ملشاهدة الصفحات
PDF

الأح��������������د

 7من جمادى األولى  1440هـ 13 /يناير  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3354

www.alwasat.com.kw

� 16صفحة ــ  100فل�س

العتيبي وجه أسئلة برملانية لوزير التجارة والصناعة بشأن «قسائم أمغرة» لكنه طلب مهلة للرد

الشطي« :غراس» سيواصل جهوده
حلماية الشباب من آفة املخدرات

الروضان :جتاوزات «أجيليتي» كثيرة

خا�ص  -الو�سط

ال مع ما أثارته «الوسط»
تفاع ً
في عددها الصادر في  31ديسمبر
الفائت ،ح��ول انتهاء العقد املبرم
بني الهيئة العامة للصناعة وشركة
أجيليتي بشأن قسائم السكراب
مبنطقة أمغرة ،وما أعلنته الشركة
من عدم االعتداد بإعالن الهيئة عبر
الصحف ،قال النائب خالد العتيبي
لـ«الوسط» :أبلغني وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان بوجود
جتاوزات كثيرة من الشركة  ،وأنه
سيدفع بعدم التجديد للشركة ،
ونحن بدورنا نشد على يديه الن
“أجيليتي” خالفت الشروط التي
مت االت��ف��اق عليها  ،وف��ي مقدمتها
عدم تطوير البنية التحتية للقسائم
طيلة ه��ذه السنوات وه��ذا يعطي
ال��وزي��ر احل��ق ف��ي ع��دم التجديد
للشركة .من جانبه قال النائب عمر
الطبطبائي لـ«الوسط»  :قد تكون
ه��ن��اك ضغوطا ف��ي ه��ذا اجل��ان��ب،
ورسالتنا ال��ى وزي��ر التجارة هي
أن ال��ق��ان��ون الب��د وأن يطبق  ،إذا
ك���ان ل��ه��ذه ال��ش��رك��ة ح��ق فلتأخذ
حقها ،وإذا لم يكن لها حق فيجب
على الوزير أن يقوم ب��اإلج��راءات
القانونية ،خاصة وأننا نسمع أن
هناك مشاكل كثيرة .
ف��ي ذات السياق حت��دث عضو
املجلس ال��ب��ل��دي م .ح��م��ود عقله
العنزي لـ»الوسط» مطالبا هيئة
الصناعة بتوضيح القيمة املضافة
التي حققتها من خالل استغاللها
قسائم السكراب في منطقة جنوب
امغرة .

5
م �ش��روع ق ��رار أمم��ي ل�ت��وس�ي��ع مهمة
املراقبني باحلديدة اليمنية

خالد العتيبي

عمر الطبطبائي

خ � ��ال � ��د ال �ع �ت �ي �ب ��ي:
ال �ت �ق �ي��ت ع � ��دد ًا م��ن
امل �ت �ض��رري��ن ون �ش��د
ع �ل��ى أي� ��دي ال��وزي��ر
حل � � ��ل م� �ش �ك �ل �ت �ه ��م

م .حمود العنزي

ع �م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي:
م � �ش � �ك � �ل� ��ة ق� �س ��ائ ��م
أم� � � � � � �غ � � � � � ��رة ع � �ل � ��ى
«ال� � � � ��رادار» وي �ج��ب
ت �ط �ب �ي ��ق ال� �ق ��ان ��ون

(طالع صفحة )4

جتدد االشتباكات بني متظاهري «السترات الصفراء» وقوات األمن

ال جرحى كويتيني بني ضحايا انفجار باريس

فيما أكد سفير الكويت لدى فرنسا
سامي السليمان عدم وجود مواطنني
كويتيني بني جرحى حادث االنفجار
الذي وقع في مخبز وسط العاصمة
باريس امس السبت.
وق���ال السليمان ف��ي تصريح
لوكالة األنباء الكويتية إن السفارة
تواصلت مع السلطات الفرنسية
فور وق��وع احل��ادث للتأكد من عدم
وجود كويتيني بني اجلرحى.
ال��ى ذل��ك أع��ل��ن وزي���ر الداخلية
الفرنسي كريستوف كاستانير
ام��س ،مقتل  4في انفجار باريس،
م��ؤك��دا أن ال��وض��ع أص��ب��ح حتت
السيطرة في أعقاب االنفجار الهائل
ال��ذي وق��ع ف��ي أح��د املخابز وسط
العاصمة باريس.

(طالع صفحة )9

عمليات إنقاذ لضحايا انفجار باريس

العقيل :العرب قادرون على
إحداث نقلة نوعية في التنمية
أك��دت وزي���رة ال��دول��ة للشؤون
االقتصادية مرمي العقيل أن الدول
العربية متتلك القدرات التي متكنها
م��ن مواجهة التحديات وحتقيق
نقلة تنموية عبر مضاعفة اجلهود
والتعاون في إطار العمل العربي
املشترك.
واضافت العقيل في بيان صحفي
ام��س مبناسبة انعقاد االجتماع
االول ملجلس امناء املعهد العربي

للتخطيط ال��ذي انعقد برئاستها
ف��ي الكويت اخلميس الفائت أن
العمل العربي املشترك ميثل إحدى
أه��م ال��وس��ائ��ل لتحقيق التنمية
املستدامة حيث يتكامل من خاللها
االقتصاد العربي في سبيل حتقيق
ال��ط��م��وح��ات امل��ن��ش��ودة ع��ل��ى كل
املستويات.

(طالع صفحة )3

 23ألف رخصة جتارية
في 2018
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها قامت بإصدار
 22904رخص جتارية متنوعة ،و 18057رخصة «شركة
الشخص الواحد» ،وذلك خالل الفترة من أول يناير 2018
حتى نهاية ديسمبر املاضي.
وأوضحت “التجارة” ،في بيان صحفي ،أنها أصدرت
 3846رخصة مؤسسة فردية و 12067رخصة مزاولة بعد
التأسيس عبر مركز الكويت لالعمال النافذة الواحدة.
وأضافت أنها أصدرت  477رخصة مركبة متنقلة ،و346
ترخيصا حرا متناهي الصغر كما أص��درت  5178رخصة
لفروع شركة أشخاص

آالف الفلسطينيني تظاهروا في رام الله رفض ًا لصفقة القرن

فلسطينيون ينددون بـ «صفقة القرن» خالل تظاهرة في رام الله

تظاهر آالف الفلسطينيني  ،وسط مدينة رام الله في
الضفة الغربية احملتلة ،للمطالبة بإنهاء االنقسام الداخلي،
ولرفض صفقة القرن األمريكية.
وش��ارك في الوقفة التي دعا لها التجمع الفلسطيني
ال��دمي��ق��راط��ي ،عند دوار امل��ن��ارة وس��ط رام ال��ل��ه ،آالف
الفلسطينيني من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وطالب املتظاهرون بإنهاء االنقسام الفلسطيني بني
حركتي حماس وفتح ،ون��ددوا بخطة السالم األمريكية
التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد .وصفقة القرن هي خطة
سالم تعدّها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،ويتردد
أنها تقوم على إجبار الفلسطينيني على تقدمي تنازالت
مجحفة لصالح إسرائيل .ورفع املشاركون الفتات وهتفوا
بشعارات تطالب بالوحدة الفلسطينية ،ملواجهة املخططات
اإلسرائيلية واألمريكية.

ح� � �م � ��ود ال � �ع � �ن� ��زي:
أي � � � � � � ��ن ال� � �ق� � �ي� � �م � ��ة
امل � � �ض � � ��اف � � ��ة ال � �ت � ��ي
حققتها «أجيليتي»
ل�ت�ط��وي��ر ال�ق�س��ائ��م؟

خالد الروضان

بني السطور
إذا كان وزير التجارة والصناعة يشتكي
من جت���اوزات «أجيلتي» وال��ن��واب قدموا
أسئلة برملانية عن تضرر مستأجري قسائم
«أم��غ��رة» ،وإل��ى اآلن لم تستجب الشركة
فإلى من نشتكي؟! ..من أي��ن تستمد هذه
الشركة قوتها في «تطنيش» إع�لان هيئة
الصناعة بانتهاء التعاقد ووج��وب عودة
األراض��ي إلى الهيئة ..يجب على أصحاب
القرار التفتيش داخ��ل أروق��ة «الصناعة»
لكشف م��ن يحمي ه��ذه ال��ش��رك��ة وحتما
يستفيد من استمرار متسكها باألرض..
ال أحد يزعل إذا قالوا «ديرة بطيخ»!
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