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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

االستجواب الثالثي للحربي.. طلب طرح ثقة

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
رشيد الفعم -  سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافــق مجلس األمــة أمس على 
طلب سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد تأجيل مناقشة 
االســتجوابني املقدمني لسموه من 
الكنــدري  النائبــني د.عبدالكــرمي 
واحلميدي الســبيعي، إلى جلسة 
١٥ ســبتمبر، تأسيســا على املادة 
١٣٥ مــن الالئحــة الداخلية.  وكان 
املجلس قد بدأ في ســاعة متأخرة 
من مساء أمس مناقشة االستجواب 
املقدم من النائب محمد هايف لنائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الوزراء ووزيــر الداخلية 
أنس الصالــح. هذا، وأعلن رئيس 
مجلس األمــة مــرزوق الغامن عن 
تقدمي ١٠ نواب طلبــا لطرح الثقة 
بوزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي وذلك بعد االنتهاء 
من مناقشة االستجوابني املوجهني 
للوزير واللذين سبق له املوافقة على 
دمجهمــا، أحدهما مقدم من النائب 
احلميــدي الســبيعي والثاني من 
النائبني د.خليل عبداهللا ود.عودة 
الرويعــي. وخالل ســير اجللســة 
حتدث النائب احلميدي الســبيعي 
أوال منتقدا سياسة التعيينات التي 
ميارســها الوزير وعــدم االهتمام 
بتوفير وظائف للمواطنني وأبناء 
الكويتيــات واخلليجيني بحســب 

تعاميم ديــوان اخلدمة املدنية. ثم 
حتــدث النائــب د.خليــل عبداهللا 
قائال: ان الوزير تردد في القرارات 
وكان ُمصرا على الدراسة والتعليم 
التقليدي ولم يذهب إلى ما قامت به 
الدول األخرى. ثم قال النائب د.عودة 
الرويعي ان الوزارة تعمل بالتلفون 
والواتســاب، وال يوجد قرار واحد 
مت إصداره في موضوع التعليم عن 
ُبعد، مشــيرا الى ان «اليونســكو» 
خاطبــت وزارة التربية عن كيفية 
مواجهــة «كورونا» ولــم يتم الرد 
عليها حتى هذه اللحظة. وأضاف ان 
قانون اجلامعات احلكومية صدر منذ 
عام ولم تصدر الئحته التنفيذية، 
والوزير هو من عطل قانون حظر 
الشــهادات العلمية غيــر املعادلة. 
بعد ذلــك، رد د.احلربي بقوله: ان 
االســتجواب غير مترابط ويعاني 
مشــكلة في الصياغة وكلماته بها 
اســتهزاء، كما أن سياسة توظيف 
الوافدين تتم حســب سلم وظيفي 
مــن ديوان اخلدمــة، وتعيني أبناء 
الكويتيــات و«البــدون» حســب 
احلاجة. وزاد: هناك زيادة منذ عام 
٢٠١٧ في تعيــني الكويتيني وأبناء 
الكويتيــات، حيث زادت النســبة 
خــالل ٣ ســنوات ٢٧٪ و«التعليم 
عن ُبعد كان تصورنا ومت تشكيل 
جلنة واستعنا بدكاترة من جامعة 
الكويت وســرنا وفــق إطار زمني 

متوازن».

مجلس األمة يوافق على طلب رئيس الوزراء تأجيل مناقشة استجوابيه إلى ١٥ اجلاري.. ووزير الداخلية واجه مساءلة محمد هايف 

د. سعود احلربي.. مفنداد.عودة الرويعي.. باملستندات 

ماكرون تعهد بـ «لبنان أفضل»..
و«جارة القمر» ضحكت «إيه في أمل» !

بيروت - بولني فاضل

لم تكد تنشــر الصور األولى التي توثق 
لقاء «جارة القمر» املطربة الكبيرة الســيدة 
فيروز بالرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
حتــى انهالت التعليقــات احملتفية بالصور 
واملجمعة على أنها أجمل صور وقعت عليها 
العيون في العــام ٢٠٢٠ الكارثي على لبنان 
والعالم. السيدة فيروز بدت أوال في الصور 

بصحة جيدة، وفي ذلك دحض لكل شائعات 
املرض، ولم تفارقها االبتســامة في رســالة 
فيروزية تنير كل الســواد السائد خالصتها 
هي «ايه في أمل» على ما تقول إحدى أغنياتها 
الزيادية. الصور التي احتلت سريعا مواقع 
التواصل االجتماعي ظهرت فيها فيروز مزدانة 
بوسام قائد جوقة الشرف الوطني، وهو أرفع 
األوسمة الفرنسية، وقد التقت تعليقات رواد 
منصــات التواصل على أن هذه اللحظات قد 

دخلت التاريخ وأن جارة القمر هي وجه لبنان 
احلقيقي ومجــده وعــزه وأن قلبهم ضحك 
أخيرا برؤيــة ضحكة فيروز. وكان ماكرون 
قد وصف فيــروز باجلميلة والقوية للغاية 
بعد لقاء الساعة والربع االستثنائي واملؤثر، 
على حد تعبيره أيضا، قبل أن يخرج الرئيس 
الضيف ويتحدث إلى اإلعالم متكتما عما باحت 
له فيروز ومكتفيا باإلشارة إلى تعهده أمامها 

بعودة لبنان أفضل. 

السيدة فيروز خالل استقبالها الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وتقليدها وسام جوقة الشرف األعلى في فرنسا مبنزلها في الرابية شرقي بيروت

اقتصاد

خالد السالوي علي معرفي

٣٥٤ مليون جنيه أرباح «األهلي الكويتي - مصر» 
في النصف األول بنمو ٥٤٪ 

كتالوج «إيكيا 
 ..«٢٠٢١

دليلك لبداية 
جديدة داخل 

املنزل

مدير عام «البيئة» عبداهللا 
األحمد لـ «األنباء»: مازلنا 
نعاني من تأثيرات سلبية 
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محليات

«الديوان» لـ «الصحة»: تصنيف الصفوف األمامية 
عالية اخلطورة مبواجهة «كورونا» بيد مجلس الوزراء 

عبدالكرمي العبداهللا

رّحب ديوان اخلدمة املدنية مبقترح وزارة 
الصحة بتصنيف جميع العاملني لديها في 
مواجهة كورونا ضمن الفئة االولى «عالية 
اخلطورة».  وأكدت مصادر مطلعة في الديوان 
لـ «األنباء» أن القرار املنظم للمكافآت املالية 
ملوظفــي اجلهــات احلكومية مــن املكلفني 

بالعمــل ملواجهــة كورونــا بيــد «مجلس 
الوزراء» بصفته هو من اصدر اآللية ملنح 
املكافآت، وأي استثناء لفئات أو تصنيف 
ألي منها سيكون عبر موافقة املجلس. في 
السياق ذاته، ذكرت مصادر صحية مطلعة 
أن «الصحة» ستوجه مخاطبتها الى املجلس 
قريبا لتصنيف جميع عامليها ضمن الفئة 

األولى عالية اخلطورة.

«فيتش»: تصنيف الكويت السيادي 
عند «AA» سيبقى األفضل لسنوات عديدة

١٤٠ وظيفة شاغرة 
بـ «املشروعات 

السياحية»

٣٨١٫٦ مليون 
دينار إيرادات 

«الكهرباء واملاء» 
في السنة احلالية

محمود عيسى

قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني إن تصنيف الكويت 
سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول 
املصنفة بدرجة «AA» لسنوات عديدة قادمة، وذلك بدعم من 
صافــي األصول األجنبية الســيادية البالغة نحو ٦٠٠ مليار 
دوالر أو ٥٠٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي في ٢٠٢٠، على الرغم 
من الوتيرة السريعة للسحب من األصول. وأشارت الوكالة 
إلى أن الكويت ستتمكن من جتاوز العقبات السياسية التي 
تقــف حائال أمام إصدار قانون الديــن العام اجلديد وتوفير 
التمويل الســلس للحكومة على الرغم من اســتنفاد سيولة 

االحتياطي العام.

أحمد مغربي 

كشفت شركة املشروعات 
الســياحية، عــن أن عــدد 
الشــواغر الوظيفيــة لدى 
الشــركة لعــام ٢٠٢٠ يبلغ 
١٤٠ وظيفــة، مشــيرة إلى 
أنهــا قامــت بتعيــني ١٣٠ 
كويتيــا خــالل اخلمــس 
سنوات املاضية، فيما بلغ 
عــدد املنتهية خدماتهم من 
العاملني غير الكويتيني ٨٥١ 
عامال خــالل هــذه الفترة، 
ويبلــغ عــدد العاملني غير 
الكويتيــني لديها نحو ٨٥٠ 
عامــال يتوزعون على ٨٠٥ 
عقود محلية وخارجية و٤٥ 

عقدا خاصا.

التفاصيل ص ٢٣

تعاقدات احلكومة ١٫٤ مليار دينار 
في ٥ أشهر لنحو ١٠٧٩ عقدًا

مستشفى خاص يشتري أرضًا 
على شارع اخلليج لبناء مستشفى آخر

أحمد مغربي

كشف ديوان احملاسبة ان تعاقدات اجلهات احلكومية خالل الـ 
٥ اشهر املمتدة من أبريل حتى نهاية أغسطس املاضي بلغت ١٫٤٣ 
مليار دينار لنحو ١٠٧٩ عقدا، فيما مت حتقيق وفر بقيمة ٤٧ مليون 
دينار من هذه التعاقدات للخزانة العامة للدولة. وقال الديوان إن 
وزارة الصحة اســتحوذت على النصيب األكبر من العقود بقيمة 
٤١٢ مليون دينار ألكثر من ٣١٣ عقدا تليها وزارة األشــغال لنحو 
١٠٢ عقــد بقيمــة ٢٥٩ مليون دينار. وذكــر أن موضوعات وزارة 
الصحة تضمنت ١٩ موضوعا أصدر الديوان رأيه فيها بعدم املوافقة 

بقيمة ١٢٠ مليون دينار.

طارق عرابي

شهد السوق العقاري الكويتي الشهر املاضي إمتام صفقة عقارية 
الفتــة، حيث مت إبرام صفقة بيــع أرض مملوكة إلحدى العائالت 
الكويتية الكبرى في منطقة بنيد القار تبلغ مساحتها ٧٧٠٠ متر 
مربع لصالح إحدى الشركات املالكة ملستشفى خاص عريق يقع 
في منطقة حولي. مصادر عقارية أبلغت «األنباء» أن إجمالي قيمة 
الصفقة بلغ نحو ١٨ مليون دينار، حيث بلغ متوسط سعر املتر 
املربع ٢٣٠٠ دينار تقريبا. وأضافت املصادر أن الطرف املشــتري 
يهدف من وراء هذه الصفقة الى التحضير لتوسعة بعيدة املدى 
خلدماتــه مبا ميكنه من تطوير مســتوى اخلدمــات الطبية التي 
يقدمها حاليا في مستشفاه القائم في منطقة حولي، إذ من املقرر 
أن يقوم الطرف املشتري بالتحضير لبناء مستشفى خاص كبير 
باملنطقة مبا ميكنه من إجراء عمليات كبرى وتقدمي خدمات طبية 

جديدة بعضها غير متوافر حاليا في القطاع اخلاص.

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ١٨

السفيرة األميركية: خطة ترامب اخليار 
األكثر قابلية للتطبيق وتشجع على التفاوض

أسامة دياب

قالت السفيرة األميركية في الكويت الينا رومانوسكي ان 
بالدها تنظر إلى اتفاقية السالم بني اإلمارات وإسرائيل كأساس 
ملزيد من التقدم نحو الســالم اإلقليمي في الشــرق األوسط.  
وشــــددت السفيرة األميركية، في ردها على سؤال حول املبادرة 
العربية للسالم، على ان خطة الرئيس دونالد ترامب للسالم هي 
اخليار األكثر قابلية للتطبيق في املفاوضات بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني، مؤكدة أنها خطة موضوعية وواقعية ومفصلية 
وتلبي املتطلبات األساسية لكل من الشعبني، داعية اجلانبني 
إلى ضرورة التفاوض بشكل مباشر واجللـــوس الــى مائـدة 

احلوار.

أكدت أن االتفاق اإلماراتي ـ اإلسرائيلي أساس للتقدم في السالم بالشرق األوسط

السفيرة الينا رومانوسكي

بداية دوام الهيئات التدريسية               (احمد علي)

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٣

«كورونا» يصيب ١٠ معلمات في مدرسة واحدة!
عبدالعزيز الفضلي 

اإلدارات  أمــس  دشــنت 
املدرسية في املراحل التعليمية 
لريــاض األطفــال واالبتدائي 
واملتوســط العــام الدراســي 
اجلديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ بعد توقف 
استمر ألكثر من ٧ شهور بسبب 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
بينما تبدأ في ٤ اكتوبر املقبل 
الدراسة جلميع املراحل بنظام 
التعلم عن بعد، ولم مير أول 

يوم دوام بســالم على إحدى 
املدارس حيث مت اكتشــاف ١٠ 
حاالت مصابة بڤيروس كورونا 
ملعلمات في مدرسة واحدة، فقد 
كشفت مصادر تربوية ميدانية 
لـ «األنباء» أن املعلمات احضرن 
مــا يثبت إصابتهــن باملرض، 
مشيرة الى ان مديرة املدرسة 
الطبيــة  التقاريــر  تســلمت 
وطلبت منهن عدم اســتئناف 
العمل ما لم يحضرن خلوهن 

من الڤيروس.  

تدشني عمل املعلمني .. و«التربية»: توزيع الشهادات في املدارس 

ملشاهدة الڤيديو

الشيخ عبداهللا األحمد

ملشاهدة الڤيديو

استعجال دراسة اقتراح 
تأجيل أقساط القروض

املوّقعون على طرح الثقة

وافق املجلس أمس على رسالتني واردتني، 
األولى من النائب أسامة الشاهني يطلب فيها 
تكليف جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل  ببحث عدم تطبيق قانون العمل 
بالقطاع النفطي رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ على 
العاملــني الكويتيني فــي القطاع النفطي 
اخلاص، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس 

األمة.
أما الرســالة الثانية التي وافق عليها 
املجلس فهي من النائب د.محمد احلويلة، 
والتي يطلب فيها من احلكومة استعجال 
دراســة اقتراح تأجيل أقساط القروض 
املترتبة على املواطنني ملدة ســتة أشهر 

إضافية.
التفاصيل ص ١٠- ١٤

٭ عبدالوهاب البابطني 
٭ د. بدر املال  

٭ د. عبدالكرمي الكندري 
٭ فراج العربيد 

 ٭ يوسف الفضالة 

 ٭ عمر الطبطبائي 
 ٭ احلميدي السبيعي 

 ٭ د. عودة الرويعي 
 ٭ د. خليل عبداهللا 

 ٭ ناصر الدوسري

احلميدي السبيعي مترافعا 

ملشاهدة الڤيديو

د. خليل عبداهللا.. محذرا  (هاني الشمري)


