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إبراهيم الذربان

السماح باجللوس في املطاعم واملقاهي.. األحد
مصادر مطلعة لـ «األنباء»: افتتاح املطاعم وفق االشتراطات الصحية من تباعد وكمام ونسبة محددة للمكان والطاوالت وقياس درجة احلرارة للزبائن.. وال توجد اشتراطات أخرى إضافية
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طالل جاسم البحر

فهد املخيزميحمد العميري

«عقارات الكويت»: ندرس عدة مشاريع وتنويع مصادر 
دخلنا.. وعموميتها تقّر توزيع ٥٪ منحة من أسهم 

اخلزينة وتوافق على اإلدراج بسوق دبي

«غلوبل فايننس»: «بيتك» أفضل مؤسسة مالية 
إسالمية.. وأفضل مزود متويل مشاريع إسالمي 

بالعالم في ٢٠٢١

أصول «االستثمارات الوطنية» املدارة تتخطى مليار 
دينار رغم الركود االقتصادي.. وعموميتها أقّرت 

توزيع ١١٪ نقدًا وتنتخب مجلس إدارة جديدًا
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رفض نيابي ملنع سفر املواطنني غير متلقي اللقاح
سامح عبداحلفيظ -  سلطان العبدان

تواجه اإلجراءات االحترازية 
احلكوميــة اجلديــدة اخلاصة 
مبواجهة «كورونا» املزيد من 
االنتقــادات النيابية والتحفظ 
علــى تفاصيلها جلهــة حماية 
حقوق املواطنــني من الناحية 
إلــى  الدســتورية باإلضافــة 
الناحية املالية التي باتت ترهق 
أرباب األســر، ولعل البارز من 
تلك اإلجراءات «اإلجبار» على 
التطعيــم أو تقاضــي مبالــغ 
مالية قد تكــون مرهقة ورمبا 
غيــر مبــررة. في هــذا اإلطار، 
د.عبدالكــرمي  النائــب  قــال 
الكنــدري ان احلكومة مطالبة 
بالتمييــز بني حــث املواطنني 
على التطعيم وإجبارهم عليه 
«وهــو ال يجــوز»، وأضــاف:

ال يجوز وال يحق ربط التطعيم 
باألنشطة والسفر خصوصا مع 
التزامهم باالشتراطات الصحية، 

إلزام عمل مســحة للمواطنني 
أثنــاء العــودة للكويــت غير 
املسحتني بـ ٦٠ دينارا، باإلضافة 
إلــى وقــف احلجر املؤسســي

بـــ «الفنــادق» وعــدم تقــدمي 
الوجبات داخل املطاعم.

في االجتاه ذاته، وجه النائب 
هشام الصالح سؤاال إلى وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
استفسر فيه عن األسس التي مت 

مبوجبها حتديد تكلفة الفحص 
والســند القانوني الذي أسس 
عليه قرار عدم السماح بالسفر 
للمواطنني باعتباره أحد مظاهر 
احلريــة املكفولة بالدســتور، 
وسأل الصالح عما إذا كانت لدى 
السلطات الصحية نية ملراجعة 
هذه القرارات خصوصا في ظل 
وجــود طلبة لديهــم التزامات 

دراسية خارجية.

الكندري: فرق بني احلّث واإلجبار.. املطر: وقف الـ ٦٠ ديناراً.. الصالح: حرية التنقل مكفولة

د.عبدالكرمي الكندريد.حمد املطرد.هشام الصالح

وعليها إلغاء هذه القرارات غير 
الدســتورية وعــدم مصــادرة 

وتقييد حقوق الناس.
مــن جانبــه، قــال النائب 
د.حمد املطر إن هناك إجراءات 
صحيــة يجــب إيقافهــا أولها 
إلزامية التطعيم للسفر خاصة 
الطلبــة، وأضاف: يجب إيقاف 
دفع مبلغ الـ ٦٠ دينارا إلجراء 
مســحتني لكل مسافر وإيقاف 

ع قرارات العتيبي يوقِّ
 تدوير وكالء «الكهرباء»

شركة كورية تزّود الكويت 
مبعدات تشخيص «كورونا» 

بقيمة ٤٫٨ ماليني دوالر

دارين العلي

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» أمس حول تدوير الوكالء في 
وزارة الكهرباء واملاء، وقع د.مشعان العتيبي وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة، صباح امس قرارات التدوير، حيث 
مت نقل الوكيل املســاعد ملراكــز املراقبة والتحكم م.مهى 
العسعوســي إلى قطاع تشغيل وصيانة املياه وتكليف 
الوكيل املساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية م.مطلق 
العتيبي بقطاع مراكز املراقبة والتحكم إلى جانب عمله 
وكيال مساعدا لقطاع شبكات النقل، وتكليف مدير إدارة 
شــبكات التوزيع الكهربائية م.سعد الرشيدي مبنصب 
الوكيل املساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية، وتكليف 
مدير إدارة ترتيب الوظائف أحمد النما مبنصب الوكيل 

املساعد لقطاع الشؤون اإلدارية.

محمود عيسى

ذكر موقع زاوية أن شركة Seegene الكورية اجلنوبية 
املتخصصة في التكنولوجيا احليوية قد أبرمت اتفاقية 
حصرية مع وزارة الصحة، تقوم مبوجبها بتزويد الوزارة 
مبعدات تشــخيص وباء «كوفيد ـ ١٩» بقيمة تزيد على 
٤٫٨ ماليني دوالر، وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق 
تواجدهــا العاملي من خــالل تأمني صفقات املشــتريات 
العامة في إيطاليا واسكتلندا وأملانيا والشرق األوسط.
وقالت الشركة احمللية التابعة للشركة الكورية، في 
بيــان أصدرتــه، إنها وقعت اتفاقيــة التوريد احلصرية 
املتعلقــة بأكبــر كمية من نوعها يتــم التعاقد عليها من 
قبل احلكومة الكويتية منذ أن بدأت Seegene في توفير 

االختبارات التشخيصية للكويت العام املاضي.
التفاصيل ص٧
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السفير لي مينغ قانغ

السفير الصيني 
لـ «األنباء»: توافق 

صيني - كويتي 
حيال دعم 

الفلسطينيني
في قضيتهم العادلة

استنكار خليجي ولبناني لتصريحات وزير خارجية لبنان.. 
و«التعاون» يطالب باعتذار رسمي نظير اإلساءة

بيروت - عمر حبنجر ووكاالت

وكأن لبنــان الغــارق فــي 
أزماته االقتصادية والسياسية 
لم يكن ينقصه إال تصريحات 
كالتي أدلى بها وزير خارجيته 
فــي مقابلــة  شــربل وهبــه 
تلفزيونية لتضيف املزيد من 
التدهور إلى عالقاته مع أشقائه 
العــرب عمومــا واخلليجيــني 
خصوصا. فقد أقام هجوم وهبه 
علــى الدول اخلليجية دون ان 
يسميها في مقابلة له مع قناة 
«احلــرة»، ولــم يقعدها عربيا 
وخليجيــا، حيــث اســتنكرت 
وزارة اخلارجيــة الســعودية 
بشدة ما تضمنته تصريحات 
وهبه، من «إساءات مشينة جتاه 
اململكة وشعبها ودول مجلس 
التعاون اخلليجية». وأكدت في 
بيــان، نقلتــه «واس»، أن تلك 

العــام ملجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربية د. نايف فالح 
احلجرف، عن رفضه واستنكاره 
ملا تضمنته تصريحات الوزير 
وطالبه بتقدمي اعتذار رســمي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وشــعوبها نظير ما بــدر منه 
من إســاءات غير مقبولة على 
اإلطالق. وتصدرت تصريحات 
وهبه مواقع التواصل في لبنان 
والعواصــم العربيــة وأثارت 
اســتنكارا واســعا، وكان أول 
املنددين الرئيس املكلف سعد 
احلريري الذي رد عليه بقوله 
إنه «أضــاف مأثرة جديدة إلى 
مآثر العهد، في تخريب العالقات 
اللبنانيــة - العربية»، ورأى 
أن كالمــه «جولــة من جوالت 
العبــث والتهــور».  وحــاول 
وهبه التنصل من تصريحاته 
وقال إنــه فوجئ بتفســيرات 

وتأويــالت غيــر صحيحــة، 
وأضاف مناقضا نفســه، انها: 
«عبارات غير مناسبة، صدرت 
عني في معرض االنفعال وجل 
من ال يخطئ في هذه الغابة من 

األغصان املتشابكة».
من جهته، أكد مفتي لبنان 
الشيخ عبد اللطيف دريان، أن ما 
صدر هو كالم غير مقبول ومدان 
ومرفوض ومردود على قائله.

واســتنكر الرئيــس فــؤاد 
الســنيورة «املوقف املعيب»، 
وقال: «ان العبارات التي تفوه 
بهــا وزير «الصدفــة» تعكس 
مقــدار اخلفة لديه وعدم إملامه 

بالفقه الديبلوماسي».
وطالب نائب رئيس احلكومة 
السابق غسان حاصباني بعرض 
تصريحات وهبه على مجلس 
النواب وطرح الثقة به إذا لزم 

األمر.

الرياض تستدعي السفير اللبناني وتسلّمه مذكرة احتجاج على «اإلساءات املشينة»

التصريحات تتنافى مع أبسط 
الديبلوماســية وال  األعــراف 
تنسجم مع العالقات التاريخية 
بني الشعبني الشقيقني.  وأعلنت 
اللبنانــي  الســفير  اســتدعاء 
وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية 

بهذا اخلصوص». 
مــن جانبــه، أعــرب األمني 

مرمي العقيل رئيسًا لديوان اخلدمة املدنية وهند الصبيح رئيسًا 
للجنة املناقصات املركزية و علي سالم األصفر محافظًا حلولي

غضب عارم في األراضي الفلسطينية.. 
و«العفو الدولية» تتهم االحتالل بارتكاب «جرائم حرب»

   املجتمع الدولي يضغط لوقف العدوان ونتنياهو 
يريد أي إجناز ليخرج مبظهر «املنتصر»

  السيسي يعلن تقدمي ٥٠٠ مليون دوالر 
1921تخصص لصالح عملية إعادة اإلعمار في غزة و

د. نايف احلجرف

التفاصيل ص ٢٠

هند الصبيح علي سالم األصفرمرمي العقيل

مرمي بندق

قرر مجلس الوزراء السماح باجللوس في 
صاالت املطاعم واملقاهي اعتبارا من األحد 
املقبل ٢٣ اجلاري، مع االلتزام باالشتراطات 
الصحية املتعارف عليها من دون أي شروط 

إضافية.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» عن ان السماح باجللوس 
في املطاعم واملقاهي سيتم وفق االشتراطات 
الصحيــة فقط، وال توجد أي اشــتراطات 

أخرى.
وأوضحــت املصــادر ان االشــتراطات 
الصحية تتضمن التباعــد وارتداء الكمام 
ونسبة محددة حسب مساحة املكان وعدد 
معني لــكل طاولة، إلى جانب قياس درجة 
احلرارة للزبائن واســتخدام األدوات ملرة 
واحدة. وجاءت موافقة املجلس بعد مناقشة 
عدة تصورات رأى املجلس اختيار تصور 
استقبال اجلميع وفق االشتراطات الصحية.
هــذا، وينتظــر البعض إعــالن الفئات 
املستثناة من التطعيم ضد ڤيروس كورونا 
كشرط للسفر للخارج، مثل الفئات العمرية 

األقل من ١٦ سنة، ومتلقي اللقاح في اخلارج، 
والسيدات احلوامل واملرضعات، واملصابني 
بأمراض معدية أو أمراض تتعارض مع اللقاح 
حسب التقييم الطبي، ومن تلقى تطعيمات 
أخرى مثل تطعيمات اإلنفلونزا املوسمية 
وااللتهاب الرئوي، واملصابني باحلساسية 
الغذائية أو الدوائية الشديدة، واملشاركني 
في التجارب السريرية للقاح ضد «كوفيد 

ـ ١٩»، والطلبة واملصابني بكورونا.
هذا، وينتظــر املواطنــون أيضا إعادة 
النظــر في قرار إغــالق املنافــذ احلدودية 
البريــة والبحرية املعمول بــه منذ فبراير 
املاضي، حيث ال يســمح باخلروج اآلن إال 
للمواطنني أصحاب املاشية املتواجدة عبر 
املنافذ، وللمواطنــني أصحاب األمالك لدى 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

ومرافقيهم من العمالة املنزلية.
هــذا، ورفع مجلــس الوزراء مشــروع 
مرسومني بتعيني كل من الوزيرة السابقة 
مرمي العقيل رئيسا لديوان اخلدمة املدنية 
والوزيرة السابقة هند الصبيح رئيسا للجنة 
املناقصات املركزية. كما مت تعيني علي سالم 

األصفر محافظا حلولي.


