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طائرات من دون طيار استهدفت محطتي ضخ تابعتني لشركة أرامكو

اإلرهاب احلوثي يضرب السعودية
 7نواب وقعوا كتاب عدم التعاون مع احلكومة

إستجواب املبارك إلى «التشريعية»
امل� �ج� �ل ��س مي� �ن ��ح جل� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ح ��ول
األمطار مهلة أسبوعني إلع��داد تقريرها
متديد عمل جلنة التحقيق حول القبول
في إدارة الفتوى والتشريع ملدة أسبوعني

(طالع صفحة )4

سمو الشيخ جابر املبارك

«طوارئ طبية» على «جسر جابر»

جانب من التمرين العملي لوزارة الصحة بالتعاون مع «الداخلية» و«النقل»

قال ديوان احملاسبة أمس انه درس وبحث في شهر
أبريل املاضي  322موضوعا بني مناقصة عامة ومحدودة
وممارسة بقيمة اجمالية بلغت (150ر065ر374ر)1
دينار  .وأوضح املدقق املساعد ب��إدارة الرقابة املسبقة
للشؤون االقتصادية في الديوان عبدالله املطيري في
تصريح صحفي أن ال��دي��وان أب��دى رأي��ه بشأن 231
موضوعات بقيمة (083ر341ر )471دينار بنسبة 71
في املئة من إجمالي املوضوعات قيد البحث خالل تلك
الفترة.
وأضاف ان أعمال الرقابة املسبقة لبعض املوضوعات
التي مت دراستها وبحثها أسفرت عن حتقيق وف��ورات
مباشرة للخزانة العامة بقيمة (071ر810ر )1دينار
(نحو 97ر 5مليون دوالر) في أبريل املاضي.

أج��رت إدارة ال��ط��وارئ الطبية في
وزارة الصحة مترينا عمليا على
جسر الشيخ جابر االحمد بالتنسيق
واملشاركة مع الهيئة العامة للطرق
والنقل البري واالدارة العامة للمرور
في وزارة الداخلية.
وقال وكيل وزارة الصحة املساعد
ل��ش��ؤون اخل��دم��ات الطبية املساندة
الدكتور ف��واز الرفاعي ف��ي تصريح
صحفي أم��س ان التمرين يهدف الى
تعريف وتدريب فرق وفنيي الطوارئ
الطبية ع��ل��ى اق��ص��ر ال��ط��رق مل��داخ��ل
ومخارج اجلسر واقرب مركز اسعاف
ومستشفى أثناء عملية االنقاذ اضافة
الى كيفية التعامل مع االحداث الطارئة
والتدريب على عملية فرز املصابني.
وأك���د ال��رف��اع��ي اهمية اج���راء هذا
التمرين لالرتقاء بطرق التعامل مع
الكوارث واحلوادث الكبرى والتنسيق
وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات األخ���رى في
ال��ب�لاد مثل ال��دف��اع امل��دن��ي واإلدارة
العامة لالطفاء.

العازمي :اعتماد كادر العاملني
بالوظائف التربوية املساندة
أع��ل��ن وزي���ر التربية ووزي��ر
التعليم العالي ،د.حامد العازمي،
اعتماد مجلس اخل��دم��ة املدنية
ل���ك���ادر ال��ع��ام��ل�ين ب��ال��وظ��ائ��ف
التربوية املساندة ،مشيرا إلى أنه
متت املوافقة على املقترح الذي
تقدم ب��ه وزي��ر التربية لصرف
ك��ادر للعاملني ب���وزارة التربية
بالوظائف التربوية املساندة.
وقال العازمي إنه متت مناقشة
عدة مقترحات مقدمة بهذا الشان
م��ن اللجنة التعليمية مبجلس
األمة ومن ديوان اخلدمة املدنية
ومن وزارة املالية ،حيث مت في
النهاية إق���رار ك���ادر للعاملني
بالوظائف التربوية املساندة،

معربا عن شكره وتقديره ملجلس
الوزراء واحلكومة املوقرة لتفهم
أهمية دور هذه العناصر الوطنية
وطبيعة عملها ف��ي املنظومة
التعليمية وال��ت��ي تشكل داعما
كبيرا لعمل املعلمني في امليدان
التربوي واملدارس.
كما أعرب الوزير العازمي عن
شكره وتقديره لرئيس وأعضاء
اللجنة التعليمية النائب الدكتور
عودة الرويعي والنائب الدكتور
محمد ه��ادي احلويلة والنائب
ال��دك��ت��ور خ��ل��ي��ل ع��ب��دال��ل��ه أب��ل
والنائب أسامة الشاهني والنائب
ي��وس��ف ص��ال��ح ال��ف��ض��ال��ة على
جهودهم .

«التجارة» 36 :شكوى عقارية في أبريل املاضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،أمس،
تلقيها  36شكوى عقارية خالل شهر أبريل
املاضي ،فيما مت إص��دار  7تراخيص نشر
إعالنات عقارية.
وقالت التجارة في بيان صحافي ،إن
إدارة العقار أصدرت  17ترخيصا وجددت
 43فيما مت تغيير عنوان لـ ،3واستبدال 11
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مشاري العفاسي

بني السطور

�سمري خ�رض و ريا�ض عواد

«احملاسبة»322 :
موضوع ًا بـ  1.4مليار
دينار في أبريل

ف ��اط� �م ��ة م �ح �م��د
ع� � �ب � ��د ال � �ع� ��زي� ��ز
امليلم

(طالع صفحة )6

امل � � �ج � � �ل� � ��س واف� � � � � � ��ق ع � � �ل� � ��ى ت � ��وص� � �ي � ��ات
ال � � �ن � � ��واب ب � �ش � ��أن اس� � �ت� � �ج � ��واب اجل � �ب� ��ري
أعلن رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن أمس موافقة املجلس
على إحالة استجواب سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء إلى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية للنظر
في م��دى دستوريته .وق��ال الغامن في كلمة بعد انتهاء اجللسة
السرية إن سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة االستجواب إلى
التشريعية البرملانية للنظر في مدى دستوريته ووافق املجلس على
ذلك»
وأضاف أن املجلس ناقش طلب احلكومة بعقد اجللسة السرية
ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في االستجواب».
إلى ذلك أعلن 7نواب عدم التعاون مع احلكومة وذلك على خلفية
إحالة إستجواب رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية البرملانية.

قالت رئاسة أمن الدولة السعودي أمس انه مت استهداف
محدود حملطتي الضخ البترولية التابعتني لشركة أرامكو
مبحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف مبنطقة الرياض.
إل��ى ذل��ك قالت شركة أرام��ك��و» السعودية ان إم��دادات
عمالئها من النفط اخل��ام والغاز لم تتأثر نتيجة الهجوم
التخريبي بواسطة طائرات بدون طيار على محطتي ضخ
خلط أنابيب (ش��رق  -غ��رب) .وقالت «ارام��ك��و» في بيان
صحفي انها استجابت حلريق نشب في محطة الضخ رقم
( )8بخط األنابيب (شرق  -غرب) اثر الهجوم التخريبي.
واضافت انها أوقفت وبشكل احترازي الضخ في خط
األنابيب حيث متت السيطرة على احل��ادث بعد أن خلف
أضرارا محدودة في احملطة رقم ( )8دون وقوع أي إصابات.
بدورها أعلنت وزارة اخلارجية استنكار الكويت وإدانتها
بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي عبر الطائرات املسيرة ،
مؤكدة وقوف الكويت إلى جانب األشقاء في اململكة العربية
السعودية ودعمها التام لكافة اإلج���راءات التي تتخذها
للحفاظ على أمنها واستقرارها .

م � � �ح � � �س � � �ن� � ��ون م� � � � ��ن ال� � �ك� � ��وي� � ��ت 8

والغاء 2وإضافة نائب الدفتر لواحد.
وأوض���ح���ت أن���ه مت جت��دي��د ترخيص
لشركة واحدة و 4أفراد ،مشيرة إلى انه مت
اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الشكاوى
الواردة لها.
وانطالقا من حرصها على عدم وجود أي
تالعب في األسعار يؤثر بشكل سلبي على

املستهلك ،كثفت وزارة التجارة والصناعة،
ممثلة بقطاع ال��رق��اب��ة ،ف��رق التفتيش
جوالتها على احملال التجارية املخصصة
“لبيع القرقيعان” ،وسجل فريق طوارئ
األحمدي  5مخالفات على احملال تكمن في
عدم وجود أسعار على السلع ،ومت إحالتها
إلى جهات االختصاص .

محادثات بومبيو وال ف��روف في موسكو
تآمر جديد لتصريف مخزون روسيا وأميركا
القدمي من السالح في حرب تدور رحاها في
منطقتنا ونحن من يدفع ثمنها من الدمار
واملال دون أي تغيير يفيدنا ..ماذا كسبنا من
احلرب العراقية  -اإليرانية ،ثم إغراء طاغية
العراق الحتالل الكويت وإخراجه منها وحرب
اسقاط نظامه ..تخلف على جميع األصعدة.

ف � � � � � �ت� � � � � ��وح� � � � � ��ات إس � �ل � ��ام� � � � �ي � � � ��ة 10
ف� � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � ��ح
القسطنطينية..
بشارة نبوية

