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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اخلالد يقترب من إجناز مشاورات التشكيل
رأيان حول مدة إعالن حكومة جديدة والسوابق أخذت برأي عدم حتديد مدة لكنه رأي معيب وغير مقبول سياسيًا

مرمي بندق

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، عن أن سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد يواصل 
املشاورات مع الكتل النيابية وممثلي 
السياســية وجمعيــات  التنظيمــات 
النفع العــام بهدف اســتمزاج آرائهم 
قبل إعالن التشكيل احلكومي اجلديد. 
وأكدت املصادر أن املشاورات إيجابية 
ودســتورية ومســتحقة اطلع خاللها 
اخلالد على تصورات واقعية ملتطلبات 
األوضــاع احملليــة، لترشــيح أعضاء 
حكومة جديدة تلبي املتطلبات احلياتية 
وتقدم احللول املمكنة للقضايا احلالية. 
هذا، والتقى سموه أمس أعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية، 
الذين لديهم تصورات وإسهامات مضيئة 
لصالــح حلحلة القضايا واملشــكالت 
االقتصادية، واجتمع اخلالد أيضا مع 
وفد من «املنبــر الدميوقراطي». وردا 
على سؤال حول مدى وجود مؤشرات 
علــى قرب إعالن التشــكيل احلكومي 
اجلديــد، أجابت املصادر: بعد وللحني 

يواصل رئيس الوزراء مشاوراته، حيث 
نستطيع القول إنه قطع شوطا طويال 
في املشاورات وانه يقترب من إجنازها. 
 وبشأن وجود نص في الدستور يلزم 
رئيس الوزراء بإجناز التشكيل اجلديد 
خالل ١٤ يوما، أجابت مصادر خاصة: 
هناك رأيان في املوضوع، لكن السوابق 
أخذت برأي عدم حتديد مدة للتشكيل 
لكنه رأي معيب وغير مقبول سياسيا. 
هذا، ولم يعقد اجتماع مجلس الوزراء 
أمــس. من جانــب آخر، تــرأس نائب 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح اجتماعا 
مشــتركا بني اللجنــة الوزارية العليا 
«جلنة كورونا» املكلفة مبتابعة تداعيات 
ڤيروس كورونا املســتجد كوفيد-١٩ 
واللجنة الوزارية االقتصادية املعنية 
مبتابعة اآلثــار االقتصادية لتداعيات 
اجلائحة، وناقــش االجتماع التقارير 
الواردة من الوزراء املعنيني واجلهات 
املكلفــة مبتابعــة تطبيــق اإلجراءات 
واالشــتراطات االحترازية اإلجرائية 
الصحية التي أقرهــا مجلس الوزراء 

ملواجهة أزمة كورونا.

سموه التقى مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية ووفداً من «املنبر الدميوقراطي».. ولم يتسّن عقد اجتماع مجلس الوزراء
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غازي النفيسيعبدالوهاب الرشودمحمد العثمانمحمد الصقر خالل لقائه مبمثلي املشاريع الصغيرة واملتوسطة

محمد الصقر خالل لقائه مع ٣٠ 
من ممثلي األنشطة التجارية: 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ضحية عدم الدراسة الكافية 

واجلريئة لقرارات اإلغالق

العثمان: «الوطني» 
قدم جتربة مصرفية 

ملهمة  في التحول 
الرقمي وتلبية 

طموحات الشباب

الرشود: «بيتك» 
يركز على العمل 

املصرفي األساسي 
الستدامة األرباح 

 ٢١٫٣ مليون دينار 
أرباح «الصاحلية العقارية» 

في ٢٠٢٠.. وتوصية 
بتوزيع ٣٠٪ نقدًا

وزير الدفاع يرعى تخريج كوكبة جديدة من الطلبة الضباط 
«الدفعة ٤٧» بكلية علي الصباح العسكرية اليوم 

عبدالهادي العجمي

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، تقيم كلية علي الصباح العسكرية اليوم 
مراسم تخريج كوكبة جديدة من الطلبة الضباط «الدفعة ٤٧» بعد 
صدور املرسوم األميري اخلاص بتعيينهم ضباطا في اجليش 
الكويتي برتبة «مالزم»، وتقام مراســم التخرج دون حضور 
مدعوين من أولياء أمور الطلبة والشخصيات الرسمية، كما جرت 
العادة سنويا ودون إقامة عروض عسكرية تطبيقا لالشتراطات 

التي أقرتها السلطات الصحية ملواجهة جائحة كورونا.
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األمير يتسلم من محافظ «املركزي» ٣ مسكوكات ذهبية مبناسبة الذكرى الـ ٦٠ 
الستقالل الكويت والـ ٣٠ للتحرير و الـ ٦٠ إلصدار «النقد الكويتي» 

«تسال» تستثمر 
١٫٥ مليار 
دوالر في 

«بيتكوين».. 
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الرقمية حتلق 
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