط». أما عن رسالته إلى 
الفلســطينيني، فقــال: «نحمل 
رسالة أمل إليهم من أجل حتسني 
مســتقبلهم»، مضيفا «ال ميكن 
للفلسطينيني الركــــون إلــــى 
إلى  القــدوم  املاضـــي وعليهم 

طاولة املفاوضات». من جهته، 
أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة باإلمارات 
الشيخ محمد بن زايد أن السالم 
خيــار إســتراتيجي لكن ليس 

على حســاب قضية فلسطني. 
وقال بن زايد، في كلمة وجهها 
للجالية الفلسطينية ألقاها نيابة 
عنه وزير اخلارجية اإلماراتي 
عبداهللا بن زايد، «أنتم في بلدكم 

الثاني»، مضيفــا: «اتخذنا هذا 
القرار السيادي لصالح السالم.. 
دولــة  بإقامــة  ومتمســكون 
فلســطينية عاصمتهــا القدس 

التفاصيل ص ١٩الشرقية».

التفاصيل ص٢١
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

٢٫٣ مليار مكاسب «البورصة» في أغسطس
مصطفى صالح

حققــت بورصة الكويت أداء جيدا خالل شــهر أغســطس 
املاضي، حيث متكنت من إنهاء الشــهر على حتقيق مكاســب 
ســوقية بلغت ٢٫٣ مليار دينار، لترتفع قيمتها السوقية إلى 
٣٠٫٥٩ مليار دينار بنهاية الشــهر املاضي، مقابل ٢٨٫٣١ مليار 
دينار بنهاية شهر يوليو املاضي، بارتفاع شهري ٨٪. ويأتي 
هذا النشاط امللحوظ للسوق بالتزامن مع عودة احلياة تدريجيا 
لطبيعتها في البالد وفتح األنشطة االقتصادية املتوقفة خالل 
الفترة املاضية ملواجهة انتشار جائحة كورونا، باإلضافة إلى 
حتســن أسعار النفط وتزايد الثقة لدى العديد من املتداولني 

التفاصيل ص١٥واملستثمرين في السوق.

«الصحة» لـ «التربية»: العودة ملقاعد 
الدراسة مرتبطة بتوافر اللقاح

مقابالت الوظائف اإلشرافية ١٣ اجلاري

دعا إلى اإلسراع في تشكيل «حكومة مبهمة محددة» لتنفيذ اإلصالحات

عبدالعزيز الفضلي

قطعت وزارة الصحة الشــك باليقني، حيث أبلغت وزارة 
التربية وبشــكل رســمي عدم الســماح للطلبة بالعودة إلى 

املدارس ما لم يتوافر اللقاح اخلاص بڤيروس كورونا.
وأكدت «الصحة»، في كتاب وجهته إلى«التربية»، أهمية 
تفعيل التعلم عن بعد في الفترة احلالية حلني توافر اللقاح، 
مشــددة على ضرورة االلتزام باالشتراطات الطبية والتقيد 
بالتعليمات الصحية. إلى ذلك، تباشر اإلدارات املدرسية في 
املراحل التعليمية املختلفة دوامها اليوم مدشنة العام الدراسي 
اجلديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١ وذلك بعد توقف استمر ما يقارب ٧ أشهر 
بســبب ڤيروس كورونا، بينما يباشــر الطلبة دوامهم في ٤ 
أكتوبــر املقبل بنظام التعلم عن ُبعد، وهو النظام التعليمي 
اجلديــد الذي تنفــذه وزارة التربية ألول مــرة في تاريخها. 
على صعيد متصل، عقد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة 
الســلطان اجتماعا موســعا مع موجهي عمــوم جميع املواد 
الدراســية وذلك ملناقشة اخلطط الدراســية وتوزيعها على 
الفصل الدراسي األول ومناقشة جميع تصورات التواجيه مبا 
يخص آلية التقييم، باإلضافة إلى االســتعداد لبدء املقابالت 
للوظائف اإلشرافية ١٣ اجلاري، ومتابعة خطة البدء لتدريب 
أعضاء الهيئة التعليمية على برنامج «مايكروسوفت تيمز» 
جلميع املراحل التعليمية ابتداء من اليوم الثالثاء ١ سبتمبر، 
كما مت استعراض اخلطط التدريبية ملرحلة رياض األطفال.

رياضة

فوز الكويت على الساملية ٤-١ حسم لقب الدوري لصالح «االبيض» رسميا

«الهيئة»: ٩٠٠ ألف دينار جوائز الدرع العام لـ ٦ ألعاب 
و١٠٠ ألف إضافية لصاحب أكبر النقاط للتتويج بالدرع

«التحكيم الرياضي» تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا 
من مطلع األسبوع اجلاري

 الكويت بطل الدوري 
22املمتاز للمرة الـ ١٦
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عبدالصمد: العجز ١٤ مليار دينار 
والفضل لعدم اعتماد لقاحات «كورونا»

أبرز قرارات مجلس الوزراء 

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ ـ بدر السهيل

قال رئيس جلنة امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة 
أرسلت تقارير ميزانيات اجلهات احلكومية عن العام املالي اجلديد 
٢٠٢١/٢٠٢٠ وأدرجت على جدول األعمال. وأوضح عبدالصمد أنه 
بالنسبة للميزانية العامة للدولة فقد قدرت جملة اإليرادات في 
امليزانية اجلديدة بـ ٧٫٥ مليارات دينار بانخفاض ٥٣٪ تشكل 
اإليرادات النفطية منها ٧٥٪ مقابل ٢٥٪ لغير النفطية، وأشار 
إلى ان تقدير العجز املتوقع بنحو ١٤ مليارا.   من جانب آخر، 
شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة عدم اعتماد وزارة الصحة 
أيا من اللقاحات التي يتم الترويج لها على أنها عالج لڤيروس 
كورونا وإلزام املواطنني به.  وشدد على ضرورة أال تقوم وزارة 
الصحة بأي نوع من الدعاية للقاح خاصة بعد التغير السريع 
الــذي يحدث اآلن في عدد الوفيات فــي دول أوروبا وأميركا، 
الفتــا إلى وجود تضارب مريب فــي إعالنات منظمة الصحة 

العاملية. 

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٩

املشتبه فيه بواقعة احتجاز راكبني مبطار 
«ستانستيد» في لندن .. «بدون» وُأطِلق سراحه

أزالــت ســفارتنا في لنــدن الغموض حول مــا مت تداوله 
في وســائل إعالم بريطانية بخصــوص احتجاز راكبني أول 
من أمــس األحد زعــم ان أحدهما مواطن كويتــي وذلك بعد 
اعتراض مقاتلتني بريطانيتــني لطائرة مدنية وهبوطها في 
مطار «ستانستيد» في لندن. وأوضحت السفارة أنها بادرت 
فور علمها باملوضوع إلى التواصل مع السلطات البريطانية 
املعنية وتبني أن املشــتبه فيه ليس كويتيا بل من فئة غير 
محددي اجلنسية (بدون)، وعثر طاقم الطائرة على ورقة خاصة 
به داخل دورة املياه اشــتبه في محتواها. وأضافت السفارة: 
مت التحقيــق مع املشــتبه به من قبل الســلطات البريطانية 
وإطالق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أي شبهات عليه.

ضبط رجل أعمال عربي مطلوب 
لـ ١٣ قضية ومديونية بـ ٢٢ مليون دينار

مبارك التنيب

ضبط رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، وحتديدا 
مباحث جنوب الســرة وافدا عربيا (رجــل أعمال) مطلوبا 
ملديونيات تتجاوز ٢٢ مليون دينار، ومخالفا لقانون االقامة 
منذ ٢٥ يوليو ٢٠١٨ وصدر بحقه منع دخول للبالد بتاريخ 
األول مــن أكتوبــر ٢٠١٩ باعتباره متهما فــي قضايا نصب 
عديدة، وقالت مصادر أمنية إن املتهم مطلوب للسجن ملدة 
عامــني، وكذلــك لـ ١٣ قضية بواقع حكم بالســجن و٥ إلقاء 
قبض لنيابة الشؤون التجارية وأيضا لـ ٥ قضايا شيكات 

ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص١٠بدون رصيد بيقمة ٢٢ مليون دينار.

بناء على األمر السامي لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بإطالق اسم املغفور 
له بإذن اهللا تعالى السلطان قابوس بن سعيد على أحد 
الطرق الكبرى تقديرا للدور املهم الذي قام به واجلهود 
املشــهودة التي بذلها في دعم مسيرة مجلس التعاون 
اخلليجــي وقضايا األمتني العربية واإلســالمية، فقد 
أحيط مجلس الوزراء بقرار املجلس البلدي بتســمية 
الطريق الدائري الســابع باسم الســلطان قابوس بن 

سعيد تخليدا لذكراه.

املوافقة على برنامج دعم وضمان متويل 
البنوك للعمالء املتضررين من «كورونا»

إحالة تقرير متابعة اخلطة السنوية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى مجلس األمة 

قصر حق مزاولة االستيراد على األشخاص 
الطبيعيني واالعتباريني املقيدين بالسجل 

التجاري وبترخيص من الوزارة
اعتماد مهام واختصاصات الفرق وتشكيل أعضائها 

ملعاونة األجهزة املعنية بامللفات اخلمسة

مراعاة التقيد باالشتراطات الصحية مع انتهاء 
فرض حظر التجوال اجلزئي في جميع املناطق

اعتماد االتفاقية العربية ملنع ومكافحة االستنساخ 
تغليظ عقوبات وزيادة غرامات مخالفات املرور

بناء على األمر السامي.. إطالق اسم 
السلطان قابوس على الدائري السابع
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