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»الدستورية« رفضت طعنًا على املجاهرة باإلفطار في رمضان

ال حق للمواطنات في قرض الزواج

يبدو أن تأخر تشكيل احلكومة له 
أسباب عديدة ويأتي على رأسها رفض 
كفاءات لوزارة عمرها قصير، وانتظار 
الناس لنوعية الـــوزراء هو امتحان 
للرئيس اجلديد وقدرته على االختيار 
خاصة أن حل الوزارة السابقة بسبب 
انتشار الفساد ومبدأ احملاصصة.. 
يجب على رئيس الــــوزراء أن يهتم 
بوضع نظام متطور يواكب متطلبات 
ــراد ألنه  العصر فالنظام أهــم من األف

يحقق مصلحة الوطن واملواطن .

بني السطور

رفضت أمس احملكمة الدستورية أحقية املواطنات 
في قرض الزواج وتؤكد أن الزوج هو امللتزم باألعباء 
املــاديــة لــلــزواج وال يوجد متاثل قانوني للزوج 

والزوجة في شأن املساواة بقروض الزواج
كما رفضت احملكمة الدستورية طعن مواطن 
طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر في اإلفطار 
في نهار رمضان بغرامة ال تتجاوز مائة دينار او 

باحلبس مدة ال جتاوز شهرا
ورفضت احملكمة طعن دكتورة على عدم دستورية 
معادلة الشهادات الدراسية عبر االنتساب او املراسلة 

إال بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق املعهودة
ايضا رفضت احملكمة الطعن على عدم دستورية 
أحقية أعضاء وحدة التحريات املالية باالطالع على 
حسابات األفراد والكشف عنها والتعدي على احلرية 

الشخصية في قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
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»نفط الكويت« تخطط إلنتاج مليار 
2023 قدم مكعبة من الغاز في 

% 80 املقابلة الشخصية متثل 
من معايير القبول ب�»الفتوى والتشريع«

ريا�س عواد

ــات  ــي ــزان ــي ــة امل ــن قــــال رئــيــس جل
واحلساب اخلتامي عدنان عبدالصمد 
أن اللجنة اجتمعت ملناقشة احلساب 
اخلتامي إلدارة الفتوى والتشريع عن 
السنة املالية املنتهية 2019/2018 
ومالحظات ديــوان احملاسبة وجهاز 
املراقبني املاليني بشأنها ، كما ناقشت 
اللجنة سياسة ومعايير القبول في 
وظــيــفــة مــحــامــي )ب( ، حــيــث تبني 
لها بــأن عنصر املقابلة الشخصية 
يستحوذ على %80 من إجمالي نسبة 
القبول ، وأن النجاح فــي االختبار 
التحريري ال يــدخــل ضمن معايير 
التقييم أمنا يعد شرطا للدخول إلى 
املقابلة الشخصية. وتشكل نسبة 
%20 املتبقية متثل التقدير الدراسي 
وفــقــا للشهادة اجلامعية ، وتؤكد 
اللجنة على ضـــرورة إعـــادة النظر 
في تلك املعايير التي يعتمد قياسها 
على اجلانب الشخصي بتقليل نسبة 

املقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
 كما تبني للجنة بأنه ووفقا لبيانات 
ــاب اخلــتــامــي للسنة املالية  ــس احل
2019/2018 بأن الدولة قد تكبدت 

خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون 
ديــنــار بــزيــادة بلغت نسبتها 43% 
عن السنة املالية التي سبقتها نتيجة 

تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.

ـــار ديــــوان احملــاســبــة في  كــمــا أش
تقريره عن السنة املالية محل الفحص 
ــرورة ميكنة العمل في قطاع  إلــى ض
القضايا في اإلدارة ، حيث أدى عدم 

تطبيق ذلك خلسارة قضايا كلفت املال 
العام نحو 13 مليون دينار ، حيث 
تؤكد اللجنة على ضرورة اإلسراع في 

ذلك حفظا للمال العام.

جانب من اجتماع جلنة احلساب اخلتامي البرملانية امس 

»أرامكو« أكبر شركة مدرجة في العالم

32 رياال بعد اإلدراج بدقائق سهم الشركة يقفز إلى 

أدرجـــت شركة أرامــكــو السعودية رسميا في 
السوق املالية السعودية »تداول« أمس االربعاء بعد 
إمتام عملية االكتتاب العام األولي ألسهمها بنجاح 

بسعر 32 رياال للسهم الواحد .
وقالت ارامكو في بيان صحفي ان عملية الطرح 
التي انقضت فترتها بنهاية يوم األربعاء الرابع من 
ديسمبر اجلاري سجلت مجموع طلبات اكتتاب من 
قبل املكتتبني من األفــراد واملؤسسات مببلغ وقدره 
446 مليار ريال ، وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 
4.65 باملئة أضعاف إجمالي أسهم الطرح ، بافتراض 
ــد جنحت عملية  ــراء، وق ــش ــدم ممــارســة خيار ال ع

االكتتاب في استقطاب أكثر من 5 ماليني مكتتب.
وذكرت ان السعودية باعت ثالثة مليارات سهم 
عادي من خالل عملية االكتتاب العام التي متثل ما 
نسبته 1.5 باملئة من رأس مال الشركة وبسعر ميثل 

احلد األعلى للنطاق السعري املعلن عنه. أنقرة: أي نشاط في اجلرف 
القاري التركي يتطلب موافقتنا

 قال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش اوغلو أمس ان أي 
نشاط في اجلرف القاري التركي يتطلب موافقة انقرة واال ستقوم 

مبنعه.
واكد جاويش اوغلو في لقاء اعالمي ان االتفاقية البحرية التي 
ابرمتها انقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر 
املاضي “متوافقة مع القانون الدولي وتهدف حلماية حقوق 

تركيا”.

»التشريعية« توافق 
على إنشاء صندوق 

»ذخر« لتشجيع االدخار
 

وافـــقـــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة 
البرملانية على اقتراح بقانون مقدم 
من النائب صالح خورشيد وآخرين 
يــؤذن فيه لبنك االئتمان في إنشاء 
صندوق مبسمى “ذخر” يهدف الى 
تشجيع املــواطــنــني العاملني على 
االدخـــار اختياريا من أجــل حتسني 

وتعجيل فرصهم بالرعاية السكنية.
وبحسب االقــتــراح، يتولى البنك 
إدارة وتنمية أمــوال الصندوق على 
أن مينح “االئتمان” قرضاً يعادل 
قيمة املبلغ املدخر وبشروط وفوائد 
ميسرة بحد أقصى ال يجاوز نسبة 
سعر الــفــائــدة التي يحددها البنك 

املركزي

.. واجليش الليبي: سنغرق أي 
سفينة تركية تقترب من سواحلنا

أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة “للجيش 
الليبي” بقيادة املشير خليفة حفتر اللواء، فرج املهدوي إن األوامر 

تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.
ــر بــإغــراق أي  وكشف قائد البحرية الليبية أنــه تلقى أوام
سفينة تركية تقترب من املنطقة، منتقدا في الوقت ذاته االتفاق 
البحري بني أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية املتمركزة 

في طرابلس.

رفضا حتمل آثار تأخير التشكيل الوزاري

الكندري واملال يطالبان 
باستئناف جلسات مجلس األمة 
تقدم  النائبان عبدالله الكندري والدكتور بدر املال بطلب 
لرئيس مجلس االمة مرزوق الغامن  إلستئناف جلسات املجلس، 
وفقاً لألسس والقواعد الدستورية التي ال تشترط حضور 
احلكومة مؤكدين أنه ال يجوز ان تتحمل السلطة التشريعية 
آثار تأخير التشيكل الــوزاري. وطالب النائبان رئيس املجلس 
بتوجيه دعوة للنواب إلنعقاد املجلس ، حتي ال تعلق وال تعطل 

أو تؤجل جلسات مجلس األمة .

مقذوفات حوثية على 
مستشفى في جيزان

سقطت مساء أمس األول ، مقذوفات من داخل األراضي اليمنية 
على مستشفى في جــازان بالسعودية، وأفــاد الــدفــاع املدني 

السعودي أن املقذوفات العسكرية أطلقتها امليليشيات احلوثية.  
وأوضــح املتحدث اإلعالمي للمديرية العامة للدفاع املدني 
مبنطقة جازان، املقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع 
املدني باشرت مساء أمس األول ، عــدداً من البالغات بسقوط 
شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر امليليشيا احلوثية 
من داخل األراضي اليمنية على مستشفى احلرث العام، ومرافق 

مدنية بالقرب من املستشفى يرتادها املواطنون واملقيمون.
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