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� 12صفحة ــ  100فل�س

أكد أن الحل للمجلس في الوقت الراهن

الغامن :نائب األمير يؤمن بدور املؤسسات الدستورية و مجلس األمة
س � �م � ��و ن � ��ائ � ��ب األم � � �ي� � ��ر أك� � � ��د أن اس� � �ت� � �ق� � ��رار ال � �ب � �ل � ��د وم� � � ��راع� � � ��اة ال � � �ظ � � ��روف اإلق � �ل � �ي � �م � �ي� ��ة وال� � ��دول � � �ي� � ��ة واج � � � ��ب واس � �ت � �ح � �ق� ��اق
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء س � �ي� ��واج� ��ه االس � �ت � �ج � ��واب � ��ات و ال ج � � ��زع م �ن �ه��ا
ريا�ض عواد

مجلس الوزراء :اإلبقاء على حظر التجول اجلزئي املفروض

بدء املرحلة الرابعة للحياة الطبيعية الثالثاء املقبل

أعلن رئيس مركز التواصل احلكومي والناطق
الرسمي باسم احلكومة طارق امل��زرم ،أن مجلس
ال�����وزراء ق���رر تكليف ال�����وزراء ك��ل ف��ي مجال
اختصاصه ،بتنفيذ املرحلة الرابعة م��ن خطة
العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  18أغسطس اجل���اري ،مع
اإلبقاء على حظر التجول اجلزئي املفروض على
جميع مناطق دولة الكويت على أن يتم مراجعة
هذا القرار يوم اخلميس املقبل.
وأض��اف امل��زرم أن مجلس ال��وزراء قرر كذلك،
السماح لبعض األنشطة امل��درج��ة ف��ي املرحلة
اخلامسة بالعمل خالل املرحلة الرابعة من خطة
عمل العودة تدريجيا للحياة الطبيعية ،وهي:
األندية الرياضية والصحية ،ومحالت العناية
الشخصية ال��ص��ال��ون��ات واحل�لاق��ة واملنتجات
الصحية ،إضافة إلى محالت اخلياطة واملشاغل،
مع االلتزام باالشتراطات الصحية.
وكذلك املوافقة على استئناف نشاط كرة القدم
في إطار االستعدادات للبطوالت القارية والدولية
دون ح��ض��ور جمهور م��ع تطبيق االش��ت��راط��ات
الصحية اعتبارا ً من تاريخ  15أغسطس اجلاري.

(طالع صفحة )4

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اجتماع مجلس الوزراء أمس

األطراف ،محذرا ً من جتاهل حقوق تركيا
والقبارصة األتراك في املنطقة.
وأضاف أردوغان في كلمة له ،أمس،
خ�لال اجتماع موسع ل��رؤس��اء ف��روع

«ال�ت�ج��ارة» :مت��دي��د ال�ع�م��ل بتراخيص
االستيراد املنتهية صالحيتها  3أشهر
أص��درت وزارة التجارة
وال���ص���ن���اع���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
ق��رارا ً مي��دد مبوجبه العمل
بتراخيص االستيراد التي
ان��ت��ه��ت م��دت��ه��ا خ�ل�ال ع��ام
 2020مل���دة ث�لاث��ة أش��ه��ر،
داعية أصحاب التراخيص
إلى جتديدها قبل  12نوفمبر
املقبل.
وقالت ال��وزارة في بيان

ص��ح��ف��ي أم����س :إن امل���ادة
األولى من القرار تنص على
مت��دي��د ال��ع��م��ل بتراخيص
االس��ت��ي��راد ال��ص��ادرة طبقا ً
ل��ن��ص امل���ادت�ي�ن ال��ث��ان��ي��ة
والثالثة من القانون (رقم
 43لسنة  ،)1964التي
انتهت م��دة سريانها خالل
العام  2020ملدة ثالثة أشهر
من تاريخ صدور هذا القرار.

ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية احل��اك��م في
العاصمة أن��ق��رة ،أن ب�ل�اده ال تطمع
ب��ح��ق��وق أح���د ول���ن تسمح ألي دول��ة
بنهب حقوقها .وأردف أردوغان“ :لسنا
م��ن يفاقم حالة التوتر ف��ي املتوسط
ب��ل عقلية اليونان وق��ب��رص الرومية
اللتني حت��اوالن جتاهل تركيا وقبرص
وبي الرئيس التركي“ :احلل
التركية “ .نّ
ف��ي ش��رق املتوسط يأتي عبر احل��وار
والتفاوض والتصرف السليم إليجاد
صيغة ترضي كل االطراف” .وحول
التوتر في شرق املتوسط قال أردوغان:
“ال يجب أن ينظر طرف الى نفسه في
مرآة مكبرة وال يجب السعي وراء أعمال
استعراضية “ .وأكد بالقول  :النطمع
ف��ي حقوق أح��د ،لكننا ل��ن نسمح ألي
دولة بنهب حقوقنا.
وأضاف “ :موقف اليونان في بحري
املتوسط وإيجه مبني على سوء النية
ومطالبتها باجلرف القاري استنادا على
جزيرة “ميس” ال ميكن تفسيره بالعقل
واملنطق”.

البرملان اللبناني يصادق
على إعالن حالة الطوارئ
صادق البرملان اللبناني أمس في جلسته العامة على اعالن حالة
الطوارئ في بيروت عقب االنفجار ال��ذي وقع في مرفأ بيروت في
الرابع من الشهر اجلاري .وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه
بري في افتتاح أول جلسة يعقدها البرملان منذ االنفجار :إن “الوطن
يحتضر امامنا ولم يعد لدينا سوى العملية اجلراحية وهذا ممكن
حتى من خ�لال نصوص “دستور الطائف” (الدستور اللبناني
احل��ال��ي) لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ال��ذي نحرص على
متثيله” .على صعيد متصل اعتبر بري أن استقالة ثمانية نواب كانوا
قد تقدموا باستقاالتهم احتجاجاً بعد االنفجار الذي وقع في مرفأ
بيروت في الرابع من الشهر اجلاري مقبولة.

برعاية أميركية ..اتفاق سالم تاريخي بني اإلمارات وإسرائيل
اتفق الرئيس األميركي ،دونالد ترمب،
ورئيس ال���وزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ول��ي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة اإلماراتية ،في اتصال
هاتفي جرى ،أمس ،على مباشرة العالقات
الثنائية الكاملة بني إسرائيل واإلم��ارات
العربية املتحدة ،حسب ما جاء في بيان
مشترك نشرته وكالة األنباء اإلماراتية
«وام».
وذك��ر البيان أن من شأن هذا اإلجناز
الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السالم
في منطقة الشرق األوس��ط ،وهو شهادة
على الدبلوماسية اجلريئة والرؤية التي
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بني السطور

أردوغان :النطمع في حقوق أحد ولن نسمح بنهب حقوقنا

دع���ا ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغ�����ان اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة للحوار
وال���ت���ف���اوض ح���ول ش���رق امل��ت��وس��ط
للتوصل إل��ى صيغة ت��رض��ي اجلميع

أعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن أن سمو نائب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ،أكد له أن حل مجلس
األمة هو أمر بيد صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد وح��ده ،وأنه ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت
الراهن .وأضاف الغامن في تصريح صحفي مبجلس األمة
أمس أنه استمع بإمعان إلى توجيهات سمو نائب األمير
وولي العهد ،وحديثه عن املشهد السياسي احلالي ،بعد أن
تشرف بلقائه أول أمس.
وأشار إلى أن توجيهات سمو نائب األمير كانت مباشرة
وواضحة وقاطعة ،إذ أكد سموه إميانه التام باملؤسسات
الدستورية وب��دور مجلس األم��ة ،وأن هذا اإلمي��ان والنهج
هو تأكيد على نهج سمو أمير البالد ،وهو نهج لن يتغير ولن
يتبدل” .مضيفاً أن سمو نائب األمير أكد أن استقرار البلد
ومراعاة الظروف اإلقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً
وصحياً ،هو واج��ب واستحقاق ،وأن مسؤوليته األول��ى
تكمن في حتقيق هذا األم��ر ،وأنه لن يسمح لهذا االستقرار
بأن ميس”.

الصحة 701:إصابة جديدة
بـ «كوفيد»19 -

حتلى بها القادة الثالثة ،وعلى شجاعة
اإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل لرسم
مسار جديد يفتح املجال أم��ام إمكانيات
كبيرة في املنطقة.
وأضاف البيان :سوف جتتمع وفود من
دولة اإلمارات وإسرائيل خالل األسابيع
املقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق
بقطاعات االستثمار والسياحة والرحالت
اجل��وي��ة امل��ب��اش��رة واألم���ن واالت��ص��االت
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية
وال��ث��ق��اف��ة وال��ب��ي��ئ��ة وإن��ش��اء س��ف��ارات
متبادلة وغيرها من املجاالت ذات الفائدة
املشتركة.
وت��اب��ع :إن ب��دء عالقات مباشرة بني

اث��ن�ين م��ن أك��ب��ر ال��ق��وى االق��ت��ص��ادي��ة في
ال��ش��رق األوس����ط ،م��ن ش��أن��ه أن ي��ؤدي
إل��ى النهوض باملنطقة من خ�لال حتفيز
النمو االق��ت��ص��ادي ،وت��ع��زي��ز االبتكار
التكنولوجي ،وتوثيق ال��ع�لاق��ات بني
الشعوب.
وقال الشيخ محمد بن زايد:في اتصال
هاتفي ،أمس ،مع الرئيس األميركي ترمب
ورئيس ال���وزراء اإلسرائيلي نتنياهو،
مت االت��ف��اق على إي��ق��اف ض��م إسرائيل
لألراضي الفلسطينية .كما اتفقت اإلمارات
وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو
ت��دش�ين ال��ت��ع��اون املشترك وص���والً إلى
عالقات ثنائية.

محاوالت بعض النواب للتصعيد في الفترة املتبقية
من عمر املجلس بعد الصمت ألربع سنني ،مكشوفة ،وهي
طريقة لتلميع أنفسهم فيما تبقى من عمر املجلس.
احلكومة واعية ملثل هذه اآلالعيب وعندهم من اخلبرة
في إبطال هذه احليل ،وسمو نائب األمير وولي العهد لديه
من اخلبرة في التعامل مع أعضاء املجلس في مثل هذه
الظروف ..هذا املجلس القائم على أساس غير دستوري
أشبهه بـ «حلول اجلمعة» ولم ينجز ما يفيد املواطن واآلن
يحاولون تلميع أنفسهم!
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