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الشويعر والعتيبي يرفعان عدد املصابني إلى  10نواب

هل يؤجل «كورونا» جلسات «األمة»؟
لم يكتف فيروس “كورونا” ،بالتسبب
بتأجيل جلسة مجلس األم��ة ،التي كانت
مقررة يومي الثالثاء واألربعاء املاضيني،
ملناقشة االس��ت��ج��واب�ين املقدمني لسمو
رئيس مجلس ال���وزراء ،الشيخ صباح
اخلالد ،من النائبني عبد الكرمي الكندري
واحلميدي السبيعي ،إض��اف��ة مناقشة
املداولة الثانية لقانون اإلفالس وعدد من
تقارير اللجان ،بعد تأكد إصابة خمسة
ن��واب بالفيروس ،قبل أن يرتفع يوم
أمس إلى عشرة ،بعد تأكد إصابة النائبني
سعود الشويعر وخالد العتيبي .وقد
يتسبب انتشار الفيروس ب�ين أعضاء
املجلس إل��ى تأجيل جلسات األس��ب��وع
امل��ق��ب��ل ،ب��ان��ت��ظ��ار م��ات��ق��رره السلطات
الصحية في البالد.

هل يعطل «كورونا» جلسات مجلس األمة

قطر :متديد العمل باإلعفاءات من
الرسوم للتعامل مع تداعيات «كورونا»
أعلنت قطر أم��س ،متديد العمل بعدد من
اإلج��راءات احملفزة للقطاع اخلاص ملساعدته
على التعامل مع تداعيات جائحة (كورونا
املستجد  -كوفيد  .)19وق��ال وزي��ر العدل
القطري الدكتور عيسى النعيمي وفقا ً ملا أوردته
وكالة األنباء القطرية :إنه تنفيذا ً لتوجيهات
أمير قطر الشيخ متيم بن حمد بتقدمي محفزات
اقتصادية مببلغ  75مليار ري��ال قطري نحو
(6ر 15مليار دوالر ) للقطاع اخلاص املتضرر

من اإلج��راءات االحترازية جلائحة “كورونا”
وجه رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية
خالد آل ثاني بعدد من احملفزات .وأضاف أنه
مت التوجيه باستمرار إعفاء السلع الغذائية
والطبية من الرسوم اجلمركية مدة ثالثة أشهر
إضافية على أن ينعكس ذلك على سعر البيع
للمستهلك.
وأوض���ح أن��ه كما وج��ه باستمرار إعفاء
ق��ط��اع��ات الضيافة وال��س��ي��اح��ة والتجزئة

والصناعات الصغيرة واملتوسطة واملجمعات
التجارية من رسوم الكهرباء واملاء مدة ثالثة
أشهر إضافية مقابل تقدمي خدمات وإعفاءات
للمستأجرين واملناطق اللوجستية ،كما مت
أيضا ً التوجيه باستمرار اإلعفاء من اإليجارات
للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة
واملتوسطة ملدة ثالثة أشهر .وأشار إلى رفع
سقف برنامج الضمان الوطني إل��ى خمسة
مليارات ريال (مايعادل  1.36مليار دوالر).

العراق يسلم الكويت  21رفات ًا
يُعتقد أنها ألسرى كويتيني
تسلمت ال��س��ف��ارة الكويتية في
بغداد ،أم��س األرب��ع��اء ،من احلكومة
العراقية  21رفاتا يعتقد أنها ألسرى
كويتيني فقدوا إب��ان الغزو العراقي
للكويت في عام .1990
وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب
مطار بغداد الدولي بحضور ممثلني
عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة
الصليب األحمر الدولية ومكتب األمم
املتحدة ملساعدة العراق (يونامي).
وأعلن رئيس جلنة شؤون األسرى
وامل��ف��ق��ودي��ن ف��ي وزارة اخل��ارج��ي��ة
الكويتية ربيع العدساني ،تسلم دولة
الكويت أمس ،عددا ً من الرفات يعتقد
أنها تعود ألسرى كويتيني بناء على
املعلومات واملؤشرات األولية.

(طالع صفحة )2

جانب من عملية نقل الرفات

«التربية» :إجازة بدون راتب
للمعلمني العالقني في اخلارج
أص��در وكيل وزارة التربية الكويتية باإلنابة فيصل
املقصيد ،تعميما ً بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها للموظفني
غير الكويتيني ،الذين غ���ادروا البالد وت��ع��ذرت عودتهم
ملباشرة العمل عقب انتهاء إجازتهم بسبب حظر الطيران.
وقالت «التربية» في بيان صحفي :إن��ه فيما يتعلق
باملوظفني (غير اخلاضعني) لنظام العطالت املدرسية ،فإن
املوظف الذي غادر البالد في إجازة دورية قبل  12مارس
املاضي وتعذرت عليه العودة ملباشرة العمل بسبب حظر
الطيران ،فإنه يعتبر في فترة العطلة
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انتخاب يوشيهيدي سوجا
رئيس ًا لوزراء اليابان
انتخب البرملان الياباني ،أم��س ،زعيم احل��زب الليبرالي
الدميقراطي احلاكم يوشيهيدي سوجا رئيساً للوزراء خلفاً
آلبي ،الذي استمر نحو ثماني سنوات .وقال سوجا في تصريح
صحفي :إنه سيتبع سياسات آبي االقتصادية واخلارجية
مبا في ذلك ما يسمى بخطة (أبينوميكس) ،التي تهدف إلى
حتفيز االقتصاد الياباني من خالل التيسير النقدي واإلنفاق
املالي واالصالحات الهيكلية .ويواجه سوجا مجموعة من
التحديات مبا في ذل��ك إنعاش االقتصاد املتضرر من أزمة
فيروس (كورونا املستجد  -كوفيد  .)19وكان رئيس الوزراء
السابق شينزو آبي تقدم باستقالته الشهر املاضي بسبب
حالته الصحية التي قال إنها تستدعي عالجا ً طبيا ً منتظما ً بعد
أن شهدت تدهورا ً منذ منتصف يوليو املاضي.

«املعلومات املدنية» متدد فترة
تسلم البطاقة حتى الثامنة مسا ًء
أع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
للمعلومات املدنية الكويتية،
مت��دي��د س��اع��ات العمل لتسلم
ال��ب��ط��اق��ة امل��دن��ي��ة ف���ي املبنى
ال��رئ��ي��س��ي ب��ج��ن��وب ال��س��رة،
ليصبح من الساعة السادسة
صباحا وحتى الثامنة مساء
بشكل متواصل ملدة  14ساعة.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي ب��ي��ان
صحفي ،أم���س :إن ذل��ك يأتي

لتسهيل تسلم البطاقة للمواطنني
واملقيمني وتخفيف التكدس في
األجهزة ليتسنى للهيئة تخزين
بطاقات ج��دي��دة.ودع��ت الهيئة
في بيانها املواطنني واملقيمني
إلى التأكد من جاهزية البطاقة
قبل التوجه لتسلمها عن طريق
امل��وق��ع اإللكتروني للهيئة أو
االت��ص��ال الهاتفي على الرقم
.1889988

روسيا :واشنطن دعمت احتجاجات
بيالروسيا بـ  20مليون دوالر
ات�����ه�����م رئ�����ي�����س ج���ه���از
االس���ت���خ���ب���ارات اخل��ارج��ي��ة
الروسية سيرغي ناريشكني،
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية
ب��دع��م االح��ت��ج��اج��ات األخ��ي��رة
ف��ي ب��ي�لاروس��ي��ا مببلغ ق��دره
 20مليون دوالر ،عبر متويل
منظمات غير حكومية في البالد.
وق��ال ناريشكني في بيان،
أم��س :إن “أثرا ً غربياً” كان
ظ��اه��را ً ف��ي االح��ت��ج��اج��ات في
بيالروسيا ،وإنها كانت منذ

البداية بتنظيم خارجي.
وأض���اف :ك��ان م��ن امللحوظ
ح��ض��رت
ّ
أن دوال أج��ن��ب��ي��ة
لالحتجاجات قبل اإلنتخابات
في بيالروسيا ،وأنفقت الواليات
املتحدة  20مليون دوالر على
االحتجاجات املناهضة للحكومة
خ�لال ع��ام  2019ومطلع عام
 2020من خالل متويل منظمات
غير حكومية مختلفة.
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فبعد تأكد إصابة ثمانية نواب بفيروس
“كورونا” بعد إجرائهم الفحص؛ وهم:
عبد الوهاب البابطني ،وسعدون حماد،
وف��ي��ص��ل ال��ك��ن��دري ،وع����ادل ال��دم��خ��ي،
ويوسف الفضالة ،وصفاء الهاشم ،ومحمد
الدالل ،ومبارك احلجرف ،فقد أعلن النائب
خالد العتيبي ،أمس إصابته بالفيروس،
كما أعلن النائب سعود الشويعر إصابته
بفيروس ك��ورون��ا ،ليرتفع ب��ذل��ك عدد
النواب املصابني إلى عشرة نواب.
وق��ال الشويعر ف��ي تغريدة نشرها
على حسابه بـ”تويتر”“ :،متت إصابتي
بفيروس كورونا ،وبتعليمات من وزارة
الصحة ملتزم باالشتراطات الصحية
واحلجر املنزلي ،ونسأل الله -عز وجل-
أن يبعد عنا هذا الوباء”.

ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت :ط�ل�ب��ات اإلل�ت�ح��اق
إلكتروني ًا من  13إل��ى  22أكتوبر
املقبل
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بني السطور
ما يحلم به بعض العرب ،بأن يتنازل الكيان الصهيوني عن األراضي
التي احتلها ،من خالل املفاوضات ،حلم ال ميكن أن يتحقق ،ألن هؤالء
ي��أخ��ذون و اليعطون ويستمرون ف��ي التفاوض ع��ش��رات السنني ،ثم
يتحججون بعدم اإلخالل بالوضع األمني كما فعلوا مع الفلسطينيني..
هؤالء يستغلون الوقت للوصول إلى أهدافهم بأن تصبح دولة إسرائيل من
الفرات إلى النيل.
ه��ؤالء معروفون بالغدر ونكث العهود و الأم���ان لهم ،والشواهد
التاريخية تدل على ذلك ..نقول ملن يحلمون بالسالم مع هؤالء افرضوا
عليهم التنازل أوالً عن األراضي الفلسطينية احملتلة ،لتعرفوا نواياهم..
اليهود يعتقدون بأن التوراة ذكرت أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل،
والذي مينعهم من ذلك قلة عددهم..
إنهم يحاولون زيادة عددهم بالهجرة ،و أن السالم مع العرب سيفتح
املجال لزيادة املهاجرين ،ثم ينكثوا عهودهم والتاريخ يخبرنا بذلك..
هؤالء معروفون بنكث العهود ،ويجب استئصالهم عن بكرة أبيهم ،كما ذكر
ربنا في كتابه الكرمي ،وال قول بعد قول الله عز وجل.

تأجيل نهائي كأس سمو األمير
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