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محتج مناهض للعنصرية يتعارك مع مؤيد لترامب في مدينة كينوشا بوالية ويسكونسن           (ا.ف.پ)

احلكومة ُمواِفقة على دراسة تأجيل األقساط
مرمي بندق 

أبلغت احلكومة مجلس األمة رسميا
وبشــكل مباشــر باملوافقة على دراسة 
اقتراح تأجيل أقساط القروض املستحقة 

على املواطنني ملدة ٦ أشهر إضافية. 
وقال وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة مبارك 
احلريص للنواب أثناء اجللسة البرملانية 
أمــس األول، ان احلكومــة موافقة على 
دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض. 
وقال احلريص: احلكومة موافقة على 
«دراسة» تأجيل األقساط، وسيكون قرارنا 
متوافقا مع املصلحة العامة، وذلك تعقيبا 
للحريص على رسالة واردة الى مجلس 

األمة من النائب د.محمد احلويلة يطلب 
فيها من احلكومة استعجال دراسة اقتراح 
تأجيل أقســاط القروض املترتبة على 
املواطنني ملدة ٦ أشهر إضافية، وقد وافق 
املجلس على الرســالة.  بدورها، أكدت 
مصــادر نيابية ان اعالن احلكومة على 
لسان احلريص ان قرارها سيتوافق مع 
املصلحة العامة اثلج صدورنا ونحن نثمن 
ونقدر، وعلى قناعة بأن احلكومة ستتخذ 
القرار الذي يحقق املصلحة العامة والذي 
هو هدف نيابي أيضا.  وزادت املصادر 
قائلة: نحن نربأ باحلكومة ان تعلن أمام 
املجلس أمس االول بحضور سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد املوافقة 
على دراسة اقتراح تأجيل االقساط الذي 

قدمه النائــب د.محمد احلويلة وملدة ٦ 
أشــهر اضافية وفي الوقت نفسه تبلغ 
البعــض باإلعالن عن رفضها االقتراح.  
وأضافت املصادر: ننتظر الرد رســميا 
على نتائــج دراســة احلكومة وموقف 
اجلهات بصفة عامة واملؤسســات التي 
متلكهــا والتابعة لها بصفة خاصة مثل 
«االئتمان» و«التأمينات» والكهرباء واملاء 
ســواء بقبــول او رفض االقتــراح كليا

او جزئيا، ولن يفســد اختالف وجهات 
النظــر للــود قضيــة، فنحــن داعمون 
إلجراءات احلكومة ومتيقنون بأنها لن 
تخــذل املواطنني ألنهــا تضع املصلحة 
العامة في بؤرة اهتماماتها وألن االقتراح 

تأجيل وليس إسقاطا.  

احلريص أبلغ ذلك للمجلس أثناء جلسة الثالثاء.. ومصادر لـ «األنباء»: ننتظر الرّد رسميًا حول موقف كل اجلهات ومنها «االئتمان» و«التأمينات» و«الكهرباء»
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رسالة من خادم احلرمني لنائب األمير
كونــا ـ وكاالت: تســلم ســمو 
رئيــس مجلــس الوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالــد وبحضــور وزير 
الشــيخ د.أحمد ناصر  اخلارجية 
احملمد من وزيــر خارجية اململكة 
العربية السعودية الشقيقة صاحب 
الســمو األمير فيصــل بن فرحان 
رســالة خطية من خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
الى سمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
وكانت السعودية أعلنت  أمس 
فتح أجوائها أمام جميع الرحالت 

اجلوية من وإلى اإلمارات.
يأتــي ذلــك فيمــا أكــد وزيــر 
اخلارجية السعودي األمير فيصل 
بن فرحــان بن عبداهللا أن مواقف 
اململكــة الثابتة والراســخة جتاه 
الفلســطينية والشــعب  القضية 
الفلســطيني لن تتغير بالســماح 
بعبــور أجــواء اململكــة للرحالت 
اجلويــة القادمة لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة واملغــادرة منها 

إلى كل الدول.

تسلمها رئيس الوزراء من وزير اخلارجية السعودي

الفرحان: فتح أجواء  اململكة أمام الرحالت اإلماراتية ال يغّير موقفنا جتاه القضية الفلسطينية

الشيخ ناصر صباح االحمد خالل اللقاء مع عدد من االيتام

ناصر صباح 
األحمد التقى 

عددًا من أيتام 
بيت الزكاة 
املتميزين 

02دراسيًا

النائب العام ُيصدر قرارًا بتدوير وتعيني مدراء النيابات ونوابهم

الصالح اليزال بأمان.. وطارحو الثقة باحلربي لن يتجاوزوا ١٨
بدر السهيل

بعد إعــالن رئيس مجلس 
األمــة مرزوق الغــامن أول من 
أمس تســلمه طلبا موقعا من 
١٠ نــواب لطــرح الثقة بنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
إثــر االســتجواب املوجــه له 
مــن النائب محمــد هايف، بدأ 
البحث في الشــارع السياسي 
عن مصيــر ونتيجــة الطلب 
الذي سيتم التصويت عليه في 
جلسة خاصة اخلميس املقبل ١٠ 
اجلاري، وقبله التصويت على 
طلب طرح الثقة بوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي. ورغم تكرار املساءلة 
للوزيريــن وفي وقت قصير، 
إال ان ظــروف كل اســتجواب 
و«نوعه» تختلف عن اآلخر، إال 
انهما يتشابهان في «ضبابية» 
املوقــف الــذي اليــزال غيــر 
واضح حتى اآلن حول مصير 
كل منهمــا. وكــون الوزيرين 
يجمعهما عامل االنتظار أيضا ملا 

ستؤول له املشاورات النيابية 
النيابية واحلكومية النيابية، 
أكدت مصادر لـــ «األنباء» ان 
الرؤية ستتضح األحد املقبل، 
بحيث يكــون اجتماع مجلس 
الوزراء االعتيادي االثنني الذي 
يليــه حاســما حــول «دخول 
طرح الثقــة» أو «االســتقالة 
املســببة» ألي مــن الوزيرين 
بسبب التعسف في استخدام 
األدوات الدستورية واالنحراف 

في املسار البرملاني.
وفي شأن الوزير د.احلربي، 
أوضحت املصادر النيابية خالل 
حديثها لـــ «األنباء» انه حتى 
اآلن وفــي أســوأ الظروف لن 
يتعدى عدد طارحي الثقة فيه 
الـ ١٨ صوتا، خصوصا ان اغلب 
النواب لم يعلنوا مواقفهم بعد، 
مع األخــذ باالعتبــار تركيبة 
«ورقة طــرح الثقة». أما فيما 
يخص الوزير الصالح، فأكدت 
املصــادر ذاتهــا انــه «يعدي» 
واليزال بأمــان، خصوصا ان 
تغيير مواقف النواب من الوزير 

في وقت وجيز مستبعد.

محليات

جاسم الفودري

السفير صقر 
أبوشتال

الفودري عن غسيل 
األموال في العقارات: 

لدى «العدل» الشفافية 
لطمأنة املراجعني 

على أسعار العقارات 
في أي منطقة

السفير األردني 
لـ «األنباء»: الكويت 

تتصدر االستثمارات 
األجنبية في األردن 

بـ١٨ مليار دوالر

   أي معاملة عقارية البد أن تعرض على «خبير 
الدراية» لتحديد قيمة العقار ومدى مطابقته 

مع ما ذكر في عملية البيع االبتدائي 

مدير إدارة التسجيل العقاري في حوار مع الـ «األنباء»
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ترامب: احتجاجات كينوشا «إرهاب محلي»

الهاشم لعبدالصمد: شوف سيد.. نفس اللي كنا نتكلم عنه كاتبينه «األنباء»

عواصم - وكاالت: حتدى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب املناشدات لتجنب زيارة مثيرة 
للجدل، وتوجه الى  مدينة كينوشا في والية 
ويسكونســن التــي تشــهد احتجاجات ضد 
العنصريــة. ودعا إلدانــة «اخلطاب اخلطير 
املناهض للشــرطة»، منــددا باالحتجاجات، 
وقال «هــذه ليســت أفعال احتجاج ســلمي 
وإمنا إرهاب محلي» متارسها حشود عنيفة. 
كما انتقد عدم التزام رئيســة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي بقواعد اإلغالق التي فرضها 
فيروس كورونا، ونشر صورة لها من كاميرا 
أحد صالونات التجميل، وقال إن «بيلوســي 
املجنونة تفتح صالون جتميل خصيصا لها 

فيما باقي الصالونات مقفلة. وتنتقد األميركيني 
وتدعوهم الرتداء الكمامات وهي ال ترتديها».   
من جهة أخرى، قال طبيب الرئيس األميركي 
إنه لم يصب بجلطة وأنه بصحة جيدة وذلك 
ردا على كتاب جديد يشير صاحبه إلى أنه مت 
إعداد نائب الرئيس مايك بنس كي يكون جاهزا 
لتولي مهام الرئاسة خالل زيارة مفاجئة قام 
بها ترامب إلجراء فحص طبي العام املاضي. 
وانه أصيب بعدة جلطات صغيرة وقال الطبيب 
شــون كونلي في بيان: «ميكنني أن أؤكد أن 
الرئيــس ترامب لم يتعــرض جللطة كبرى 
أو بســيطة أو ألي حالة طارئة حادة تتعلق 

بالقلب واألوعية الدموية»

طبيبه اخلاص يؤكد أنه لم يتعرض ألي جلطة

(هاني الشمري) صفاء الهاشم تشير إلى عدنان عبدالصمد على مانشيت «األنباء» بحضور خالد الشطي واحمد الفضل  

«التربية»: صرف األعمال 
املمتازة  نوفمبر املقبل

عبدالعزيز الفضلي

رصد القطاع املالي بوزارة 
التربية مبلغا إجماليا مقداره 
٥٥ مليــون دينــار مكافــآت 
االعمال املمتازة للعاملني فيها 
من معلمــني واداريني للعام 

الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩. 
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان الوزارة 
تنتظــر االنتهاء مــن تقييم 
املعلمــني من قبــل االدارات 
املدرســية واعتمادها بشكل 
رســمي، لتقــوم بإجــراءات 
املراجعــة  بعــد  الصــرف 
والتدقيــق علــى االســماء 
املســتحقة، مســتبعدة في 
الوقت احلالي ان يتم اجناز 
هذه االمور الســيما ان االمر 
يحتاج الى مزيد من الوقت 

للتدقيق واملراجعة.
وأوضحــت املصــادر ان 
االدارات املدرســية تعمــل 
علــى القيام بعملية التقييم 
ورفعها للمنطقة التعليمية 
التابعــة لها قبــل حتويلها 
للــوزارة، متوقعة ان يكون 
موعد صرف االعمال املمتازة 

في شهر نوفمبر املقبل.

التفاصيل ص ٢٠

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص ٨و٩
09 08

اليتيم لـ «األنباء»: ال دخول ملواد كيميائية 
إال مبوافقة «البيئة» وبعد الفحص الدقيق

«القوى العاملة»: دعم األشهر الثالثة األخيرة 
في حسابات املنشآت املستفيدة

دارين العلي

قــال رئيس قســم الفحوصات الكيميائيــة في الهيئة 
العامــة للبيئة عبــداهللا اليتيم، انه «ال دخــول ألي مواد 
كيميائية للبالد إال مبوافقة الهيئة، سواء كانت هذه املواد 
خطرة أو غير ذلــك». وأوضح لـ «األنباء» أن «هذه املواد 
متر بعدة إجراءات مــن التحري والتدقيق والفحص قبل 
اإلفراج عنها والسماح بإدخالها ومن ثم متابعتها من قبل 
اإلدارات املعنيــة كل وفــق اختصاصه». وزاد: أي شــركة 
تســتورد مواد كيميائيــة يجب ان تكــون مؤهلة ولديها 

رخصة الستيراد هذه املواد.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئــة العامة للقوى العاملة انــه تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ مت صرف الدعم اإلضافي املقرر عن 
العمالة الوطنية املســجلة على الباب الثالث وذلك لصالح 
أصحاب األعمال في حساباتهم البنكية، حيث مت الصرف عن 
األشهر الثالثة االخيرة املاضية يونيو ويوليو وأغسطس 
دفعة واحدة ومت إيداعها في حســاب املنشــآت ولصاحلها 
وســيتم صرف األشــهر الثالثة املتبقية من الدعم اإلضافي 

تباعا اعتبارا من شهر سبتمبر اجلاري حتى نوفمبر.

ملشاهدة الڤيديو

أسامة أبو السعود - عبدالكرمي أحمد

العــام  النائــب  أصــدر 
املستشار ضرار العسعوسي 
أمس قرارا بتنقالت وتعيينات 
في مختلف النيابات، حيث مت 
تعيــني محمد خالد الغمالس 
مديرا لنيابة العاصمة ونيابة 
ســوق املــال وطــالل عــادل 
العبدالرزاق نائبا له، وأحمد 
أيوب الســدرة مديرا لنيابة 
محافظــة حولي وأحمد أنور 
احلمود نائبا له، وفيصل وليد 
احلسن مديرا لنيابة محافظة 
الفروانية وبدر سالم الشهاب 

نائبا له. 

كما عني حمد عبدالوهاب 
لنيابــة  مديــرا  الســالحي 
محافظتي األحمدي ومبارك 

الكبير ومحمد عادل العنزي 
نائبــا لــه، وعبدالعزيز بدر 
املسعد مديرا لنيابة محافظة 
اجلهــراء وعبداللطيف علي 
املطاوعة نائبــا له، وحمود 
مديــرا  الشــامي  مشــاري 
لنيابة األمــوال العامة وفهد 
عبداحلميد الربيعي نائبا له. 
ســعود  محمــد  وعــني 
الدوســري مديــرا لنيابــة 
األحــداث ومحمــد صــالح 
العلي نائبا له، ومحمد أحمد 
روح الديــن مديــرا لنيابــة 
اخلمور واملخــدرات وخلف 
جاســم احلبشــي نائبا له، 
الفريح  ومحمــد عبدالعزيز 

مديرا لنيابة شؤون اإلعالم 
واملعلومات والنشر وإبراهيم 

جمال املنيع نائبا له. 
وعني أيضــا عبدالعزيز 
عدنان الربيعان مديرا لنيابة 
التجارية ويوسف  الشؤون 
طــالل آل بن علــي نائبا له، 
ومشعل إبراهيم الغنام مديرا 
لنيابة شؤون التنفيذ اجلنائي 
وضاري صالح املعجل نائبا 
له، وطالل عبدالعزيز الفهد 
مديرا لنيابة التعاون الدولي 
وأحمد عبدالعزيز املاجد نائبا 
لــه، وعبــداهللا عبدالعزيــز 
املــال محمــد مديــرا لنيابــة 

األسرة.
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