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باريس.. »السترات الصفراء« تتظاهر للسبت العاشر  

تظاهرات رغم تصريحات ماكرون بشأن احلوار الوطني

 ب��دأت حركة السترات الصفراء 
ام��س السبت اسبوعها العاشر من 
االحتجاجات وسط تعزيزات أمنية 

مشددة.
وتتزامن االحتجاجات مع استمرار 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
ف��ي سعيه حل��ل االزم����ة م��ن خ��ال 
احل��وار الوطني الكبير ال��ذي اطلقه 
الثاثاء املاضي ويستمر ملدة شهرين.

ونشرت السلطات نحو 80 ألف 
رج��ل ام��ن ف��ي ان��ح��اء فرنسا منهم 
خمسة آالف ف��ي العاصمة باريس 
التي من املتوقع أن تكون الساحة 

الرئيسية لاحتجاجات.
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األمم املتحدة: إيران متّول 
احلوثيني من عائدات النفط

 ذكر تقرير للجنة خبراء في األمم املتحدة أّن عائدات وقود مشحون 
من موانىء في إيران تساهم في متويل جهود املتمردين احلوثيني في 

اليمن ضد احلكومة الشرعية.
ومن املتوقع أن تثير نتائج التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس 
برس مرة أخرى تساؤالت حول دعم إيران للمتمردين احلوثيني في 

احلرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.
وفي تقريرها النهائي للعام 2018، قالت اللجنة إنها »حددت عدداً 
صغيراً من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في 

الواجهة« من خال استخدام وثائق مزيفة إلخفاء التبرعات النفطية.
وأضاف التقرير أّن النفط كان »لفائدة فرد مدرج« على الئحة األمم 

املتحدة للعقوبات.
وفي الثامن من يناير اجلاري ، وقف املسؤولون اإليرانيون، أثناء 
اجتماع في طهران مع مبعوثني أوروبيني، فجأة وخرجوا من الباب 

وأغلقوه بعنف، في خرق غير مألوف للبروتوكول.
جاء ذلك بعدما انزعج االيرانيون من رسالة مفادها أن أوروبا لم 
تعد ق��ادرة على حتمل جت��ارب ال��ص��واري��خ الباليستية في إي��ران 

ومؤامرات االغتيال على األراضي األوروبية .

تركيا تعلن جتنيس 
79 ألف سوري  

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 53 ألف سوري 
حصلوا على اجلنسية، يستطيعون التصويت في االنتخابات احمللية 

املقررة بالباد نهاية مارس املقبل .
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي امس، خال اجتماع حول 

أمن االنتخابات احمللية، في والية ماردين جنوب شرقي الباد.
وأوضح صويلو إن السوريني الذين حصلوا على اجلنسية التركية 
هم فقط من يحق لهم التصويت في االنتخابات، وليس كل املوجودين 

في تركيا .
وأض��اف: إجمالي ع��دد السوريني الذين حصلوا على اجلنسية 

التركية هو 79 ألفا و820 شخصا.

جثة مواطن في بناية قيد 
اإلنشاء باألردن.. والسفارة تتابع

 اعلن سفير الكويت لدى االردن عزيز الديحاني أن السفارة 
تابعت منذ صباح امس السبت حادثة وف��اة مواطن كويتي من 
مواليد 1992 بعد أن »مت اباغه من االجهزة األمنية االردنية 

وجود جثمانه في بناية قيد االنشاء في العاصمة االردنية عمان«.
وأكد السفير الديحاني في بيان صحفي ان هناك متابعة حثيثة 
من السفارة مع السلطات االمنية االردنية مبينا انه مت التواصل 
مع وزير الداخلية االردني سمير املبيضني الذي ابدى كل اهتمام 

باملتابعة والتحقيق باحلادث.
واشاد بجهود االجهزة االمنية االردنية التي »بذلتها وتبذلها 
للوقوف على تفاصيل وفاة املواطن الكويتي« راجيا املولى عز 

وجل ان يرحمه.
وأك��د ح��رص السفارة وبتوجيات م��ن نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير اخلارجية ونائب وزير اخلارجية على استمرار 
املتابعة للوصول الى االدلة واالثباتات التي توصلت اليها االجهزة 

االمنية.   

مالحظات نيابية على 
تعيينات »األعلى للبترول« 

ريا�س عواد

فيما يبدو أن وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء اجلديد خالد 
الفاضل ، مقبل على صدام برملاني كسابقيه ، ففي ملف التعيينات 
األخيرة  باملجلس األعلى للبترول استغرب النائب صالح عاشور 
األم��ر ، وق��ال عبر حسابه على تويتر: نستنتج من تعيينات 
املجلس االعلى للبترول إن األمور لن تتغير وإن قضية التطوير 
والتنمية واإلب��داع واإلعتماد على الشباب لم يأت اجلها ونحن 
بحاجة الى سنة ضوئية أخرى حتى نصل الى التغيير الفعلي فى 

التفكير ونقلة نوعية لكويت املستقبل.
من جانبه أك��د النائب ري��اض العدساني أن ق��رار مؤسسة 
البترول الكويتية  بوقف ترقيات الوظائف اإلشرافية حتى إشعار 
آخر قرار خاطئ، موضحا أنه ال يوجد قرار دون أن يحدد بتاريخ 

أو على األقل أساب اتخاذه.

الوزارة تبدأ استخراجها إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم

»التجارة« تضيق اخلناق على »مزوري الرخص«

هواية التخييم قدمية ق��دم الكويت فهي 
فرصة للقاء األس��ر واألص��ح��اب ولكن هناك 
من استغلها بطريقة سيئة ومي��ارس فيها 
الفساد والبعض ينصب خيامه في أماكن 
مخلة باألمن والبعض يستغلها للتأجير.. 
تنظيم هذه الهواية وحتديد األماكن املسموح 
بها وتوصيل اخلدمات املدفوعة األجر ومنع 
السيارات من السير ف��وق ال��رم��ال يزيد من 
البهجة.. إزالة ما يقارب من ألف مخيم مخالف 

دليل على سوء استغالها.. 
األمر يحتاج إلى تنظيم ورقابة!

بني السطور

أمير قطر يترأس وفد بالده 
إلى القمة االقتصادية ببيروت

أع��ل��ن رئ��ي��س ال��لّ��ج��ن��ة اإلع��ام��ي��ة 
والناطق الرسمي باسم القمة العربية 
التنموية االقتصادية واالجتماعية 
رفيق ش��اال، أن أمير دول��ة قطر سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني سيترأس 
وفد باده املشارك في القمة، مشيرا إلى 

أنه سيصل بيروت اليوم األحد.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، أعلنت قطر أن 
متثيلها سيكون على مستوى وزي��ر 
الدولة للشؤون اخلارجية سلطان بن 
سعد املريخي، ووزي���ر املالية محمد 

الشريف .

955 مخيمًا إزالة 
ربيعيًا مخالفًا

أعلنت بلدية الكويت امس إزالة 955 مخيما ربيعيا 
منها 841 مخيما مخالفا با ترخيص و 114 مخيما 
مت استغالها جتاريا في غير الغرض املرخص لها. 
وقالت البلدية في بيان صحفي للجنة دراسة وحتديث 
املواقع املخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي 
التابعة لها إنه وفقا إلحصائية املخيمات املخالفة 
املزالة في احملافظات املعنية مبواقع التخييم الربيعي 

فقد مت توجيه 956 إنذارا ملخيمات مخالفة.
وأضافت أن األجهزة الرقابية في إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت ال��ط��رق وف��رق ال��ط��وارئ وقسم 

إزالة املخالفات مبحافظة اجلهراء وجهت 582 إنذارا 
ملخيمات مخالفة ومتت إزالة 556 مخيما با ترخيص 
و68 مخيما مت استغالها جتاريا في غير الغرض 

املرخص لها.
وأف���ادت ب��أن��ه مت توجيه 374 إن���ذارا ملخيمات 
مخالفة مبحافظة األحمدي ومتت إزال��ة 285 مخيما 
با ترخيص و46 مخيما مخالفا مت استغالها جتاريا 
داعية أصحاب املخيمات الربيعية الواقعة ضمن 

مواقع التخييم املسموح بها.

 »3 »ت��س��ال« ت��ق��دم س��ي��ارة »م��ودي��ل 
مجانًا ملن يخترقها!
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ال��ه��اج��ري: »ال��ش��ؤون« حت��رص على 
دعم اجلمعيات اخليرية واألهلية
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ف��ائ��ض  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار   3.1 »ال����ش����ال«: 
امليزان التجاري

ملشاهدة الصفحات
PDF

في خطوة من شأنها تضييق اخلناق على م��زوري الرخص 
التجارية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة  إطاقها خدمة استخراج 
الرخص التجارية اإللكترونية اعتبار من اليوم األحد بعد اجتياز 
الفترة التجريبية التي طبقتها مطلع يناير اجلاري جلميع الشركات 

واحملات واألنشطة التجارية اجلديدة.
وقالت )التجارة( في بيان صحفي امس إن تطبيق هذه اخلدمة 
سيسهم في حتقيق طفرة كبيرة في بيئة األعمال احمللية وتقليص 
ال��وق��ت العتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات اجلديدة 
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتقليل أع��داد مراجعي 

مراكز الوزارة.
وبينت الوزارة أن الرخصة اجلديدة مؤمنة ب�”باركود” يعرض 
ملفتشيها بيانات الشركة في الرخصة بشكل متصل مع قواعد بيانات 
الوزارة للتحقق من دقة البيانات وصحتها، الفتة إلى تفعيل الربط 
اآللي مع اجلهات احلكومية األخرى يضيقان اخلناق على مزوري 

الرخص التجارية.

جانب من إزالة املخيمات املخالفة

سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
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