
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س 12 من رجب 1440 هـ/ 19 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3399 الــــثــــاثــــاء

املبارك: الشوارع ملك للناس.. وجنان: سنبدأ أول أبريل

أزمة الطرق.. إصالح األضرار وعقاب املتسبب

محاوالت الترويج ملا يسمى رؤية 2035 بأنها 
تنقذ اقتصادنا وحتقق حتويل الكويت  إلى مركز 
مالي وجتــاري حتتاج إلى وقفة وحــوار متعمق 
من قبل املختصني.. هذه مناطق كويتية وخاضعة 
لقوانني الدولة واألمـــوال ستصرف من قبلها، 
لذا يجب إنشاء هيئة كبيرة إلدارة هذا املشروع 
وال يترك إلدارة فردية.. اخلوف أن تتكرر لعبة 
استصالح أراضي مدينة اخليران وتباع األراضي 

إلى شركات تبيعها بأعلى األسعار للمواطنني..
 ال طبنا والغدا الشر!!!

بني السطور

ــال العامة  ــغ فيما أكـــدت وزيــــرة األش
ووزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان د.جنان 
بوشهري أن الوزارة ستبدأ فعليا في تنفيذ 
ــالح الــطــرق فــي األســبــوع األول  خطة إص
من أبريل املقبل، فقد شــدد رئيس مجلس 
ـــوزراء سمو الشيخ جابر املــبــارك على  ال
إصــالح الــطــرق فــي الــبــالد بــالــتــوازي مع 
معاقبة املتسبب باألضرار في أقرب وقت 

ممكن وبأشد العقوبات.
وخالل ترؤسه مساء أمس األول اجتماعا 
ضم وزراء وقيادات بالدولة لالطالع على 
االســتــعــدادات احلكومية للبدء في خطة 
حتسني أعــمــال تنفيذ وإنــشــاء وصيانة 
الطرق في البالد، قال سمو رئيس الوزراء 
: إننا أمــام أمرين األول يتمثل في معاقبة 
ــدي والثاني  ــيء ل ــم ش املتسبب وهـــذا أه

إصالح الضرر بأسرع وقت ممكن.
وأكد أن ما يحدث ال ميكن السكوت عنه 

أو القبول به ويجب علينا حتمل املسؤولية 
ــر فالشوارع  جتــاه املواطنني في هــذا األم
ــنــاس التي  ليست ملكنا بــل هــي مــلــك ال

تستخدمها وما حصل مؤسف.
ــد نــائــب رئــيــس مجلس  مــن جــانــبــه، أك
الــــوزراء ووزيـــر الداخلية الشيخ خالد 
ــراح خــالل االجتماع أن األخطاء التي  اجل
ارتكبت جرمية بحق الكويت وحق املواطن 

الكويتي.
وأضــاف : سيتم البدء بإصالح الطرق 
ــدة واإلبقاء  عبر إغــالق حــارة طريق واح
على حارتني ولدى االنتهاء منها سيتم البدء 
باحلارة املجاورة لها وهــذا العمل طويل 
وشاق، مشيرا إلى أن استخدام حارة األمان 
ملستخدمي الطرق من شأنه توفير 50 في 

املئة من الوقت احملدد إلصالح الطرق.

عمر الطبطبائي:  فساد »شؤون القصر« 
تخطى الـ13 مليون دينار   

ريا�س عواد

 تعهد الــنــائــب عــمــر الطبطبائي 
ــر الدولة  ــر العدل وزي مبحاسبة وزي
لــشــؤون مجلس االمــة فهد العفاسي 
اذا لم يحاسب املسؤولني عن الفساد 
بهيئة شـــؤون الــقــصــر واملشتبهني 
بالتعدي على 13 مليون دينار وعدم 

حتصيل 7 ماليني دينار وبيع وشراء 
ــارات الــشــركــات التابعة للهيئة  ــق ع
ــاح فــي سبيل حتقيق  ــالرب واملــــدرة ل
منافع شخصية . وقــال الطبطبائي 
أمــس : لالسف حتــوم الشبهات حول 
بعض الشركات التي ترتبط بشؤون 
ــوال االيتام، مضيفا: اقول  القصر وام

للمسؤولني هل تظنون ان االيتام ليس 
لهم ظهر »رب العاملني ظهرهم وبإذن 
الله من بعده نحن ظهرهم« . واوضح 
الطبطبائي أنه قابل احد الوكالء ومت 
تبليغ الوزير املعني وقام بتشكيل جلنة 
حتقيق قبل ثالثة اشهر، فهل املوضوع 
دفــن في جلنة التحقيق، حتى االن لم 

نر  اي نتيجة . وبني الطبطبائي انه قبل 
ثالثة اشهر ابلغ هيئة شــؤون القصر 
بشبهات اختالسات من أمــوال االيتام 
مببلغ يقدر بـ12 مليون ديــنــار  عن 
طريق احدى الشركات التابعة لشؤون 

القصر.

»مرحبا أخي« تلتها 10 رصاصات.. 
سّر الوسم الذي يجتاح تويتر
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الشباب يتطلع للثأر من كاظمة
في كأس االحتاد 
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3 قتلى و9 جرحى في حادث إطالق نار    هولندا: 

قوات األمن الهولندية في موقع احلادث

 363 »القوى العاملة« توقف 
ملفًا لـ»مشروعات صغيرة«

كشف املدير العام للهيئة العامة 
للقوى العاملة احمد املوسى أن 
إجمالي التراخيص املسجلة لدى 
الهيئة حتــت مسمى مشروعات 
صغيرة ومتوسطة يبلغ 7 آالف 
و876 ترخيصا مــوزعــة على 4 
آالف و436 ملفا، مشيرا إلــى ان 
اجمالي امللفات املوقوفة منها يبلغ 
363 ملفا متت احالة املخالفني 
منها إلى التحقيقات . وأكد املوسى 
في تصريح صحافي أن الهيئة لم 

ولن تسمح ألي نشاط اقتصادي 
يخالف ســوق العمل والقوانني 
املعمول بها، مشيرا إلــى اتخاذ 
االجراءات القانونية ضد أي قطاع 
مخالف من دون استثناء. وقال 
أن قطاع املشروعات الصغيرة 
يحظى باهتمام الدولة وفي نفس 
ــذا القطاع مثل  الــوقــت تــراقــب ه
مراقبتها لبقية القطاعات األخرى.

»التربية« متنع دخول 
السيارات إلى مدارسها

ــــّررت وزارة الــتــربــيــة عـــدم دخـــول الــســيــارات   ق
 الـــى مبنى املــدرســة خـــالل فــتــرة الــــدوام الــرســمــي. 
وشدد وكيل وزارة التربية الدكتور سعود احلربي في 
نشرة عممها على جميع مديري ومديرات املدارس ورياض 
األطفال على عدم السماح نهائيا ألي مركبة بالدخول الى 
داخل املبنى املدرسي، حرصا على حسن سير العملية 
 التعليمية، وحفاظاً على سالمة الطالب والطالبات. 
يذكر أن مدرسة عبدالله عبداللطيف العمر االبتدائية بنني 
شهدت أمس االول حادث دهس تلميذ في الصف األول 
االبتدائي خالل الفرصة الثانية، ومت نقله الى العناية 

الفائقة في حالة حرجة.

 أعلن جهاز مكافحة االرهاب 
الهولندي امــس مقتل شخص 
واصابة اخرين في حادث اطالق 
نار في تــرام مبدينة اوتريخت 

الهولندية.
وذكـــر رئــيــس اجلــهــاز بيتر 
جاب ان اجلاني مــازال هارباً ، 
اال انــه مت نشر صــورة املشتبه 
به واسمه غوكمان تانيس تركي 
اجلنسية فــي الـــ 37 مــن عمره  
، مبينا انـــه مت رفـــع مستوى 
التهديد االرهــابــي الــى الدرجة 
اخلامسة وهو اعلى مستوى له 

منذ بدء تطبيقه.
وبــني رئيس اجلــهــاز انــه مت 
تشديد االجـــراءات األمنية في 
عدة اماكن بينها مطار شيفول 

في أمستردام.  
وكانت الشرطة قالت في وقت 
سابق إن كثيرين أصيبوا في 
إطالق نار في مدينة أوتريخت 

وسط هولندا صباح امس. 

»التعاون اإلسالمي« 
جتتمع في تركيا

لبحث هجوم نيوزيلندا
أعلن وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان 
بالده ستستضيف اجلمعة املقبل اجتماعا ملجلس وزراء 
منظمة التعاون االسالمي لبحث الهجوم االرهابي على 

مسجدين في نيوزيلندا.
ونقلت وكالة “أناضول” التركية لألنباء عن جاويش 
أوغلو قوله ان املجلس سيشكل جلنة ملتابعة القرارات 
التي سيتم اتخاذها خالل االجتماع لطرح هذه املسألة في 

جميع احملافل الدولية مبا فيها منظمة األمم املتحدة.

)طالع صفحة 3(اجلراح وبوشهري خالل االجتماع

 %  20 عمومية »بيتك«: 
% منحة..   10 أرباح و 

10 أبريل والتوزيع 
ه�صام املن�صاوي

أقرت أمس اجلمعية العمومية 
لبيت التمويل الكويتي “بيتك “ 
توزيع أربــاح نقدية للمساهمني 
بنسبة 20 ٪ من القيمة االسمية 
للسهم الواحد عن السنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2018 
ــع أســهــم منحة  ــوزي ــك ت ــذل ، وك

للمساهمني بنسبة 10 % من رأس 
املال املدفوع ، على ان يتم توزيعها 

في 10 إبريل املقبل
وخالل اجلمعية العمومية قال 
رئيس مجلس إدارة »بيتك« حمد 
املرزوق ال نخطط إلدراج شركات 

تابعة 

)طالع صفحة 4(

التتمة 6

)طالع صفحة 5(


