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  إلدارة اجلودة

ديوان 

عبدالرحمن بن يوسف الرومي

ينـعى
ببالغ الحـزن واألسـى 

فقيدهم الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

 خليفة سليمان الفهد

سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته

 ويسكنه فسيح جناته مع األنبياء والصديقين والشهداء

 وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

نظراً ملا طال املشروع من تعطيل استمر ألكثر من ٣ سنوات

«هيئة الشراكة»: مستثمر النفايات الصلبة 
في «كبد» يعتذر عن عدم جتديد عرضه املالي

أحمد مغربي

كشفت هيئة مشروعات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص أن مســتثمر 
مشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة 
- موقــع كبد قد اعتذر عن عدم جتديد 
عرضه املالي والفني بتاريخ ٣١ مارس 
٢٠٢١؛ نظرا ملا طال املستثمر املفضل من 
تعطيل خارج عن إرادة الهيئة اســتمر 
ألكثر من ٣ سنوات. وقالت «الشراكة» 

وفــق بيانات رســمية حصلــت عليها 
«األنباء» انه بخصوص مشــروع املدن 
العمالية (مدينة جنوب اجلهراء) فانه 
لم يتم تســلم أي عروض فنية ومالية 
باملوعد احملدد ومت عرض املوضوع على 
اللجنة العليا، وبانتظار قرارها في هذا 
الشــأن.  وبخصوص مشــروع تنفيذ 
وتوســعة محطــة أم الهيمان واألعمال 
املكملة لها، فإنه مت االنتهاء من اإلقفال 
املالي للمشروع بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ 

والبدء مبرحلة تنفيذ املشروع بالتعاون 
واإلشراف من قبل وزارة األشغال العامة، 
وجار تنفيذ املشروع بصورة متقدمة، 

وبذلك انتهت أعمال هيئة الشراكة.
 أما مشروع املركز اخلدمي الترفيهي 
- العقيلة فإنــه صدر قرار من اللجنة 
العليا بتاريــخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ بإعادة 
املشــروع الــى اجلهــة العامــة (بلدية 
الكويت) لتحديد الطريقة املثلى لتنفيذ 

املشروع.

عماد سلطانالشيخ محمد جراح الصباح رائد جواد بوخمسني

عماد سلطان: «نفط الكويت» 
حققت عالمة فارقة بإنتاج ٦٠ ألف 

برميل  من النفط الثقيل

 «فيتش» ُتثبت التصنيف االئتماني طويل األجل
لـ «KIB» عند «+A».. مع نظرة مستقبلية «سلبية» 

2120 اجلراح:  التصنيف يسلط الضوء على مركزنا املالي اجليد

السعودية تسمح بسفر مواطنيها 
ممن تلقوا لقاح «كورونا» اعتبارًا من ١٧ اجلاري

الرياض- وكاالت: أعلنت 
الســماح  الســعودية أمس 
ملواطنيها بالسفر الى اخلارج 

بعد نحو عام من تعليقه.
وصرح مسؤول بوزارة 
الداخلية الســعودية، بأنه 
تقــرر اعتماد ســريان رفع 
تعليــق ســفر املواطنــني 
إلــى اخلارج  الســعوديني 
ابتداء من الساعة الواحدة 
مــن صبــاح يــوم االثنني 

املوافق ١٧ اجلاري.
وبني املصــدر في بيان، 
أن ذلك يأتي إحلاقا بالبيان 
الصادر بتاريــخ ٢٩ يناير 
املاضــي بشــأن موعد رفع 
الســفر للمواطنني  تعليق 
البريــة  املنافــذ  وفتــح 
والبحرية واجلوية بشكل 
كامــل وبناء على ما رفعته 
اجلهات الصحية املختصة 
في اململكة. وأوضح املصدر 
القــرار يشــمل فئــات  أن 
الذين  املواطنني احملصنني 
تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد 
ـ ١٩» كاملتني، وكذلك الذين 
تلقوا جرعة واحدة شريطة 
أن يكــون قــد مــر ١٤ يوما 
علــى تطعيمهــم باجلرعة 
األولى بحسب ما يظهر في 
تطبيق «توكلنــا»، وكذلك 
املواطنــون املتعافــون من 
ڤيروس «كورونا» شريطة 

يظهر في تطبيق «توكلنا».
فــي ســياق ذي صلة، 
أوضحت وزارة الشــؤون 

اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
في تغريــدة عبر «تويتر» 
تزامنــا مــع بدء العشــــر 
األواخر في شــهر رمضان 
املبارك، وبناء على ما ورد 
مــن وزارة الصحة بشــأن 
التراويــح  جمــع صــالة 
والقيام مع صالة العشاء، 
وأال تتجــاوز ٣٠ دقيقــة، 
فقــد أكــدت الــوزارة على 
االلتزام بذلك، وعدم إقامة 
صالة التهجد منفصلة عن 
التراويح بناء على ما ورد 

من اجلهات املختصة. 
التفاصيل ص٢٤

جمع صالتي التراويح والقيام مع العشاء في العشر األواخر

أن يكونــوا قــد أمضوا أقل 
من ستة أشهر من إصابتهم 
بالڤيروس وذلك بحسب ما 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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تقنني «الصفوف األمامية».. يتطلب تعديل قرار احلكومة
مرمي بندق

قالــت مصادر خاصة لـ «األنباء» ان تقنني 
أو تعديل أو تغيير كشــوف مكافأة الصفوف 
األمامية يتطلب تعديل قرار مجلس الوزراء، 
الفتــة إلــى ان املكافآت وضعــت وبنيت على 

أساس قرار مجلس الوزراء.
ومــن القضايا التي من املتوقع ان تعرض 
على املجلس في اجتماعه االعتيادي األسبوعي، 
أجابت املصادر: حتويل إدارة الطيران املدني إلى 
هيئة مستقلة، مع ترشيح أحد األسماء لشغل 
منصب رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني.

هذا، وعلمت «األنباء» ان املطالب املطروحة 

أمــام اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا 
التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي تهدف إلى زيادة اإلقبال 

على التطعيم.
وذكرت مصادر مطلعــة ان ثمة احتماالت 
تســهيالت نســبية للمواطنني متلقي اللقاح 
الراغبــني فــي الســفر تتعلق باملــدة احلالية 
حلجر القادمني من السفر والتي تبلغ أسبوعا 
كامال حجرا منزليا إلى جانب اشتراط فحص 
«كورونــا». وأضافت املصادر: هناك مطالبات 
أيضا بفتح املطاعم جزئيا والسماح باجللوس 
قبــل بدء احلظــر، إلى جانب النظــر في فتح 
املنافذ وعدم اقتصار العبور على فئات محددة.

مطالب أمام «طوارئ كورونا» : تسهيالت للمواطنني املطعَّمني تتعلق بفحص «كورونا» وأسبوع احلجر املنزلي.. وفتح املطاعم جزئياً للجلوس واملنافذ.. وحتويل «الطيران املدني» إلى هيئة مستقلة

٨ ضوابط للمغادرين والقادمني 
الكويتيني.. حتت النظر

مرمي بندق

أعلنت مصادر مسؤولة، في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، أن أي مواطن يستطيع 
السفر للخارج، حيث ال توجد شروط متنع 
أحــدا من الســفر، مســتدركة: لكن توجد 
عــدة ضوابط عند املغــادرة منهــا التزام 
املغادرين بالتســجيل فــي منصة «كويت 
مسافر»، ودفع التأمني الصحي الذي يغطي 
فترة السفر في حالة اإلصابة بالڤيروس، 
وتوقيع التعهد املوجود على منصة «كويت 
مسافر»، واحلصول على شهادة PCR تثبت 
ســلبية اإلصابة للدول التي تتطلب ذلك. 

وأضافت: على أن يلتزم القادمون بتطبيق 
 PCR شــلونك»، واحلصول على شــهادة»
مدتها ٧٢ ساعة تثبت سلبية اإلصابة من 
ڤيروس كورونا وااللتزام باحلجر املنزلي 
ملدة أسبوع واحد ملتلقي اللقاح، وأسبوعني 
لغيــر املطعمــني، منهما أســبوع بالفندق 
واألسبوع الثاني منزلي، مع استمرار منع 
دخــول غير الكويتيني باســتثناء األطباء 
والديبلوماســيني والعمالة املنزلية. هذا، 
وأشارت املصادر إلى ان كل هذه الضوابط 
حتت النظر وفق املنظومة الصحية املتضمنة 
٥ أسس جوهرية، مؤملة ان يخفف مجلس 

الوزراء من تلك الضوابط.

األمل مطروح بأن يخفف مجلس الوزراء منها

استمرار التصعيد واملواجهة.. واالحتماالت املفتوحة
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

- سلطان العبدان - بدر السهيل 

توســعت دائرة املواجهة 
بني الســلطتني التشــريعية 
والتنفيذيــة جلهة التصعيد 
غير القابل للتهدئة من خالل 
االســتجواب  أداة  تفعيــل 
مجــددا، مــا ينــذر كالعــادة 
باالحتمــاالت املفتوحة وفقا 
للظروف السياسية السائدة 
خصوصا مع وجود استجواب 
لوزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح مدرج علــى جدول 
األعمال واخلالف على تأجيل 
اســتجوابني لســمو رئيــس 
الوزراء. وأمس، أعلن رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن عن 
تسلمه استجوابني من النائب 
شعيب املويزري موجهني الى 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد الناصر ووزير املالية 
خليفة حمادة، مشيرا إلى أنه 
أبلــغ الوزيرين بهمــا. وقال 
الغامن ان االستجوابني يتكون 
كل منهما من محور واحد فقط، 
مشيرا إلى أنهما سيدرجان في 

أول جلسة مقبلة. 
مــن جهتــه، قــال النائــب 

أســامة الشــاهني أن اللجنة 
أرســلت كتابــا إلــى اللجنة 
التشريعية لالستعجال في 
حتويل االقتراحات بقوانني 
بشــأن إلغاء املــادة ١٥٣ من 
قانون اجلزاء وتشديد عقوبة 
اقتحام املنازل الرتكاب جرائم 
جنسية وعقوبات املتحرشني 
إلى جلنة األسرة باعتبارها 

اللجنة املختصة.
التفاصيل ص١٠ و١١

املويزري يستجوب «اخلارجية» و«املالية» عن عدم الرد على األسئلة.. والغامن يدرجهما على جدول أول جلسة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا في مجلس األمة أمس

املويزري «ان محور االستجوابني 
يتعلق بعدم احترام املادة ٩٩ من 
الدستور واملادة ١٢١ من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة «عدم الرد 
على األسئلة البرملانية» متمنيا 
أن يكون الوزيران قادرين على 
مواجهــة هذين االســتجوابني 
البســيطني املكونني من محور 
واحد وال يحتاجان إلى جهد».

من جانب آخر، أعلن رئيس 
جلنة املرأة واألسرة النائب 

اجلمهور لـ «األنباء»: «التربية» 
ُمصّرة على االمتحانات الورقية

رشيد الفعم

لم تتوصل اللجنة التعليمية 
البرملانية مع اجلانب احلكومي 
الى اتفاق حول امتحانات الثاني 
عشــر التي طال امد البحث 
فيها من كال اجلانبني. عضو 
اللجنة النائب فايز اجلمهور أبلغ 
«األنباء» بأن «التعليمية» عقدت 
أمس اجتماعا مع وزارة التربية 
الستمرار املناقشة والبحث في 

املوضوع بغرض التوصل الى فهم مشترك إلنهاء املوضوع، مؤكدا 
ان الوزارة كانت مصرة على اجراء االمتحانات الورقية للصف 
الثاني عشر وعدم االستعاضة عنها باختبارات «االونالين». 
واضاف اجلمهور ان «التربية» قدمت مبرراتها وما لديها من 
بيانات ومعلومات مســتندة في ذلك إلى عــدة امور ابرزها 
االستعدادات التي تقوم بها وتطبيق التباعد بني الطلبة وكذلك 

املدرسون باالضافة الى خطط تلقي اللقاح وعملية التطعيم.

فايز اجلمهور

«التربية»: ٦ مايو.. جميع مدارس االختبارات الورقية 
05جاهزة الستقبال الطلبة

(واس) فحص حرارة أكثر من ٣ ماليني من املصلني واملعتمرين قاصدي املسجد احلرام 

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
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