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الغامن: جلسة اليوم في موعدها.. واملصابون لن يحضروا

صباح اخلالد يواجه استجوابي الكندري والسبيعي

وصول أمني عام مجلس التعاون اخلليجي الدكتور 
نايف فالح احلجرف، قادماً من الرياض إلى »الدوحة«، 
فيه بشرى خير و أمل لعودة العالقات بني دول مجلس 
التعاون..  التباعد و التفرق ليس من مصلحة أحد 
وخاصة أن املجلس أنشأ ملواجهة النظام الفارسي بعد 
سقوط شاه إيــران..  جتمعنا في املجلس مصدر قوتنا 
و ال أدل على ذلــك موقف دول اخلليج أيــام العدوان 
العراقي على الكويت، حيث ساهمت وبقوة في حترير 
البالد احتضنت الشعب الكويتي وقدمت له مشكورة 

كامل اخلدمات..
  جتمعنا قوة و تفرقنا ضعف !

بني السطور

ريا�س عواد 

فيما ينظر مجلس األمة، خالل  جلسته اليوم، في االستجوابني 
املقدمني من كل من النائب د. عبدالكرمي الكندري، والنائب احلميدي 

السبيعي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
فقد أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن فحص جميع أعضاء 
املجلس وإبــالغ املصابني منهم مبرض “كورونا”، مشيراً إلى أن 
اجللسة قائمة ومدرج على جدول أعمالها االستجوابان املقدمان 

لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وأضاف الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمة أمس: جلسة 
اليوم ستتم وعلى جدول أعمالها استجوابا سمو رئيس مجلس 

الوزراء، ونأمل االنتهاء منهما اليوم.
وأعرب الغامن عن أمله في أن يتمكن املجلس من إجناز أكبر عدد 

وقدر من القوانني املهمة للمواطنني في جلسة يوم األربعاء.
وأضــاف: ال أستطيع أن أعلن أو أتكلم عن املصابني، ومن حق 
املصاب أن يعلن عن إصابته بنفسه، ومت إبالغهم من األمانة 
العامة بعدم حضور جلسة الغد وفقاً لبروتوكوالت وزارة الصحة 

والتقرير الذي أرسل من قبلها.

أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال 
عودة اإلنتاج الليبي
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األحمد

3

رغم كورونا.. الهالل السعودي يحجز 
بطاقته في ثمن نهائي أبطال آسيا

محذرًا من تأخر تشكيل احلكومة 

عون: لبنان رايح »عجهنم«

الرئيس اللبناني ميشال عون

»اجلامعة العربية«
حتذر من كارثة بيئية 

بسبب عدم صيانة  »صافر«
حذرت جامعة الدول العربية، 
أمــس، من مخاطر كارثة بيئية 
بسبب عدم صيانة ناقلة النفط 
“صافر” الراسية قبالة السواحل 

اليمنية منذ خمس سنوات.
وقـــال األمـــني الــعــام املساعد 
باجلامعة كمال علي في افتتاح 
الـــدورة االستثنائية لــلــوزراء 
الــعــرب املــســؤولــني عــن شــؤون 

البيئة في اجتماع عبر تقنية ) 
فيديو كونفرانس(: إن موضوع 
السفينة )صــافــر( ميثل أهمية 
قصوى ليس للدول املطلة على 
البحر األحــمــر فحسب، وإمنــا 
لكل دول العالم، محذراً من أن 
التسرب النفطي قد يكون أكبر 
كارثة بيئية ميكنها تهديد احلياة 

البحرية .

»التجارة«: إغالق
6 شركات تالعبت   

بأسعار »الالب توبات«
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إغالق 6 شركات 
ومحال جتارية مختصة في اإللكترونيات، بعد تعمها 
ــادة أسعار منتجاتها مستغلة الظرف االستثنائي  زي

للموسم الدراسي.
وأكدت في بيان صحافي، أن الفرق التفتيشية حرصت 
ــدة على مــراكــز بيع  ــع خطة جلـــوالت ع ــالل وض مــن خ
 wifi اإللكترونيات وحتديداً “الالبتوبات  وأجهزة الـ

وأجهزة احلاسب اآللي” للمتابعة

ــون، أمــس:  قــال الرئيس اللبناني ميشال ع
إن “لبنان ذاهب إلى جهنم” في حال لم تتشكل 
احلكومة، داعــيــاً إلــى إلــغــاء التوزيع الطائفي 

للوزارات.
وأضاف عون، في مؤمتر صحفي بثته قنوات 
تلفزيونية محلية، أن البلد “اليوم أمــام أزمة 
تشكيل حكومة، لم يكن مفترضاً أن حتصل ألن 
االستحقاقات التي تنتظره ال تسمح بهدر أي 

دقيقة”.
ورداً على ســؤال عما إذا لم تشكل احلكومة 
قريباً، أفاد عون قائالً: “رايحني عجهنم أكيد”، في 

إشارة إلى أن الوضع اللبناني سيزداد سوءاً.
ــار إلــى طرحه حلوالً منطقية ووسطية  وأش
لتشكيل احلــكــومــة، لكن لــم يتم الــقــبــول بها، 
“لذا تبقى العودة إلــى النصوص الدستورية 
واحترامها هي احلل الذي ليس فيها ال غالب وال 

مغلوب”.

وزير الدفاع التركي: لن نسمح بفرض 
األمر الواقع »شرق املتوسط«

ــر الــدفــاع التركي، خلوصي  شــدد وزي
أكار، على أن أنقرة تدعم السالم واالستقرار 
والتفاوض واحلوار بأزمة شرق املتوسط، 

ولكنها ال تسمح بفرض األمر الواقع.
وقـــال الـــوزيـــر: “عازمون وقــــادرون 
على حماية حقوقنا ومصاحلنا وحقوق 
ومصالح أشقائنا فــي جمهورية شمال 
قبرص التركية”. جاء ذلك خالل اجتماع 

ـــادة اجلــيــش عــبــر تقنية “فيديو  ــم ق ض
كونفرنس”، أمس، لبحث تطورات الوضع 
شرق املتوسط، والعمليات ضد اإلرهاب، 

وتدابير مكافحة فيروس كورونا.
وأشــار أكــار إلى أن االجتماع اخلامس 
للوفدين العسكريني التركي واليوناني 
الـــذي سيبحث “أساليب فــض النزاع” 
سيعقد غــًدا في مقر حلف شمال األطلسي 

“الناتو” بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
ولفت الوزير إلى أن اجلانب اليوناني 
ــى اســتــخــدام عــبــارات مثل  ــا إل يلجأ دائــًم
“حترش”، و”توتر”، و”اعتداء”، فيما 

يخص األزمة القائمة.
ــاف: ما نقوم به ليس حترشاً وال  وأض
توتراً، وإمنا نشاط فني وعلمي في جرفنا 

القاري الذي أعلناه عام 2004.

الصالح: تقرير »تنظيم وإدارة التركيبة 
السكانية« رسالة جديدة ملستقبل الكويت

ــوارد  أكــد رئيس جلنة تنمية امل
البشرية فــي مجلس األمـــة، خليل 
الصالح، أن  مشروع قانون تنظيم 
وإدارة التركيبة السكانية، يقدم 
رســالــة جــديــدة ملستقبل الكويت 
ــي تــواجــه  ــت ــل ال ــاك ــش ملــعــاجلــة امل
ـــاف  الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة. وأض

الصالح، بعد أن أنهت اللجنة، خالل 
ــة اقتراحات  اجتماعها أمــس دراس
ــأن تنظيم وإدارة  بــقــوانــني فــي ش
التركيبة السكانية، أن مشروع 
القانون يتطلب من مجلس الوزراء 
أن يحدد خــالل 6 أشهر من صدور 
القانون احلد األعلى لعدد الوافدين 

املــوجــوديــن فــي الكويت، وترتيب 
هذه األعداد وفقاً للوزن النسبي لكل 
جالية، على أن يقوم الوزير املختص 
بالتفعيل واالنتهاء من اخلطة خالل 
ـــح أن املــشــروع  5 ســنــوات. وأوض
يهدف إلى املوازنة بني أعداد العمالة 
الــوافــدة واحلــاجــة الفعلية لها في 

الكويت مبا يعالج اخللل الواضح 
في التركيبة السكانية.

مضيفاً: بأن مواد مشروع القانون 
ــد وزن نسبي  ــدي تــنــص عــلــى حت

للعمالة وجنسياتها.

محمد املطير: نائب األمير والد نصوح 
وحريص على الكويت وشعبها

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

ذكر النائب محمد املطير أمس، 
أنه تشرف بلقاء سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
ــاف: كان حفظه الله كعادته  وأض
الوالد النصوح، واحملب احلريص 

على الكويت وشعبها.
 وتابع املطير: استمعت باهتمام 
إلى توجيهاته ونصائحه وأسأل 
الله أن نكون جميعاً عند حسن 

ظنه.

وأضــاف املطير في موقعه على 
»تــويــتــر«: مــا يــثــار مــن تفاصيل 
اللقاء مع سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، عاٍر عن 
الصحة جملة وتفصياًل، ومنزلة 
ــه«  السامية،  ــل ســمــوه »حفظه ال
ومكانته العالية في نفسي ونفوس 
كل الكويتيني، جتعل مجالسه أرقى 
وأنقى من ذكر تفاصيلها ليرد بها 
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