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الدوام بنسبة  30باملئة وإغالق املنافذ البرية والبحرية وصاالت املطاعم واملقاهي

ال حظ ــر حال ـي ـ ًا
رفض نيابي لسحب املليارات اخلمس
من «احتياطي األجيال»

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

ردود فعل نيابية رافضة ملا أعلنته
احلكومة ع��ن إحالتها إل��ى مجلس
األمة ،مشروعا ً بقانون يقضي بجواز
سحب مبلغ من احتياطي األجيال
القادمة ال يتجاوز خمسة مليارات
دينار سنوياً ،ملواجهة أي عجز يطرأ
على االحتياطي العام بالدولة.
فمن جانبه ق��ال ال��ن��ائ��ب حسن
ج��وه��ر ،إن احلكومة مستمرة في
مسلسل الفشل ،واآلن يفاجئنا رئيس
ال��وزراء بقرارات عشوائية والعبث
مب��ق��درات ال��ب��ل��د ع��ب��ر ط��ل��ب سحب
 5مليارات م��ن ص��ن��دوق األج��ي��ال،
أقول لرئيس ال��وزراء ،اذا كانت هذه
سياساتك وهذه قدراتك ،فال حتاول
العودة إلى مجلس األمة مرة أخرى.
وأك��د النائب يوسف الفضالة أن
املشروع ما هو إال حلقة متكررة من
سلسلة م��ش��اري��ع فاشلة ملعاجلة
األوضاع االقتصادية في البالد ،كما
أعلن النائب مهلهل املضف رفضه
للمشروع  ،قائال :بعد االستيالء على
االحتياطي العام وإن��ف��اق ما تبقى
منه على شراء ال��والءات السياسية

ناقش مجلس ال���وزراء أم��س ع��ددا من خ��ي��ارات احلظر
اجلزئي والكلي في ظل املعطيات احلالية والتقارير املرفوعة
من السلطات الصحية ،وأكد مركز التواصل احلكومي عبر
تويتر ام��س ان��ه لن يتخذ املجلس ق��رار احلظر في الوقت
الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البالد
بشكل مستمر.
وقرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع
صاالت املطاعم واملقاهي مبا فيها داخل مراكز التسوق
ويكتفى بالطلبات اخلارجية وخ��دم��ات التوصيل،
ويعمل بالقرار اعتبارا ً من يوم األربعاء املوافق 24
اجلاري وحلني إشعار آخر.
كما ق��رر مجلس ال���وزراء إغ�لاق املنافذ احلدودية
البرية والبحرية ،على أن يستثنى من ذلك عمليات
الشحن والعاملني في املنطقة املقسومة .والسماح
بعودة املواطنني من املنافذ البرية والبحرية وأقربائهم
من الدرجة األولى ومرافقيهم من العمالة املنزلية.

التتمة 5

بني السطور

جانب من اجتماع جلنة الظواهر السلبية امس

يتم االجتاه إلى االستيالء على ثروة
األجيال القادمة .
ب��دوره ق��ال النائب ب��در امل�لا  :لن
متتد أيديكم ال��ى صندوق األجيال

«التشريعية» توافق
على منح تعويضات خاصة
ألصحاب املشاريع

وأفواه الهدر مفتوحة وأيدي الفساد
لم حتاسبوها .
وق���ال ال��ن��ائ��ب ع��ب��د ال��ل��ه جاسم
املضف إن ك��ان البعض ينظر لهذا

مقتل سفير إيطاليا في الكوجنو بالرصاص

وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خالل اجتماعها
امس على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان متويل البنوك
احمللية للعمالء الصغار واملتوسطني املتضررين من تداعيات
أزم��ة ڤيروس كورونا ،واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي إن اللجنة قررت
احالة عدد من االقتراحات املتعلقة بقضية القروض إلى جلنة
ال��ش��ؤون املالية واالقتصادية لالختصاص ،مبينا أن هناك
اقتراحا ينص على شراء الدولة للقروض االستهالكية املستحقة
على املواطنني ،واقتراح آخر بشراء الدولة ألرص��دة القروض
االستهالكية واملقسطة للمواطنني واقتراح ثالث بإسقاط فوائد
القروض.

إسقاط عضوية النائب البنغالي
بعد إدانته بغسل األموال واالجتار بالبشر في الكويت ،ألغى
برملان بنغالديش عضوية النائب كازي بابول ،وفق أمني مجلس
النواب هناك ظفر أحمد خ��ان ،ال��ذي اكد أنه مت إص��دار جريدة
إلعالن شغور مقعد بابول اعتبارًا من يوم إعالن احلكم.
وذكرت اجلريدة أن بابول قد جرد من مقعده النيابي متاشيا
مع املادة  66من الدستور التي تنص على عدم أهليته لالنتخاب
كعضو في البرملان ،أو لكونه عضوًا في البرملان ،بعد إدانته
بارتكاب جرمية مخلة بالشرف ،وحكم عليه بالسجن ملدة ال تقل
عن عامني.

«البيئة» تفحص انبعاثات
السيارات قبل جتديد «الدفتر»
كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله األحمد ،أن
موظفي الهيئة سيتواجدون في مقار فحص املركبات للتأكد من
اإللتزام باإلشتراطات املطلوبة.
وقال األحمد ،على هامش توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية
بحضور وكيلها الفريق عصام النهام :إنه سيكون هناك تكامل
بني اجلهتني للتأكد من عوادم السيارات ،حيث سيتم فحص كل
سيارة على حدة.

(طالع صفحة )3

السيطرة على حريق محدود
بوزارة اإلعالم
قالت وزارة اإلعالم أمس ان سير العمل في ال��وزارة عاد الى
صورته الطبيعية بعد السيطرة على حريق محدود اندلع في
إحدى فتحات التهوية داخل مبنى الوزارة.
وقالت املتحدثة الرسمية باسم ال��وزارة أنوار مراد ان اخالء
مبنى ال��وزارة الذي رافق انبعاث الدخان يعد إج��راء احترازيا
لسالمة املوظفني والعاملني مشيرة الى انه بعد التأكد من استقرار
الوضع متت عودة العمل بصورة طبيعية.

ال��ب��ل��د م��ؤق��ت ،فنحن ن��راه��ا دول��ة
مستمرة ،بإذن الله  ،بينما قال النائب
ثامر السويط  :احلكومة العاجزة لن
تأتي إال بحلول عاجزة .

رف���ض ن��ي��اب��ي كبير مل��ش��روع احلكومة
للسحب م��ن االح��ت��ي��اط��ي ال��ع��ام لتسديد
التزاماتها بسبب اجلائحة  ،ه��ذا الطلب
يجب أن يسبقه خطة تقشفية واضحة
البنود  ،هدر ممتلكات الدولة خالل السنوات
املاضية ،وإث���راء البعض الغير مشروع،
وال��ع��م��والت ال��ت��ي أنهكت امليزانية يجب
استرجاعها« ..يوم الفوائض احلكومة هيل
من غير كيل  ،واليوم يبون يفسفسون على
حساب االحتياطي العام ».

هجوم مسلح يودي بحياة سفير ايطاليا في كينشاسا

قتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا امس
بالرصاص خالل هجوم مسلّح استهدف
موكب برنامج األغذية العاملي أثناء زيارة
قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو
الدميوقراطية.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع املستوى
ف��ي كينشاسا لوكالة «ف��ران��س ب��رس»
إن السفير لوكا أتانازيو توفي متأثرا ً
بجراحه .وأكد املتحدث باسم اجليش في
منطقة شمال كيفو الرائد غيوم داي��ك أن
شخصني آخريَن قُتال في الهجوم ،بدون
حتديد هويتي الضحيتني.
وس���ارع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االيطالي
لويجي دي مايو في تصريح من بروكسل
الى التعبير عن عميق األلم ملقتل السفير
واجلندي االيطاليني معربا عن تعازيه
ألسر الضحايا أمام اجتماع وزراء خارجية
االحتاد األوروبي الذي يشارك فيه

«احل�����������رس ال�����وط�����ن�����ي» ي�����ف�����رج ع��ن
امل�����وق�����وف��ي��ن ان����ض����ب����اط����ي���� ًا مب��ن��اس��ب��ة
األعياد الوطنية
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البورصة ترتفع عند اإلقفال وسط
حتسن التداوالت
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ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����ون����ي ي���ع���ت���ق���ل 20
فلسطيني ًا بالضفة الغربية
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وفدا اإلمارات وقطر
يتابعان في الكويت
بيان «العُ ال»
التقى وف���دان رس��م��ي��ان مي��ث�لان ك�لا من
اإلم���ارات وقطر في الكويت ام��س وذل��ك في
أول اجتماع يعقد بني اجلانبني ملتابعة بيان
“العُ ال»
ون��اق��ش اجلانبان اآلل��ي��ات واإلج���راءات
املشتركة لتنفيذ بيان “العُ ال” ،وأكدا أهمية
احملافظة على اللحمة اخلليجية و تطوير
العمل اخلليجي املشترك مبا يحقق مصلحة
دول مجلس التعاون ومواطنيها ،وحتقيق
االستقرار واالزدهار في املنطقة.
وثمن اجلانبان جهود اململكة العربية
السعودية في استضافة القمة اخلليجية
األخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى بيان
“العُ ال».

