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الدالل يشيد بالعالقة اإليجابية بني احلاكم واحملكوم

عاشور: ال ميكن جتاهل دور املؤسسات الدستورية في أي وثيقة إصالحية

من املفرح عــودة احلياة إلى طبيعتها، في 
ــات بفيروس  ــاب الــوقــت الـــذي مــا زالـــت اإلص
»كــورونــا« اخلبيث، الــذي قلب الدنيا رأســاً 
على عقب مستمرة في التزايد.. وفق ما حدد 
الدستور وجب على الدولة تعويض اخلسائر، 
الــتــي وقــعــت بسبب خـــارج إرادة أصحاب 
املشاريع االقتصادية..  حما الله أهل الكويت 
واملقيمني فيها من كل مكروه، و نسأله أن يزيل 

هذا الوباء، وأن يكون ما حدث عبرة ملن يعتبر.

بني السطور

دعا النائب صالح عاشور إلى أن تكون لقاءات سمو نائب 
األمير مع جميع فئات وأطياف املجتمع حتى تصل جميع 
مطالب هذه اجلهات إلى سموه لوضع رؤية ملرحلة جديدة 

متوافقة مع جميع التوجهات.
وأضاف في موقعه على “تويتر”: أي مصاحلة وطنية ال 
تشمل قضية خلية العبدلي واملغردين وإلغاء قانون اجلرائم 
اإللكترونية، ال تساعد على تقوية الوحدة الوطنية، بل 
تعمل على تهميش فئة كبيرة من املجتمع وإلغائهم وبالتالي 

يستمر اإلنقسام ويستمر الوضع كما هو عليه.
وأشار إلى أنه ال ميكن جتاهل دور املؤسسات الدستورية 
في البالد بأي وثيقة إصالحية خصوصاً مجلس األمة، كونه 

اجلهة املسؤولة عن التشريع والرقابة.
من جانبه فقد أكد النائب محمد الــدالل، أن لقاءات سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، مع عدد من 
رجاالت الكويت تأكيد للطبيعة التاريخية للعالقة اإليجابية 
القائمة بني احلاكم واحملكوم. وقال قال الدالل عبر حسابه 
في موقع “تويتر”: لقاء سمو نائب األمير وولي العهد مع 
عدد من رجاالت الكويت تأكيد للطبيعة التاريخية للعالقة 
اإليجابية القائمة بني احلاكم واحملكوم منذ عقود زمنية 
طويلة، نحن في مرحلة علينا دعم لقاءات التناصح والتوافق 

والتصالح، اللهم بارك في هذه اللقاءات.
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ال��ه��الل  إق���ص���اء  آس���ي���ا..  أب���ط���ال  دوري 
حامل اللقب ملخالفته القوانني بسبب 

كورونا

2« في »املقوع«  نفذ مترين »أمطار 

2020 »احلرس الوطني« يستعد ألمطار 
ــرس  ــاء احل ــف نــفــذ فـــرع إط
الوطني مترين )أمــطــار 2( 
فــي منطقة املـــقـــوع، ضمن 
اإلجــــراءات املتبعة لتفعيل 

خطة أمطار 2020.
وقال وكيل احلرس الوطني 
الفريق الركن مهندس هاشم 
الــرفــاعــي فــي بــيــان صحفي 
أمس، عقب تفقده مترين فرع 
اإلطفاء: إن التمرين يهدف إلى 
الــوقــوف على االستعدادات 
واإلجــــراءات املتبعة لقوات 
احلرس في مثل هذه احلاالت 
واستخدامها ملختلف اآلليات 
واملعدات املخصصة لسحب 

املياه في حال هطول أمطار.
ــي اهــتــمــام  ــاع ــرف وأكــــد ال
احلرس بالتعامل مع الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة واالســـتـــعـــداد 
الدائم في مثل هذه التمارين 
ــف  ــل ــت ــخ ـــــة مل ـــــزي ـــــاه واجل
االحـــتـــمـــاالت حــتــى يتمكن 
احلرس الوطني من أداء دوره 
فــي مساندة أجــهــزة الــدولــة 
وحــمــايــة أرواح وممتلكات 

2«املواطنني واملقيمني. مترين »أمطار 

الواليات املتحدة تدعو إلى حوار وطني

االحتاد األوروبي: تنصيب لوكاشينكو 
لرئاسة »بيالروسيا« غير شرعي 

الرئيس الكسندر لوكاشنكو

وزيرة الشؤون: تكليف »أمانة 
التخطيط« وضع خريطة طريق 

لتحسني التصنيف السيادي للدولة
ـــؤون  ـــش ـــــــرة ال أعـــلـــنـــت وزي
ــة  ــدول ـــــرة ال االجــتــمــاعــيــة ووزي
للشؤون االقتصادية الكويتية 
مــرمي العقيل، أن مجلس الــوزراء 
قرر تكليف األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بوضع 
خارطة طريق لإلصالحات املالية 
واالقتصادية لتحسني التصنيف 

السيادي للدولة. وأضافت في بيان 
ــس، أن هــذا التصنيف  صحفي أم
يعكس درجة مالءمة وقدرة الدولة 
على ســداد الديون السيادية بناء 
على املعايير املالية واالقتصادية 

والتدفقات املالية.

البلدية: إلغاء موسم 
التخييم.. ومراجعة القرار 

15 ديسمبر في 
أعلنت بلدية الكويت، أمــس،  إلغاء موسم التخييم 
الربيعي هذا العام استناداً إلى التقارير الصحية لوزارة 
الصحة التي أوصت باإللغاء حفاظاً على سالمة املواطنني 

بسبب انتشار وباء كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقال املدير العام للبلدية املهندس أحمد املنفوحي، 
في بيان صحفي: إن اللجنة الوزارية املختصة اجتمعت 
أمــس، ووضعت تلك التوصية استناداً لتقارير عاملية 

تفيد بوجود موجة أخرى من الوباء على

ــس، تنصيب الرئيس  ـــي، أم دان االحتــاد األوروب
الكسندر لوكاشنكو في العاصمة البيالروسية مينسك 

أول أمس، معتبرة أنه يفتقر للشرعية.
ـــي جوزيب  ــال املمثل األعلى لالحتاد األوروب وق
بوريل في بيان: إن االنتخابات الرئاسية البيالروسية 
في أغسطس املاضي لم تكن حرة وال نزيهة، مبيناً أن 

االحتاد اليعترف بنتائجها. 
كما أعلنت الواليات املتحدة األمريكية، أول أمس، 
عدم اعترافها بشرعية رئيس بيالروسيا ألكسندر 

لوكاشينكو، بعد ساعات من أدائه اليمني الدستورية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة اخلارجية 
األمريكية، أكدت فيه أّن الواليات املتحدة “ال ميكنها 
اعتبار ألكسندر لوكاشنكو رئيساً انتخب شرعياً 

لبيالروسيا”.

»ميركل« تدعو إلى الشفافية
في مواجهة »كورونا«

ــارة األملــانــيــة  ــش ــســت ـــت امل دع
أجنيال ميركل، أمس، إلى التعامل 
بشفافية مع وباء كورونا املستجد 
)كوفيد 19(، السيما عندما يتعلق 
ــر بالبحث عــن لقاح للوباء  األم
ـــذي عـــاد لــالنــتــشــار بــقــوة في  ال
بــلــدان كثيرة منها دول االحتــاد 

األوروبي.
وناشدت املستشارة األملانية 
في مؤمتر )شراكة احلوكمة( الذي 
تنظمه األمم املتحدة عبر الفيديو 

حكومات دول العالم باالعتماد 
على احلقائق في مواجهة املرض.

وقالت ميركل: يجب أن تعتمد 
سياستنا في مواجهة املرض على 
نتائج األبحاث واحلقائق وذلك 
من أجل مواجهة نظريات املؤامرة 

واألخبار الكاذبة.
وأضافت أن جميع اإلجــراءات 
احلــكــومــيــة الــرامــيــة ملــواجــهــة 
)كورونا( يجب أن تكون مدروسة 

ولها هدف محدد ومتوازنة.

»اإلمارات« تستأنف إصدار 
التأشيرات لألجانب ما عدا 

تصاريح العمل
ــة اإلمـــارات  ــالم إمــاراتــيــة، أن دول أعلنت وســائــل إع
ـــدار الــتــأشــيــرات لــأجــانــب باستثناء  ستستأنف إص
تصاريح العمل، ابتداًء من أمس، بعد توقف استمر ستة 

أشهر في إطار اجلهود الرامية الحتواء فيروس كورونا.
وقالت الهيئة االحتادية للهوية واجلنسية في بيان 
نشرته وسائل اإلعالم: إن القرار اتخذ في إطار تخفيف 
القيود السارية ملكافحة مــرض كوفيد- 19 وتعزيز 

اجلهود لدعم خطط التعافي االقتصادي.
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