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سموه طمأن اجلميع على صحة أمير البالد

نائب األمير :التعاون بني السلطتني يحقق مزيد ًا من اإلجنازات
ال � � � �غ� � � ��امن :ت � ��وج � �ي � �ه � ��ات س � �م � ��و ن� ��ائ� ��ب
األم � � �ي� � ��ر س� �ت ��دف� �ع� �ن� ��ا إل� � � ��ى م� ��واص� �ل� ��ة
م�س��ؤول�ي��ات�ن��ا جت ��اه ال��وط��ن وامل��واط �ن�ي�ن
أش��اد سمو نائب األم��ي��ر وول��ي العهد
الشيخ ن���واف األح��م��د مبسيرة مجلس
األم��ة ،مثمناً التعاون القائم بني رئيس
مجلس األمة وسمو رئيس مجلس الوزراء،
ومشيدا ً مبا حققه املجلس من إجن��ازات
تشريعية.
وأض��اف سموه خ�لال استقباله أمس
رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��امن و
أعضاء مكتب املجلس أنه يتطلع إلى مزيد
من التعاون بني أعضاء املجلس والرئاسة،

وزير «املالية» :موافقة مبدئية على كيان
للتمويل اإلسالمي في «التأمينات»
ريا�ض عواد

ك��ش��ف وزي���ر امل��ال��ي��ة ب���راك الشيتان
ع��ن موافقته املبدئية على إن��ش��اء كيان
مستقل للتأمينات يقدم خدمات التمويل
اإلس�لام��ي ،الفتاً إل��ى أن املقترح بحاجة
إلب��داء املالحظات على صيغته ملناقشته
ف��ي االج��ت��م��اع املقبل م��ع اللحنة املالية
واالقتصادية البرملانية.
وق��ال الشيتان ف��ي تصريح صحافي

عقب انتهاء اجتماع اللجنة املالية ملجلس
األم��ة ملناقشة االق��ت��راح بقانون إلنشاء
كيان مستقل للتأمينات االجتماعية يقدم
خدمات متويل إسالمي ،مشيرا ً إل��ى أنه
واف��ق من حيث املبدأ على ه��ذا االقتراح،
لكن الوزارة بحاجة الى إبداء مالحظاتها
املختلفة على الصيغة املعروضة للقانون
وبالتالي مناقشتها في االجتماع املقبل
للجنة .

منوهاً إلى أن هذا القانون يتماشى مع
القوانني األخرى الرامية خلدمة املتقاعدين
ومنها قانون االستبدال ال��ذي خفض به
نسبة االستقطاع من  14باملئة الى  6باملئة
وكذلك خفض اقساط املتعلقة بالسبع
رواتب من  25باملئة الى  15باملئة .
وكشف الشيتان أن التأمينات بخط
منفصل شرعت في التمهيد لهذا املوضوع
بطلب دراسة جدوى هذا املقترح.

حجاج بيت الله احلرام إلى «عرفات» ..اليوم

حجاج بيت الله احلرام يؤدون طواف القدوم

البلدية :فتح املجمعات
التجارية من العاشرة
صباح ًا حتى الثامنة مساءً
أعلن املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي
أم��س السماح بفتح املجمعات التجارية من الساعة
العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء عالوة على السماح
بفتح األس��واق الغذائية املوازية والتجزئة من الساعة
السادسة صباحا إلى الساعة الثامنة والنصف مساء.
وأكد املنفوحي أإن التغيير بتوقيت السماح يأتي في
إطار االنتقال من املرحلة الثانية إلى الثالثة من مراحل
العودة التدريجية للحياة الطبيعية متاشيا مع قرار
مجلس الوزراء.

(طالع صفحة )2

اجلامعة العربية ترحب
بجهود السعودية إلعادة
تفعيل «اتفاق الرياض»
رحبت جامعة الدول العربية أمس بجهود السعودية
إلع��ادة تفعيل «اتفاق ال��ري��اض» بني احلكومة اليمنية
واملجلس االنتقالي اجلنوبي واملوقع في نوفمبر .2019
وأكد األمني العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان
أن اآللية التي أعلنت عنها اململكة لتسريع تنفيذ االتفاق
متثل خطوة مهمة نحو احلل السلمي في اليمن .وعبر عن
ارتياحه للمواقف التي اتخذتها احلكومة اليمنية واملجلس
االنتقالي مؤخرا ً من أجل انهاء األزمة في املناطق اجلنوبية
ب��ه��دف ال��ت��وص��ل ال��ى تسوية مناسبة تسمح ب��اع��ادة
االستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بالياته التنفيذية.

تتوافد جموع احلجيج اليوم ،التاسع
من ذي احلجة إلى صعيد عرفات الطاهر،
في هذا اليوم املشهود الذي وصفه النبي
 صلى الله عليه وسلم  -بأفضل األيام،إذ يقف املسلمون في عرفات منذ طلوع
الشمس حتى غروبها .حيث توافد حجاج
بيت الله احل��رام مع إشراقة صباح يوم
أمس إلى املسجد احل��رام لتأدية طواف
القدوم «اق��ت��داء بسنة النبي صلى الله
عليه وسلم» ،وذل��ك لبدء مناسك احلج
لهذا العام 1441هـ ،وسط منظومة من
اإلج��راءات الصحية والتدابير الوقائية
واخلدمات املتكاملة التي هيأتها حكومة
خادم احلرمني الشريفني ليؤدي ضيوف
الرحمن مناسكهم بسالم آمنني في أجواء
مفعمة باإلميان.
وك����ان ح��ج��اج ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام
ق��د غ���ادروا ال��ع��زل الصحي املؤسسي،
وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد
نية احلج وبداية التلبية ،والتوجه إلى
املسجد احلرام.

وزير «التربية» :إعادة تنظيم
رسوم الدراسة في املدارس اخلاصة
العربية والنموذجية
أص��در وزي��ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي الدكتور سعود
احل��رب��ي ق����رارا ً ب��إع��ادة تنظيم
ال��رس��وم الدراسية امل��ق��ررة على
طالب امل��دارس اخلاصة العربية
األهلية النموذجية للعام الدراسي
 .2020/2019وق��ال��ت وزارة
التربية في بيان صحفي أمس:
إن القرار يشمل املراحل الدراسية
من ري��اض األطفال حتى الصف

ال 11وذلك بإعفائهم من الرسوم
ال��دراس��ي��ة امل��ق��ررة اع��ت��ب��ارا ً من
 26فبراير املاضي .وأضافت أن
القرار نص على استمرار سريان
أحكام امل��ادة الرابعة من القرار
ال��وزاري رقم ( 10لسنة )2018
على املدارس التي يثبت مخالفتها
ألحكام املادة األولى من هذا القرار.

(طالع صفحة )5

«احلرس الوطني» ينهي مهامه في
إدارة املستشفى امليداني في «املهبولة»
أنهى احل��رس الوطني مهامه
ف��ي م��س��ان��دة وزارة الصحة من
خ�لال جتهيز وإدارة املستشفى
امليداني في منطقة املهبولة بعد أن
أمضى قرابة أربعة أشهر في تقدمي
اخلدمات الصحية لسكان املنطقة،
بواقع  30ألف مواطن ومقيم قُدمت
لهم اخلدمة الطبية.
وأك��د املعاون لإلسناد اإلداري
بالتكليف العميد مهندس عصام
نايف عصام أن احل��رس الوطني
وبتوجيهات م��ن ال��ق��ي��ادة العليا

ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي
رئيس احلرس الوطني ،و الشيخ
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس
الوطني ،ومبتابعة وكيل احلرس
الوطني الفريق ال��رك��ن مهندس
هاشم الرفاعي ،سخر كافة إمكاناته
وق����واه ال��ب��ش��ري��ة ل��ت��ق��دمي ال��دع��م
واإلس��ن��اد ل����وزارات ومؤسسات
الدولة املختلفة خالل أزمة فيروس
كورونا املستجد ( كوفيد .)19 -

(طالع صفحة )3
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سمو نائب األمير يستقبل الغامن وأعضاء مكتب مجلس األمة
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ال� �س� �ن ��د 754 :إص� ��اب� ��ة ج ��دي ��دة
ب� �ـ«ك ��ورون ��ا» ت��رف��ع اإلج �م��ال��ي إل��ى
 65903حالة

3
م ��ؤش ��رات ال �ب��ورص��ة ت �ت��راج��ع عند
اإلغالق ..والبنوك يقود الهبوط

ومبا ينهي أعماله من إجناز ما هو مطروح
على جدول أعماله.
كما طمأنهم سموه على صحة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
ش���اك���را ً س��م��وه م��ا أظ��ه��ره امل��واط��ن��ون
واملقيمون من مشاعر صادقة جتاه سموه
مما برهن على أصالة الشعب الكويتي
ونقاوة معدنه والتفافه حول قيادته.

(طالع صفحتي 2و)4

بني السطور
استجواب وزير الداخلية أنس الصالح ،املقدم من النائب املويزري ،مستحق
وخاصة في العبث بالقيود االنتخابية ..هناك العديد من النواب الذين سجلوا
مؤيديهم على دوائر لم ينجحوا خاللها وجنحوا في الدائرة اجلديدة.
وبعد أن رفع ناشطون قضايا بسبب هذا العبث لم تسلم “الداخلية” الكشوف
الدقيقة عن التزوير“ ..الداخلية” جزء من كيان الدولة و ال يحق لها التستر
على األخطاء ملصلحة أحد و ال إيصال مخلصي املعامالت و املستغلني لإلثراء
على حساب الدولة و بالواسطات ..مثل هذا العبث في الدول احلرة التي متارس
الدميقراطية الصحيحة قد تسقط احلكومات ..عندنا لألسف جتد أن هناك أرضاً
فضاء و يسجل عليها ثمانون شخص و بعلم “الداخلية” ،و األدهى أن الوزارة
تعي شقيق النائب مختارا ً للمنطقة ،وهذا يعني غش
نّ
أشكرة.
الدميقراطية الشكلية التي متارس في الكويت حتقق للمتالعبني مكاسب أكثر من
بي احذروا عواقبه!
الوطن و املواطن ..كثرة التجاوزات و االستثناءات ظلم نّ

6
قلق أممي من انتهاكات حظر السالح
ف��ي ليبيا ..وفرقاطة أملانية لتعزيز
املهمة األوروبية
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