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  إلدارة اجلودة

تظاهرات ميامنار تتواصل.. واالنقالب ُيهّدد بالرّد

أميركا تبدأ اليوم «احملاسبة الثانية» لترامب
عواصــم ـ وكاالت: تبدأ 
في الواليــات املتحدة اليوم 
الثانية  التاريخية  احملاكمة 
للرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب، حيــث يســتعجل 
الدميوقراطيون محاســبته 
بتهمة حتريض أنصاره على 
اقتحام مبنى الكونغرس يوم 
االربعاء االســود قبل نحو 
شــهر، فيما يدفــع محاموه 
بعــدم دســتوريتها. وبعــد 
عام وأربعة أيام من محاكمته 
األولــى التــي انقــذه منهــا 
مجلس شيوخ يسيطر عليه 
اجلمهوريون حينها، يتخذ 
أعضــاء املجلس ذاته- إمنا 
بسيطرة دميوقراطية- اليوم 
صفة القضاة. وبينما ميكن 
بســهولة تبرئة ترامب هذه 
املرة أيضا كون ادانته حتتاج 
إلى تصويت ١٧ ســيناتورا 
جمهوريــًا الى جانب جميع 
دميوقراطيي مجلس الشيوخ، 
فإن احملاكمة ستكشف مقدار 
السطوة التي ما زال ترامب 
يتمتع بها في واشنطن بعد 

٣ أسابيع على مغادرته البيت 
االبيــض، وســتكون اختبــارا 
ملســاعي الرئيــس اجلديد جو 
بايدن للتخلص من إرث ترامب 
في رئاسته. وقد أصبح ترامب 
األول والوحيد من بني ٤٥ رئيسًا 

عرفتهــم الواليات املتحدة منذ 
تأسيسها قبل ٢٤٠ عامًا، الذي 
تتــم محاكمتــه أمــام مجلــس 
الشــيوخ مرتني بهدف العزل. 
ويعد هذا التطور حدثا تاريخيا 
بامتياز، إذ لم يسبق أن حاول 

الكونغــرس عــزل ومحاكمــة 
الرئيــس للمــرة الثانية خالل 
فتــرة حكمه، ويزيــد من حكم 
اإلثارة أن حكم الرئيس ترامب 
قــد انتهى بالفعــل يوم ٢٠ من 

الشهر املاضي.

رانغونـ  وكاالت: هدد قادة االنقالب 
العسكري في ميامنار أمس للمرة األولى 
باتخاذ «خطوات» ضد احملتجني في وقت 
تظاهرت حشــود ضخمة لليوم الثالث 
على التوالي احتجاجا على االنقالب الذي 

أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي.
وقالــت قناة «إم آر تي ڤي» التابعة 
للدولــة، إنــه «ينبغي اتخــاذ خطوات 
بالتوافق مــع القانون ضــد املخالفات 

التــي تتســبب فــي اضطــراب ومتنع 
وتدمر اســتقرار الدولــة واألمن العام 
وســيادة القانــون»، فــي رســالة أعاد 
نشرها العسكريون على مواقع التواصل 
االجتماعــي. وهــذا أول حتذير تطلقه 
الســلطات منذ بدء التظاهرات السبت 
املاضــي، لكن منســوب التوتر يرتفع، 
إذ ان الشــرطة اســتخدمت خراطيــم 
املياه لتفريق متظاهرين في العاصمة 

نايبيداو. ويتزايد الغضب في ميامنار، 
حيث دعا نشــطاء بارزون إلى تنظيم 
إضراب عــام، وجتمع أمس مئات آالف 
األشــخاص، بحسب عدة تقديرات، في 
رانغــون عاصمــة البــالد االقتصادية. 
وطالب البابا فرنسيس، الذي سبق أن 
أعرب عن تضامنه مع شــعب ميامنار، 
أمس باإلفراج «السريع» عن املسؤولني 

احملتجزين.

بابا الڤاتيكان يطالب باإلفراج عن الساسة احملتجزين

احملاكمة ستكشف سطوة الرئيس السابق في واشنطن

الشرطة تطلق خراطيم املياه على املتظاهرين احملتجني ضد االنقالب العسكري في ميامنار أمس            (رويترز)

احلرس الوطني يقوم بحماية مبنى الكابيتول عشية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب               (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٢٠
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«العفو الشامل» و«احلريات» في ُعهدة املجلس
مرزوق الغامن: أبلغت احلكومة بطلب عقد اجللسة اخلاصة ملناقشة سياستها في التعامل مع «كورونا» وهي من تقرر «العاجل من األمور»

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
سلطان العبدان 

 عبدالعزيز املطيري

رغم اعالن رئيس مجلس 
األمــة مــرزوق الغــامن تلقيه 
طلبا من النائب أسامة املناور 
وآخرين لعقد جلســة خاصة 
بشــأن مناقشــة اإلجــراءات 
والسياســة احلكوميــة فــي 
التعامل مــع ڤيروس كورونا 
املستجد والسالالت املتحورة 
عنــه والقــرارات احلكوميــة 
الســؤال  وتداعياتهــا يبقــى 
املثار: هل ستحضر احلكومة 
وأوضــح  ال؟.  ام  اجللســة 
الغامن فــي تصريح صحافي 
أنه أبلغ احلكومة بطلب عقد 
اجللسة اخلاصة وفي انتظار 
ردها عليه، معربا عن شــكره 
للنائب أسامة املناور ومقدمي 
الطلــب علــى تــرك مســاحة 

لهم وال يرجع لي، فصحيح أن 
احلكومة مستقيلة لكن التقدير 
هو إن كان هذا األمر يعتبر من 
العاجل من األمور أم ال، وفور 
ردها سوف ابلغ النائب أسامة 
املناور ومقدمي الطلب وكذلك 
سأبلغكم إن شاء اهللا». وأمس 
قال رئيس اللجنة التشريعية 
النائــب د.خالــد العنــزي إن 
اللجنة وافقــت على االقتراح 
بقانون بشأن العفو الشامل، 
مؤكدا أن االقتراح الذي تبنته 
«التشــريعية» يحقــق فكرة 
العفــو الشــامل واملصاحلــة 
الوطنية الشــاملة ويتعرض 
لــكل اجلرائــم والوقائع التي 
متت إبان تلك الفترة. من جانبه 
أوضح مقرر اللجنة النائب مهند 
الساير أنه مت إدراج القوانني 
املتعلقة باحلريات وتعارض 
املصالح لعرضها في اجللسة 

املقبلة.

ومرونة للحكومة في حتديد 
الذي يناسبها، وحتى  املوعد 
يتسنى إعداد بعض القوانني 
املرتبطة بهــذا األمر إن كانت 

هنــاك حاجة لهــا. وردا على 
سؤال صحافي حول حضور 
احلكومة املستقيلة من عدمه، 
قال الغــامن: «هذا األمر يرجع 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

خالد العتيبي يقترح انتخاب ٩ أعضاء بصوتني واختيار ٥ مكملني.. وأبو صليب خلفض قسط 
اإلسكان إلى ١٠٠ دينار.. وأسامة الشاهني: إقامة دائمة ألبناء الكويتية

نواب لزيادة مكافأة الطلبة إلى ٤٥٠ دينارًا

 

رشيد الفعم ـ بدر السهيل

شهد يوم امس نشاطا نيابيا نوعيا، 
حيث قدم النــواب د.صالح املطيري 
ومهند الساير وعبداهللا املضف ومهلهل 
املضف ود.حمد املطر اقتراحا بقانون 
يقضي بزيادة املكافأة الشهرية للطالب 
الكويتي املتزوج من كويتية على أال 
تقل عن ٤٥٠ دينارا بدال من ٣٥٠ دينارا 
وزيــادة احلــد األدنى ملقــدار املكافأة 
االجتماعيــة واملكافــأة التشــجيعية 
إلــى ٣٠٠ دينار بدال مــن ٢٠٠ دينار. 

مــن جهته، قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا بقانون لتعديل املادة الثانية من 
قانون إعادة حتديد الدوائر االنتخابية. 
ويقضي االقتراح بانتخاب تسعة نواب 
من كل دائرة من الدوائر اخلمس بنظام 
الصوتني ثم اختيار املقاعد اخلمســة 
املتبقية من أكثر املرشــحني حصوال 
على األصوات حتى لو كان جميعهم 
في دائرة واحدة. وقدم النائب سعود 
أبــو صليب اقتراحــا بقانون يقضي 
بتخفيض القسط اإلسكاني ليصبح ١٠٠ 
دينار شهريا؛ مراعاة للظروف املعيشية 

للعائــالت الكويتية، كما اقترح إلغاء 
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات. 
وقال النائب د.صالح املطيري إنه 
تقدم باقتراح بقانون بتعديل قانون 
٢٠٢٠/٧٣ بشــأن حقوق ذوي اإلعاقة 
يتضمن مزايا جديدة ويعالج الثغرات 
املوجودة في القانون احلالي. كما أعلن 
رئيس جلنة شــؤون املرأة واألســرة 
والطفل، النائب أســامة الشــاهني أن 
اللجنــة أقرت االقتراح اخلاص مبنح 

أبناء الكويتية اإلقامة الدائمة.

موظفو «املواصالت» محرومون من مكافآت 
الصفوف األولى بسبب عدم اعتماد الوكالء

عادل الشنان

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة فــي وزارة املواصالت، 
ان ديــوان اخلدمة املدنية أعاد كشــوف أســماء العاملني بوزارة 
املواصــالت اخلاصة مبكافآت الصفوف األمامية مبا ال يزيد على 
٥٠٠ موظف بسبب عدم إرفاق كشوف احلضور واالنصراف خالل 
فتــرات العمل أثنــاء تعطيل عمل كل اجلهات احلكومية بســبب 
اإلجراءات االحترازية لڤيروس كوفيد- ١٩، وعدم اعتماد الكشوف 
من الوكالء. وأكدت املصادر ان «املواصالت» أعادت الكشوف الى 
الديوان مقرونة بكشوف احلضور واالنصراف يوم األحد املاضي 
دون توقيعها من الوكالء، إال ان الديوان رفضها مرة أخرى بسبب 
عــدم اعتمادها من وكالء القطاعات كونهم معينني بالتكليف بعد 
عودة العمل التدريجية خلفا لسابقيهم الذين كانوا يتولون العمل 
خالل فترة التعطيل احلكومي وال ميكنهم التوقيع على كشــوف 

لم تكن بعهدتهم آنذاك.

الديوان لـ «التربية»: ال بدل خطر أو تلوث 
أو ضوضاء للعاملني بالتوريدات واملخازن

عبدالعزيز الفضلي

رفــض ديــوان اخلدمــة املدنيــة تخصيص بــدل خطر 
أو تلوث او ضوضاء للعاملــني بإدارة التوريدات واملخازن 
التابعة لوزارة التربية. وقال الديوان في كتاب أرســله الى 
وكيل وزارة التربية، وتلقت «األنباء» نســخة منه، انه بعد 
دراســة املوضوع باالشــتراك مع إدارة الصحــة املهنية في 
وزارة الصحة للوقوف على مدى تعرض املوظفني العاملني 
مبراقبة املخازن التابعة إلدارة التوريدات واملخازن للخطر 
والتلوث والضوضاء أثناء ممارستهم أعباءهم الوظيفية التي 
يكلفون بها تبني أن طبيعة عمل املوظفني ال تعرضهم للخطر 
والتلوث والضوضاء بدرجة قد تسبب لهم الضرر الصحي، 
لذلك نؤكد عدم استحقاقهم بدل اخلطر والتلوث والضوضاء.

استدعاء املخصص لهم مساكن 
في «من باع بيته» ١ مارس املقبل

عادل الشنان

وّجه وزير الدولة لشــؤون اخلدمات وزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان د. عبداهللا معرفي قطاعي التخصيص والتوزيع في 
املؤسســة العامة للرعاية ملباشــرة إجراءات تسليم املواطنني 
املشــمولني بالقانون رقــم ٢٠١٥/٢ اخلاص بفئة (من باع بيته) 
املســاكن املخصصة لهم في مشروع شرق تيماء اإلسكاني بدءا 
من ١ مارس املقبل بعدد ٤٦٢ بيتا. وأكد مصدر مطلع لـ«األنباء»، 
أن قيمــة التكلفة اإليجاريــة كانت محددة بواقع ١٥٠ دينارا من 
قبل مجلس ادارة املؤسســة العامة للرعاية السكنية بالتوافق 
مع اللجنة اإلسكانية البرملانية ثم مت تخفيضها الى ١٠٠ دينار 
بعد مناقشة األمر مرة أخرى، مؤكدا إيصال التيار الكهربائي لكل 
مباني املنطقة السكنية واخلدمية. وأشار املصدر الى ان املساكن 
املتبقية من املشروع يبلغ عددها ٤٧ وحدة سكنية، وقد باشرت 
املؤسسة تنفيذ عدد ٣١ بيتا منها فعليا وستدخل حيز التوزيع 
والتخصيص حال تســلمها من املتعهد فعليا، أما العدد املتبقي 
(١٦) بيتا فسيتأخر قليال إلجناز مشروع خاص بإحدى اجلهات 
احلكومية ومن ثم يتم بناؤها بالتنسيق بني املؤسسة واملتعهد 
واجلهة احلكومية ذات الصلة. وحول أولوية التخصيص، أكد 
املصدر أنها ستكون وفق القانون واللوائح الداخلية املعمول بها 
بشــأن الرعاية السكنية من حيث أولوية التخصيص وحقوق 

ذوي االحتياجات اخلاصة املنصوص عليها قانونا.

١٥٫٩ مليار دينار إيرادات.. و٥٥٢٫٩ مليوناً أرباحاً متوقعة

قفزة قياسية مبصروفات «البترول» في 
امليزانية املقبلة لتبلغ ١٥٫٤ مليار دينار

أحمد مغربي

كشــفت مؤسسة البترول الكويتية عن مشروع ميزانيتها 
للسنة املالية املقبلة ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث تتوقع حتقيق إيرادات 
تبلغ ١٥٫٩٩ مليار دينار مقارنة بإيرادات معتمدة خالل السنة 
املاليــة احلالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ تقدر بنحو ١١٫٩ مليار دينار، وذلك 
بزيــادة بلغــت ٤٫٢ مليارات دينــار أي بنحــو ٣٤٫٣٪. ووفقا 
مليزانية «مؤسســة البتــرول» والتي حصلــت «األنباء» على 
نسخة منها وتبدأ شهر أبريل املقبل، فإن مصروفات «البترول» 
وشركاتها التابعة قفزت خالل السنة املالية املقبلة ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
بنسبة ٤١٫٦٪ لتبلغ ١٥٫٤ مليار دينار مقارنة مبصروفات بلغت

١٠٫٩٦ مليارات دينار خالل الســنة املالية احلالية، وبناء على 
املصروفات واإليرادات، فــإن «البترول» تتوقع حتقيق أرباح 
صافيــة تقدر بنحو ٥٥٢٫٩ مليون دينار مقارنة بأرباح مقدرة 
خالل السنة املالية احلالية تبلغ ٩٣٧٫٧ مليون دينار أي بانخفاض 

يبلغ ٣٨٤٫٧ مليون دينار، وبواقع ٤١٪. 

«كورونا» يهبط بإنفاق املواطنني واملقيمني 
١٧٪ إلى ١٩٫٣ مليار دينار في ٢٠٢٠

مصطفى صالح ـ عالء مجيد

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت املركزي أن إنفاق 
املواطنني واملقيمني بالكويت شهد خالل ٢٠٢٠ تراجعا بنسبة 
١٧٪ ليبلغ ١٩٫٣ مليار دينار بنهاية عام ٢٠٢٠، وذلك باملقارنة 

بحجم إنفاق بلغ ٢٣٫٣ مليار دينار بنهاية عام ٢٠١٩.
وعلــى صعيد متصل، حصل املواطنون واملقيمون على 
قروض استهالكية والتي توجه لشراء سلع معمرة وسيارات 
خــالل العام املاضــي بلغت ١٦٢ مليون دينــار، فيما حصل 
املواطنون على قروض إســكانية بغرض ترميم أو شــراء 

سكن خاص بقيمة ٧٥٢ مليون دينار.

«الصحة»: ٢٩٤٩ موظفًا مستحقًا لبدالت 
العدوى واخلطر والتلوث بـ «جابر» و«امليداني»

عبدالكرمي العبداهللا

انتهت وزارة الصحة من حصر املستحقني لبدالت «العدوى 
ـ اخلطرـ  التلوث» من العاملني في مستشفيي «جابر األحمد» 
و«الكويت امليداني»، والذين يبلغ عددهم ٢٩٤٩ موظفا وموظفة 
من العاملني على درجات جدول املرتبات العام ومن في حكمهم 
من املعينني بصفة مؤقتة بكل أنواع العقود. وذكرت مصادر 
صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «األنباء» أن عدد املوظفني 
املستحقني لتلك البدالت في مستشفى جابر األحمد بلغ ٢٤٧٦ 
موظفا وموظفة، أما العاملون مبستشفى الكويت امليداني، فقد 
بلغ عددهم ٤٧٣ موظفًا. وأفادت املصادر بأن عملية الصرف 
ستكون قريبا اعتبارا من تخصيص تلك املستشفيات لعالج 
املصابــني بڤيروس كورونا، أو اعتبارا من بدء عمل املوظف 
فيهما، الفتة الى انه سيتم وقف صرف هذه البدالت في حال 
مت نــدب أو نقل املوظف إلى مقر عمل آخر، أو انتهاء ســبب 

تقرير هذه البدالت بانتهاء اجلائحة.

التفاصيل١٠و١١
التفاصيل١٠و١١

التفاصيل ص١٧

التفاصيل ص ١٧

بدء العد التنازلي 
لدخول «مسبار 

األمل» مدار 
املريخ اليوم 
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ملشاهدة الڤيديو

وزير اخلارجية التركي يبدأ اليوم 
جولة خليجية تشمل الكويت

أنقرةـ  كونا: أعلنت وزارة 
اخلارجية التركية أمس أن 
وزيرهــا مولــود جاويــش 
أوغلو سيبدأ اليوم الثالثاء 
جولة خليجية تشمل الكويت 
وسلطنة ُعمان وقطر. وقالت 
الــوزارة في بيان إن أوغلو 
سيلتقي خالل الزيارة التي 
تستمر ثالثة أيام مع نظرائه 
ومســؤولني آخرين رفيعي 
املستوى في الدول الثالث. 

وأضافــت أن الوزيــر التركي ســيبحث مع نظرائــه العالقات 
الثنائية والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشــترك، 
كما سيلتقي رجال األعمال األتراك في الكويت وُعمان وقطر.

مولود جاويش أوغلو


