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العمال املتجمهرون اعتدوا على القنصل ومندوب شركتهم وكَسروا »استقبال السفارة« 

إضراب البنغال حتت السيطرة

ما تعانيه العمالة البنغالية في الكويت 
مــن أوضـــاع إنسانية صعبة وتعرضهم 
لألجواء احلــارة والــبــاردة وإهمال متعمد 
مــن قبل بعض الكفالء وتــأخــر رواتبهم 
يحتاج إلى وقفة جادة من قبل احلكومة.. 
هؤالء تغربوا عن ديارهم وأغلبهم باعوا ما 
ميلكون من أجل احلصول على فرصة عمل 
وتعرضوا الستغالل مكاتب العمل وبالتالي 
تتأخر رواتبهم لشهور وهم أحوج ما يكون 
إلعالة أسرهم وعليهم مسؤوليات يجب أن 
ينظر للقضية من جانب إنساني وأال تتأخر 
احلكومة في صــرف مستحقات الشركات 

وإلزامها بدفع رواتبهم.

بني السطور

سيطر أمس رجال األمن على اعمال شغب أمام السفارة 
البنغالديشية نفذها عــمــال بنغالديشيون احتجاجاً 
على حرمانهم رواتبهم ملدة 4 شهور. وذكــرت مصادر ان 
االحتجاج تطور إلى اعتداء بالضرب على القنصل العمالي 

ومندوب الشركة، إال أن رجال األمن القوا القبض على جميع 
العمال ومت نقلهم بواسطة باصات األمن العام وتوزيعهم 
على املخافر، فيما كانت اصابات القنصل واملندوب طفيفة 
والتــدعــو للقلق حيث مت نقلهما إلــى املستشفى األميري 

لتلقي العالج  . وفرضت قوات األمن العام طوقاً أمنياً حول 
السفارة وأّمنت املوقع وابعدت املتجمهرين عن محيط 
السفارة ، ومت استدعاء مسؤولي وزارة الشؤون لتسجيل 

شكوى عمالية ضد الشركة املشغلة للعمالة املتجمهرة.
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تونس .. إضراب عام جوًا وبحرًا

سؤال برملاني عن شبهة غسيل 
أموال في أحد البنوك

وجه النائب خالد الشطي سؤاال 
ــر املالية نايف احلجرف  الـــى   وزي
نص السؤال: في ظل تنامي حاالت 
ـــوال والتي  االشتباه فــي غسل األم
تناقلتها الصحف احمللية وعلى وجه 
خــاص قيام البنك املــركــزي بفرض 
غــرامــات مالية كبيرة على بعض 
البنوك، يبرز دور وحدة التحريات 
املالية الهام في تلقي البالغات من 
البنوك احمللية والتعامل معها وفق 

القوانني احمللية.

واخــذا باالعتبار ان انشاء وحدة 
التحريات املالية وتأسيس كيانها 
احلالي جاء من خالل رئيس الوحدة 
السابق طالل الصايغ والذي مت خالل 
فترة توليه رئاسة الوحدة خروج 
الكويت من القائمة الــســوداء، وهي 
جهود واضحة من قبل املذكور ومت 
ــادة بها من عدد من املؤسسات  اإلش

الدولية.

 »شؤون إقامة 
الفروانية« إلى الرقعي 

بدءًا من األحد
أعلنت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ العمل في املبنى 
اجلديد بــإدارة شؤون إقامة الفروانية الكائن في منطقة 
الرقعي بجانب مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة بشكل 

رسمي يوم األحد املقبل .
وأشـــارت اإلدارة العامة للعالقات واإلعـــالم األمني 
بالوزارة في بيان الى ان هذا املبنى اخلدمي روعي فيه 
تقدمي اخلدمات وفق أحدث األنظمة املعمول بها مع مراعاة 

راحة املراجعني من املواطنني واملقيمني.

ــران  ــي ــط ــت حــركــة ال ــف ــوق ت
والــقــطــارات واحلـــافـــالت في 
تونس بعد أن بدأ احتاد الشغل 
أمــس إضــرابــا عاما احتجاجا 
على رفض احلكومة رفع أجور 

حوالي 670 ألف موظف.
وتتعرض تونس لضغوط 
قوية من صندوق النقد الدولي 
لتجميد األجور في القطاع العام 
ــد مــن عجز  للمساعدة فــي احل

امليزانية في البالد.
ويــشــمــل اإلضــــــراب أيــضــا 
املدارس واملستشفيات واملكاتب 
والبنوك احلكومية وكل وسائل 
النقل التي تعطلت بشكل كامل 
فــي الــعــاصــمــة وأغــلــب املــدن 

التونسية.

آثار الشغب تبدو على قسم االستقبال بالسفارة وفي االطار جانب من العمال املتجمهرين

ترأس اجتماع »األعلى للبترول« 

املبارك: لنكن على 
قلب رجل واحد

تــرأس سمو رئيس مجلس الـــوزراء، الشيخ جابر 
املبارك، في قصر السيف أمس اجتماع املجلس األعلى 

للبترول بعد صدور املرسوم األميري بتشكيله«.
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السودان يزيد األجور.. وتظاهرات أمام قصر الرئاسة 

قوات األمن تطلق الغاز املسيل للدموع على املتظاهرين في اخلرطوم

ــوزراء السوداني قــراراً بزيادة  أصــدر مجلس ال
أجور العاملني بالقطاع العام بعد أن فرغت املالية 
من اإلجراءات الفنية. وأوضح االحتاد العام لنقابات 
ــودان، أن الــقــرار سلم لــديــوان شــؤون  ــس عمال ال
اخلدمة إلصــدار املنشور املفصل لزيادات األجور 

وفقا للدرجات الوظيفية.
الى ذلك أفاد شهود عيان أن قوات األمن السودانية 
أطلقت الغاز املسيل للدموع جتــاه املشاركني في 
تظاهرة متجهة إلى القصر الرئاسي في العاصمة 
اخلرطوم، لدعوة الرئيس عمر البشير إلى مغادرة 
السلطة. ودعا منظمو املسيرة اجلديدة في العاصمة 
إلى التظاهر في 11 منطقة أخرى بينها بورتسودان 

ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة.
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