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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

فتح األجواء للقادمني من الدول احملظورة
مرمي بندق 

كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
عن أن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أبدى بوادر طيبة لدى 
اجتماعه مع ممثلي طيران اخلطوط اجلوية الكويتية وطيران اجلزيرة 
بشــأن مقترحات فتح األجواء أمــام القادمني من الدول احملظورة. 
وأكدت املصادر ترحيب وزير الصحة مببادرتي «الكويتية» وطيران 
اجلزيــرة املتمثلتــني في فتح األجواء.  بشــرط وجــود احترازات 
وإجراءات صحية لتالفي حدوث أي أعراض جانبية. وقالت املصادر: 
لقد وجدنا تفهما ايجابيا كبيرا ملطالبنا ووافق الوزير على اقتراح 
فتــح األجواء فــي مطار الكويــت الدولي أمام القادمــني من الدول 
احملظورة. وأضافت: طلب الوزير خطة عمل تنفيذية متكاملة تتضمن 
اإلجراءات التنفيذية، وكيفية الفحوصات، وخطط استقبال القادمني 
من الدول الـ ٣٤، وسيتم وضعها متهيدا للتنفيذ. وبينت املصادر 
ان وزيــر الصحة طلب اتخاذ كل االحترازات الصحية حفاظا على 
صحة املسافرين. وردا على سؤال حول موعد فتح األجواء، اجابت 
املصــادر: اآلن كل من «الكويتية» و «اجلزيرة» ســتقومان بتنفيذ 
االستعدادات املطلوبة وتقدمي تقاريرهما خلطة العمل التي سنبدأ 
في وضعها بداية األسبوع. وأضافت املصادر: ان احترازات عديدة 
وفحوصات ســتطبق قبل السماح بدخول القادمني وستقدم خطة 
متكاملة تتضمن كل األمور مثل تســهيل اإلجراءات الصحية، التي 
من املتوقع ان تتم في بلدانهم قبل الوصول وإجراءات أخرى عند 
الوصول وإجراءات ثالثة بعد فترة احلظر.  وقالت املصادر: سنكون 
عند وعدنا بتنفيذ استعدادات متكاملة حتى ال يحدث أي ضغط.

وزير الصحة وافق وأبدى بوادر طيبة بشرط أن يتم ضمن احترازات صحية.. و«الكويتية» تضع خطة العمل بداية األسبوع متهيدًا للتنفيذ 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور متوسطا الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح والفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر

«املالية»: ال مشروع إنشائيًا جديدًا 
لم يخصص له موقع من «البلدية»

أحمد مغربي 

كشــفت مصــادر لـ«األنبــاء» أن وزارة املاليــة طلبــت من 
اجلهات احلكومية عدم طلب أي مشــاريع إنشــائية جديدة لم 
يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت ضمن امليزانية 
اجلديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١، وطلبت ضرورة إجراء دراسات اجلدوى 
للمشــاريع االنشــائية الكبرى بالتنســيق مــع وزارة املالية، 
وإرفاق نسخة من تلك الدراسات التي متت على تلك املشروعات 

التفاصيل ص ١٣ما ينعكس أثره على خدمات وقطاع الدولة.

لبنان.. احلريري رئيسًا مكلفًا بـ ٦٥ صوتًا: 
سأشكل حكومة اختصاصيني غير حزبيني

ً ضربة قاصمة آلمال «لقاح كورونا».. أول وفاة ملتطوع واإلصابات تتجاوز ٤١ مليونا

بوتني يتوقع أن تبلغ مبيعات لقاح «سبوتنيك» ١٠٠ مليار دوالر سنويًا

بيروت ـ عمر حبنجر

مت تكليف الرئيس سعد احلريري بتشكيل 
احلكومــة اللبنانية اجلديــدة، وتتجه األنظار 
صوب التأليف، أمال بأن تســهم جرعات الدعم 

اخلارجية والداخلية في تسهيله.
وقد أعلن الرئيس ميشال عون عن تكليف 
احلريــري بعد التشــاور مع رئيــس مجلس 
النواب نبيه بري. وتعهد احلريري بعد لقائه 
عون في بعبدا، بأنه سيشــكل حكومة مؤلفة 
من «اختصاصيني من غيــر احلزبيني مهمتها 

تطبيق اإلصالحات االقتصادية واملالية واإلدارية 
الواردة في ورقة املبادرة الفرنسية التي التزمت 
الكتل الرئيســية في البرملــان بدعم احلكومة 

في تطبيقها». 
وأضاف الرئيس املكلف الذي حاز على ٦٥ 
صوتا فيما امتنع ٥٣ نائبا عن التسمية: «سأنكب 
على تشــكيل حكومة بسرعة ألن الوقت داهم 
والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة واألخيرة». 
وقد أعلن مجلس النواب، عن جدول استشارات 
احلريري مع أعضاء املجلس النيابي من الكتل 

النيابية والنواب املستقلني.

ـ وكاالت: توقــع  عواصــم 
الروســي ڤالدمييــر  الرئيــس 
بوتــني أن تبلغ مبيعات اللقاح 
الروســي «ســبوتنيك V» ضد 
ڤيروس كورونا املســتجد في 
العالــم نحو ١٠٠ مليــار دوالر 
سنويا. ودعا الرئيس الروسي 
الشركات املنتجة للقاحات في 
روسيا للمشاركة بشكل أكبر في 
إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية 
املطلوبة منه، وفقا لقناة «روسيا 
اليوم». وقال بوتني «قريبا سيتم 
تســجيل اللقــاح الثالث (ضد 
كورونا)، وجميع اللقاحات تعمل 
بشــكل فعال، والنــاس بحاجة 
إليهــا، باإلضافة إلــى ذلك فهو 
عمل جتــاري جيد»، وانه وفقا 
لتقديــرات اخلبراء األولية فإن 
حجم مبيعات اللقاح الروســي 
في السوق العاملية يقدر بنحو 

١٠٠ مليار دوالر في السنة. 
مــن جهــة أخــرى، أضاف 
ڤيروس كورونا املستجد مليونا 
آخر الى عدد املصابني به خالل 
٣ ايــام فقط، ليرتفــع إجمالي 
اإلصابات الى أكثر من ٤١ مليونًا 
و٣١٠ آالف اصابــة وأكثــر من 

مليون و١٣٠ الف وفاة، بحسب 
جامعة جونز هوبكنز األميركية، 
فيما تعرضــت جهود التوصل 
الى لقــاح لضربة قاصمة، بعد 
تســجيل أول وفاة فــي العالم 
ملتطــوع من البرازيــل، كان قد 
شــارك فــي اختبــارات اللقاح 
الذي طورته جامعة أوكسفورد 
ضد مــرض كوفيد-١٩ وفق ما 
أعلنت مصادر رسمية، من دون 
أن توضح ما إذا كان قد حصل 
على اللقاح أو على دواء وهمي. 
لكن جامعة أوكسفورد أكدت أن 
املرحلة الثالثة مــن اختبارات 
هذا اللقاح الذي مت تطويره مع 
مختبر أسترازينيكا ستستمر، 
وقالــت في بيــان «بعد حتليل 
هذه احلالــة فــي البرازيل، لم 
تطرح أي مخاوف بشأن سالمة 
االختبارات السريرية». وكشفت 
وســائل إعــالم عديــدة هويــة 
املتطوع البرازيلي، موضحة أنه 
طبيب يبلغ من العمر ٢٨ عاما 
وذكرت وكالــة «بلومبرغ»، أن 
املتطوع تلقى جرعة من الدواء 
الوهمــي وليــس اللقــاح قيــد 

التطوير.

الرئيس العماد ميشال عون خالل لقائه الرئيس املكلف سعد احلريري في بعبدا            (محمود الطويل)

لقاح «سبوتنيك V» الروسي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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التفاصيل ص ١٦التفاصيل ص ١٨

املنصور خالل مراسم تعيني الصالح رئيسًا لألركان: 
تطوير قدرات وحدات اجليش ورفع مستوى األداء

 شهد تعيني فهد الناصر نائباً لرئيس األركان وترقيته لرتبة «فريق»

اســتذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور السيرة العطرة والدعم الالمحدود 
ملنتسبي اجليش من قبل سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، والذي أولى أبناءه العســكريني 
جل اهتمامه ورعايته، سائال املولى عز وجل أن يجزيه 

على ما قدم لوطنه وشعبه وأمته خير اجلزاء. 
جاء ذلك على هامش مراســم تعيني الفريق الركن 
الشــيخ خالد صالح الصباح رئيســا لــألركان العامة 
للجيش، وتعيني اللواء الركن فهد عبدالرحمن الناصر 
نائبا لرئيــس األركان العامة للجيش وترقيته لرتبة 

«فريق»، التي أقيمت صباح أمس بوزارة الدفاع تنفيذا 
للمرســوم األميري الصادر من صاحب الســمو األمير 
القائد األعلى للقوات املســلحة الشــيخ نواف األحمد، 
وبحضــور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ أحمد املنصور. ومتنى وزيــر الدفاع لرئيس 
األركان ونائبــه دوام التوفيــق والنجاح والعمل على 
تطوير قدرات مختلف وحدات اجليش الكويتي، ورفع 
مســتوى األداء جلميع منتســبيها، ســائال املولى عز 
وجل أن يدمي على وطننــا الغالي نعمة األمن واألمان 

والعزة والرفعة.

«التعليم عن ُبعد» بعهدة القضاء  ١١ يناير
واملدعي: مكلف ماديًا ويتطلب تفرغ اآلباء

أحمد عماني 

الكلية  قيــدت احملكمــة 
دعوى تطالــب بإلغاء قرار 
وزارة التربية بفرض التعليم 
عن بعد، وحّددت يوم احلادي 
عشر من يناير املقبل موعدا 
لعقد أولى جلسات نظرها.

الدعوى بإلغاء  وطالبت 
القرارات اإلدارية الصادرة من 
وزارة التربية بشأن سياسات 
وضوابــط التعليم عن ُبعد 
للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ 
واعتبارها كأن لم تكن، والتي 
من أهمهــا القــرار رقم ١٠٠ 
لسنة ٢٠٢٠ مع ما يترتب على 

ذلك من آثار. وأقام الدعوى 
الرشــيدي  احملامــي مبارك 
نيابة عن ولي أمر طالبتني في 
املرحلة االبتدائية، موضحا أن 
وزارة التربية أعلنت أن نظام 
التعليم سيكون خالل العام 
الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ عن ُبعد 
عبر قرارات صدرت في تاريخ 

٢٥ أغســطس املاضي. وبني 
أن قــرارات  وزيــر التربية 
هذه جاءت مخالفة للقانون 
والدستور، وتكلف ولي األمر 
أعبــاًء ماليــة إضافية على 
التعليم،  الرغم من مجانية 
فضال عن أنه يتطلب تفرغ 

اآلباء.

ترامب وبايدن وجهًا لوجه للمرة األخيرة.. 
و٤٢ مليون أميركي قالوا كلمتهم

مرشحة ترامب للمحكمة العليا جتتاز 
املرحلة األولى وجلنة مجلس الشيوخ 

القضائية توافق على تعيينها

االعضاء الدميوقراطيون في اللجنة القضائية مبجلس الشيوخ يقاطعون 
جلسة تعيني القاضية اميي باريت          (ا.ف.پ)

الشطي: متكني أهل املتوفني
بـ «كورونا» من الدفن وفقًا للشريعة

املنفوحي: احلجز املسبق للمطاعم الكبيرة

حنان عبداملعبود

كشــف مصدر صحي مطلع ان وزارة الصحة ستعمل على 
دراسة املقترحات املقدمة من «الكويتية» بشأن استقبال القادمني 
من الدول احملظورة بشــكل مباشر وأخذها موضع االستعداد 
للتنفيذ حال صدور قرار باعتمادها. وبني املصدر ان «الصحة» 
في هذا اإلطار ستقوم بتجهيز فريق متخصص لوضع التصور 
اخلاص باإلجراءات التي سيتم اتخاذها حال تطبيق القرار من 
فحوصات ومتابعة حجر وغيرها من اإلجراءات املتبعة. وأشار 
املصدر الى ان من ضمن املقترحات حجز مؤسسي على القادمني 
بالتنسيق مع شركات الطيران وتكون شاملة النقل واإلقامة.

نقل النائب خالد الشــطي عن وزير الصحة الشيخ د.باسل 
احلمــود تأكيده إمكانية أن تقوم إدارة اجلنائز بإمتام إجراءات 
غســل املتوفني بـ«كورونا» وفقا للشــريعة اإلســالمية ووفقا 
الشــتراطات معينــة ومالبس معينة. وطالب الشــطي وزيري 
الصحة وشؤون البلدية سرعة تـوفـيـر االشتراطـات املطلوبة 
إلمتام ذلك. وأضاف أن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد اجلاسم 
أفاد بوصول كتاب من وزارة الصحة بذلك، وبناء عليه ســيتم 
جتهيز هذه االشتراطات وهذه املالبس خالل الفترة املقبلة. وطالب 
الشطي بضرورة اإلسراع في جتهيز هذه املالبس واالشتراطات 
في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن األهالي من دفن موتاهم نتيجة 

هذا الڤيروس بطريقة سليمة.

بداح العنزي

أكــد مدير عام البلدية نائب 
االشــتراطات  رئيــس جلنــة 
الصحيــة اخلاصــة مبكافحــة 
ڤيروس كورونا م.أحمد املنفوحي 
أن عمليــات احلجــز املســبق 
للمطاعــم والتي متت اإلشــارة 
إليها األســبوع املاضي تشــمل 
فقط املطاعم الكبيرة التي تضم 
صاالت وأنها لن تشمل املطاعم 
الصغيــرة. وقــال م.املنفوحي 
لـ«األنبــاء» لقــد باشــرنا إزالة 

املخيمات الربيعية تنفيــذا لقرار مجلس الوزراء حيث متت إزالة 
٣٨ مخيما خالل هذا األسبوع، داعيا املواطنني واملقيمني الى املبادرة 
من تلقاء أنفسهم بإزالة مخيماتهم حتى ال تتعرض لإلزالة وتدمير 
املعدات. وأشــاد م.املنفوحي بتعاون أصحاب املجمعات والتزامهم 
باالشــتراطات الصحيــة والتي وصلت الــى ٨٨٪. وحول التعامل 
خالل عملية التصويت لالنتخابات املقررة ٥ ديســمبر املقبل، أكد 
أن املعادلة صعبة ما بني تطبيق مواد الدستور لتنظيم االنتخابات 
وتطبيق االشــتراطات الصحية، متمنيا من اجلميع االلتزام بهذه 

االشتراطات حفاظا على صحة اجلميع.

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٢٠

خالد الصالح الصباح .. «من شابه أباه فما ظلم»

16عربية وعاملية

م.أحمد املنفوحي

أكد االلتزام باالشتراطات خالل فترة االنتخابات

حجر مؤسسي شامل النقل واإلقامة
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