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تعيني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب ًا لرئيس احلرس الوطني بدرجة وزير

عودة العمالة املنزلية ..واحلجر أسبوعان
«اإلدارية» أيدت شطب
 7مرشحني وتعيد  8آخرين

رئيسة مبرة السعد تسلم السفيرة
ال �ت��رك �ي��ة درع ال �ت �م �ي��ز م ��ن م �ب��ادرة
«ابتكار» لفائزتني تركيتني

3
أسعار النفط تتباين وسط آمال في
تأجيل «أوبك »+زيادة اإلمدادات

ريا�ض عواد

أيدت احملكمة اإلداري��ة برئاسة املستشار محمد بهمن
ق��رار شطب املرشحني النتخابات مجلس األم��ة الدكتور
بدر الداهوم ونادية العثمان وهاني حسني ،وقررت إلغاء
قرار شطب املرشحني صالح عبدالرحمن الهاشم ويوسف
الغربللي وفاضل اسد وطالل عبداحلميد دشتي وحسن
السبيعي .كما ألغت احملكمة اإلداري���ة ام��س ق��رار جلنة
االنتخابات بشطب املرشحني خالد النيف املطيري وباسل
علي السعد وأعادتهما الى سجل كشوف املرشحني .وألغت
قرار شطب املرشح عايض بوخوصة في الدائرة اخلامسة.
فيما أيدت شطب املرشحني فاضل الدبوس ،أحمد اخلشنام،
محمد عبداألمير احلداد ،وأنور الفكر.

بني السطور
سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة أسواق املال

ع��ق��د مجلس ال�����وزراء اجتماعاً
استثنائياً ظهر أم��س عبر االتصال
املرئي برئاسة سمو الشيخ صباح
اخل��ال��د رئ��ي��ـ��س مجلس ال�����وزراء ،
وخالل االجتماع استعرض املجلس
توصية اللجنة ال��وزاري��ة لطوارئ
ك���ورون���ا ب��ش��أن اخل��ط��ة املقترحة
لعودة العمالة املنزلية حيث استمع
إل��ى ع��رض م��رئ��ي م��ق��دم م��ن رئيس
اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي
الشيخ سلمان احلمود  ،والقياديني

ف��ي اإلدارة العامة للطيران املدني
ح��ول تفاصيل اإلج����راءات اخلاصة
بعودة العمالة املنزلية من اخلارج
بنظام احلجر اإللزامي ملدة أسبوعني
وفق االشتراطات الصحية في دولة
الكويت  ،حيث تنقسم اخلطة إلى
جزئني رئيسيني اجل��زء األول الفني
املتعلق بالسفر ويتعلق باإلجراءات
التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة
االلكترونية «بالسالمة» لتسجيل
بيانات طلب ع��ودة العامل املنزلي

من اخلارج إلى دولة الكويت وحتى
إن��ه��اء ال��ع��ام��ل إج�����راءات اخل���روج
من مبنى ال��رك��اب في مطار الكويت
ال��دول��ي  ،أم��ا اجل��زء الثاني فيتعلق
ب��األم��ور الفنية وامل��ال��ي��ة اخلاصة
بإجراءات احلجر واخلدمات الالزمة
منذ خروج العامل من مطار الكويت
الدولي ونقله إلى املساكن املخصصة
للحجر الصحي وجميع اخلدمات
اللوجستية اخل��اص��ة باملواصالت
والتغذية وتوفير املساكن الصحية

والفحوصات الطبية املطلوبة وفق
اشتراطات وزارة الصحة .
وب��ن��اء على ع��رض سمو رئيس
مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع
األعلى  ،قرر مجلس ال��وزراء املوافقة
على مشروع مرسوم بتعيني الفريق
أول متقاعد الشيخ أح��م��د ال��ن��واف
األحمد الصباح نائبا ً لرئيس احلرس
الوطني ـ بدرجة وزي��ر ـ ورفعه الى
صاحب السمو األمير ،سائالً الله عز
وجل له السداد والتوفيق.

إثيوبيا  :مدير منظمة الصحة مجرم حرب
ا ّت��ه��م ق��ائ��د اجليش
اإلثيوبي ،املدير العام
ملنظمة الصحة العاملية
ت���ي���دروس أده���ان���وم
غ��ي��ب��ري��ي��س��وس ،أب��رز
الشخصيات العاملية
املتحدّرة من تيغراي،
ب��ال��ض��غ��ط ل��ص��ال��ح
اإلقليم املتمرّد ومساعدة
سلطاته في احلصول
على األسلحة.
وق��ال رئيس أرك��ان
اجل����ي����ش اجل����ن����رال
برهانو جوال في بيان
بثه التلفزيون امس
«ه�����ذا ال���رج���ل عضو
ف���ي ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة
وه���و يفعل ك��ل ش��يء
لدعمها».
وق��ال برهانو «ماذا
تتوقع منه عندما تدخل
جبهته وأمثاله احلرب؟
«ووص��ف��ه بأنه مجرم
يجب عزله من منصبه
ف���ي م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة
العاملية» ،بحسب ما
نقلت «رويترز».

أوضاع مأساوية يعيشها سكان تيغراي

«الداخلية» تتيح خدمات
انتخابية إلكتروني ًا
أعلنت وزارة الداخلية عن إضافة خدمة التعرف
على مكان تصويت الناخب على موقعها اإللكتروني،
وذكرت أن اإلدارة العامة لنظم املعلومات بالتعاون
والتنسيق مع اإلدارة العامة للشؤون القانونية
(إدارة ش��ؤون اإلنتخابات) قامت بإضافة خدمة
جديدة على موقع الوزارة  ،متكن الناخب من التعرف
على رقم القيد ،اسم ال��دائ��رة ،اسم اجل��دول ،مكان
التصويت ،رقم اللجنة وعنوان مكان التصويت.

«اجلمارك»
تعتمد مكافأة
«الصفوف األمامية»
اعتمد مدير عام اإلدارة العامة للجمارك املستشار
جمال اجلالوي كشوفات مكافأة الصفوف األمامية
للمستحقني وفق القرارات الصادره بهذا الشأن من
العاملني في اإلدارة العامة للجمارك ،ممن قاموا
بواجبهم في فترة جائحة كورونا ،ومت تقدميها إلى
وزير املالية متهيدا ً لعرضها على مجلس الوزراء .

تأييد إعدام داهس األمنيني
في احتفاالت العيد الوطني
أي���دت محكمة التمييز إع���دام
م��واط��ن أدي���ن ب��ده��س رج���ال األم��ن
خالل احتفاالت العيد الوطني.
وك��ان امل��دان قد اتهم بقتل رجل
أمن دهسا ً ،والشروع في قتل آخرين
خ�لال اح��ت��ف��االت ال��ك��وي��ت بالعيد
الوطني عام .2016
وأس��ن��دت النيابة ال��ع��ام��ة إلى

املتهم أن��ه قتل ع��م��دا ً املجني عليه
مع سبق اإلص��رار ب��أن أع � ّد سالحاً
أب��ي��ض «س��ك��ي��ن�اً» وطعنه ق��اص��دا ً
إزه��اق روح��ه ،كما أن��ه عقد العزم
وبيّت النية على قتل أكبر عدد من
رجال الشرطة املوجودين في النقطة
األمنية عن طريق دهسهم مبركبته
مع سبق اإلصرار والترصد.

إيران :للدفاع عن مصاحلنا
لن نتقيد مبنطقة محددة
أعلن القائد العام للحرس الثوري
اإليراني اللواء حسني سالمي امس
أن إيران لن تتقيد مبنطقة جغرافية
م���ح���ددة ل��ل��دف��اع ع���ن مصاحلنا
احليوية.
وق��ال سالمي إن اخلليج منطقة
استراتيجية لالقتصاد العاملي مؤكدا ً
أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
تؤدي دورا ً ممتازا ً وفريدا ً في توفير

األمن لهذه الرقعة البحرية احلاسمة
لالقتصاد العاملي.
وأدلى سالمي بتصريحاته بعدما
ذكرت صحيفة نيويورك تاميز في
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
استطلع األسبوع املاضي آراء عدد
من كبار املسؤولني بشأن إمكانية
التحرّك ض � ّد موقع ن��ووي إيراني
خالل األسابيع املقبلة.

انخفاض أعداد العمالة الوافدة في الكويت إلى
ما يقارب املليونني ونصف جاء نتيجة الظروف
الصحية الناجمة عن انتشار مرض «كوفيد ،»19
فأصبح ينطبق علينا املثل املصري «بركة يا
جامع»  ،تكدس أعداد العمالة الهامشية وأالعيب
جتار اإلقامات مألت البلد بالعاطلني .
نحن ال نؤيد قطع أرزاق احملتاجني للعمل
ول��ك��ن تنظيم ال��ه��ج��رة للعمل ح��اج��ة أمنية
واقتصادية وخدماتية يجب حتقيقها .
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ماكرون ميهل االحت��ادات اإلسالمية
أسبوعني لتوقيع «ميثاق جمهوري»
ضد اإلرهاب
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