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تأجيل استجواب وزير الداخلية بناءً على طلبه إلى  18اجلاري

ال �ص �ح ��ة 475 :إص ��اب ��ة ج ��دي ��دة
بـ«كورونا» وتسجيل  4حاالت وفاة

وزير املالية ..طرح ثقة األربعاء املقبل
الغامن :االستجواب كان راقي ًا
في الطرح من الطرفني
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن االستجواب
املقدم لوزير املالية ب��راك الشيتان كان راقياً وانتهى
بتقدمي طلب طرح الثقة بالوزير ،الفتاً إلى أنه وفقاً
لإلجراءات الالئحية مت حتديد يوم األربعاء املقبل 12
أغسطس للتصويت على الطلب.
وذكر الغامن في تصريح صحفي عقب اجللسة :كما
تابعتم في جلسة اليوم مت تأجيل بند األسئلة وتقدمي
االستجوابات بحيث متت مناقشة االستجواب األول
املقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير املالية براك
الشيتان”.

الشيتان :الوثيقة االقتصادية تعالج عجز امليزانية ..والتصنيف االئتماني للكويت لم ينخفض
ريا�ض عواد

فيما ت��ق��دم ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال����وزراء ووزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي��ر
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس
الصالح إلى مجلس األمة بطلب تأجيل
مناقشة االستجواب املوجه إليه من
النائب شعيب امل��وي��زري ،حيث قرر
املجلس حتديد جلسة  18أغسطس

اجلاري موعدا ً ملناقشته.
وأض��اف الصالح أنه تقدم بطلب
استيضاح بشأن الوقائع الواردة في
االستجواب معربا عن التطلع بذكر
تلك الوقائع من النائب املستجوب
بأسرع وقت ممكن.
ف��ق��د أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس األم��ة
م����رزوق ال��غ��امن ت��ق��دمي  10ن��واب

«اخلدمة املدنية» :توظيف
 2238مواطن ًا في التربية
أعلن ديوان اخلدمة املدنية عن ترشيح جميع املسجلني بنظام
التوظيف املركزي من حملة الشهادات اجلامعية من التخصصات
التربوية وعددهم  2238مواطنا ً إلى وزارة التربية.
ودعا الديوان من مت ترشيحهم إلى مراجعة وزارة التربية
مباشرة دون احلاجة إلى مراجعته الديوان.

ط��ل��ب��ا ً ل��ط��رح ال��ث��ق��ة ب��وزي��ر املالية
ب��راك الشيتان ،إث��ر انتهاء مناقشة
االس��ت��ج��واب امل��ق��دم إليه م��ن النائب
ري���اض ال��ع��دس��ان��ي وامل��ك��ون م��ن 3
محاور.
وق���ال ال��غ��امن ف��ي خ��ت��ام مناقشة
االستجواب “ تسلمت طلبا ً من النواب
مبارك احلجرف ،رياض العدساني،

فلسطني ..توقعات بانكماش
االقتصاد حتى  8.5في
املائة خالل 2020
توقعت سلطة النقد الفلسطينية (املؤسسة القائمة بأعمال
البنك املركزي) ،انكماش االقتصاد احمللي بنسبة تتراوح بني 5.2
و 8.5باملئة في  ،2020بسبب تداعيات جائحة كورونا وأزمة
املقاصة مع إسرائيل.
وح��س��ب التقرير السنوي لسلطة النقد ال��ص��ادر ،أم��س،
ف��إن االقتصاد الفلسطيني تعرض خ�لال  2020إل��ى مزيد من
التحديات ،على رأسها جائحة كورونا.
وتوقعت سلطة النقد أن “ينكمش االقتصاد بني  5.2باملئة
على األقل حال عادت األوض��اع الطبيعة تدريجيا بعد احتواء
اجلائحة ،ونحو  8.5باملئة إذا كان التعافي أبطأ أو مت فرض قيود
إضافية» .وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في  5مارس
املاضي ،حالة ط��وارئ صحية ملدة  30يوما مددت  4مرات وما
زالت سارية حتى اآلن.
وم��ع بداية حالة ال��ط��وارئ ،فرضت احلكومة إغالقا كامال
لألنشطة االقتصادية ملدة شهرين ،رفعته جزئيا في نهاية مايو،
بعد احتواء املوجة األولى من تفشي فيروس كورونا.

(طالع صفحة )4

ما لقوش فيك عيب يا ورد قالوا يا أحمر اخلدين..
ال��وزي��ر الشيتان مسك املنصب حديثاً و ه��و غير
مسؤول عن الكثير من بنود استجواب العدساني،
وبي بوضوح جميع بنود االستجواب ..تقدمي طرح
نّ
الثقة التي تقدم بها عشرة أعضاء يبني أنهم تضرروا
من قرارت الشيتان ،وهو غير مستحق..
يبدو أن الشيتان و املقبل على مواجهة وضع
مالي متعثر للدولة بسبب انتشار هذا الفيروس و
انخفاض أسعار النفط اتخذ قرارات ال تُعجب العديد
من أصحاب املصالح و سوف تؤثر على مصاحلهم،
فحركوا بعض األع��ض��اء للتخلص منه ف��ق��رروا أن
يتغدوا به قبل أن يتعشى فيهم..
املصالح فوق املبادئ !

األمم املتحدة« :كورونا» تسبب بأكبر
خلل في أنظمة التعليم حول العالم

األردن يؤجل فتح املطارات
حتى إشعار آخر
أعلنت احلكومة األردن��ي��ة أم��س تأجيل فتح امل��ط��ارات أمام
الرحالت الدولية واملقرر اليوم األربعاء حتى إشعار آخر بناء
على توصية جلنة األوبئة األردنية وحتذيرات منظمة الصحة
العاملية بشأن تفشي فيروس (كورونا املستجد  -كوفيد .)19
وق��ال وزي��ر اإلع�لام األردن��ي أمجد العضايلة :إن احلكومة
أرجأت تسيير الرحالت اجلوية “من وإلى  22دولة” صنفتها
السلطات الصحية األردنية بأنها ضمن قائمة الدول “اخلضراء”
بناء على وضعها الوبائي.
وأشار العضايلة إلى أن املطارات األردنية “ستبقى مفتوحة
الستقبال االردنيني ومغادرة غير االردنيني”.
وأوضح أن قرار إرجاء تسيير الرحالت جاء بناء على توصية
من اللجنة الوطنية لالوبئة “لعدم استقرار احلالة الوبائية عامليا
والتسارع احلاد في تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)” فضالً
عن عدم اكتمال ترتيبات السفر واملتطلبات الصحية الوقائية
مع دول القائمة “اخلضراء” .وفي سياق متصل قال مسؤول
ملف (كورونا) في وزارة الصحة األردنية عدنان اسحق :إن
تأجيل فتح املطارات متعلق باملنحنى الوبائي في دول القائمة
“اخلضراء” من حيث ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات فيها وبعد
حتذيرات صادرة عن منظمة الصحة العاملية.

راك���ان ال��ن��ص��ف ،عمر الطبطبائي،
صفاء الهاشم ،صالح عاشور ،خليل
الصالح ،خالد الشطي ،أحمد الفضل،
ص�لاح خورشيد ،لسحب الثقة من
وزير املالية وذلك حسب امل��ادة 101
من الدستور”.

أنطونيو غوتيريش

أعلنت األمم املتحدة ،أمس ،أن جائحة كورونا تسببت في
«أكبر خلل» بأنظمة التعليم حول العالم على مدار التاريخ.
جاء ذلك في رسالة مصورة لألمني العام للمنظمة ،أنطونيو
غوتيريش نشرها على تويتر.
وقال إنّ اجلائحة “أحلقت ضررا بأكثر من مليار طالب في
 160دولة ،إضافة إلى ما اليقل عن  40مليون طفل فاتهم فرصة
التعلم في العام احلرج الذي يسبق مرحلة التعليم (احلضانة)
على خلفية غلق املدارس».
وحذر من أن أن العالم يواجه “كارثة أجيال ميكن أن تهدر
اإلمكانات البشرية ،وتقوض عقودا ً من التقدم».
وأض��اف في رسالته“ :نحن منر بلحظة حاسمة بالنسبة
لألطفال والشباب في العالم .والقرارات التي تتخذها احلكومات
اآلن ستكون لها تأثير دائم على مئات املاليني من الشباب ،وعلى
آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة».

م ��ؤش ��رات ال �ب ��ورص ��ة ت��رت �ف��ع ع�ن��د
اإلغالق ..واملؤشر الرئيسي اخلاسر
الوحيد

5

بني السطور
وزير املالية براك الشيتان يرد على محاور االستجواب

3

ع� � ��ودة ال� � � ��دوري ال �ك ��وي �ت ��ي م �ه ��ددة
بالتأجيل

7

التربية :الهيئة التعليمية
جاهزة النطالق التعليم
اإللكتروني األحد املقبل
أكد وكيل وزارة التربية باإلنابة والوكيل املساعد للتنمية التربوية
واألنشطة فيصل املقصيد جهوزية الهيئة التعليمية في الوزارة النطالق
التعليم اإللكتروني بشكل مباشر للصف ال 12اعتبارا ً من األحد املقبل.
وأش��ار املقصيد بعد جولة تفقدية قام بها أمس على عد ٍد من مدارس
املرحلة الثانوية لالطالع على جهوزية الهيئة التعليمية من خالل
الدورات التدريبية التي خاضها أعضاء هيئة التدريس بالفترة املاضية،
إلى اهتمام اإلدارات املدرسية من خالل اإلرش��ادات الصحية املتبعة
وحتديدا التباعد اجلسدي وتوفير املعقمات والكمامات في اإلدارات
املدرسية وتطبيق لوائح ونظم ديوان اخلدمة املدنية اخلاصة باملرحلة
الثالثة وذلك بدوام  50في املئة من أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية.
وأوض���ح أن ه��دف اجل��ول��ة االط�ل�اع على سير عملية الصيانة
وجهوزيتها مبا يتواكب مع عودة احلياة الدراسية ولالطمئنان على
سير العملية التعليمية وعودة استئناف الفصل الدراسي الثاني للصف
الـ.12

