ملشاهدة الصفحات
PDF

اخلميـ�س

 13من شعبان  1440هـ 18 /أبريل  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3420

www.alwasat.com.kw

� 16صفحة ــ  100فل�س

نواب طالبوا احلكومة مبعاجلة فورية الختالالت سوق العمل

الغامن عن أزمة البدون :احلل اجلذري لدى أصحاب القرار
ال�������ع�������ق�������ي�������ل % 72 :م����������ن ال�������ع�������ام�������ل���ي���ن ف����������ي ال��������ق��������ط��������اع اخل����������������اص غ�������ي�������ر ك������وي������ت������ي���ي��ن وغ��������ي��������ر ج����ام����ع����ي��ي�ن
ع������ب������د ال���������ك���������رمي ال��������ك��������ن��������دري وب��������������در امل������ل�����ا ي������ع������ت������زم������ان اس��������ت��������ج��������واب رئ�������ي�������س ال�����������������������وزراء ووزي�����������������ر امل�����ال�����ي�����ة

األمير يكرم حفظة القرآن

حتت رعاية وحضور صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد
أقيم صباح أمس حفل ختام جائزة
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ ال��ق��رآن
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته
ب��دورت��ه��ا ال��ع��اش��رة وذل���ك على
مسرح قصر بيان.
وتفضل صاحب السمو بتكرمي
جل��ان التحكيم وتقدمي اجلوائز
على الفائزين واجلهات الفائزة
باملسابقة ك��م��ا مت ت��ق��دمي هدية
تذكارية إلى سموه رعاه الله بهذه
املناسبة.
وشهد احلفل رئيس البرملان
مبملكة ماليزيا الصديقة الداتو
محمد عارف مت يوسف ورئيس
م��ج��ل��س األم����ة م�����رزوق ال��غ��امن
ورئيس املجلس األعلى للقضاء
ورئيس محكمة التمييز ورئيس
احملكمة ال��دس��ت��وري��ة املستشار
يوسف املطاوعة.

(طالع صفحة )3

�سمري خ�رض وريا�ض عواد
فيما طالب عدد من ن��واب مجلس األم��ة احلكومة بضرورة
معاجلة االخ��ت�لاالت بسوق العمل ف��ي أس��رع وق��ت وتزويد
املجلس بسياسة واض��ح��ة ملعاجلة أزم���ة التوظيف خالل
ال��س��ن��وات اخل��م��س املقبلة ،مشددين على ض���رورة توحيد
الرواتب وفرض تعيني أعداد معينة من الكويتيني في القطاع
اخلاص،وعقب انتهاء اجللسة أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن عن تفاؤله بإكمال املجلس فصله التشريعي كامال  ،وعن
االقتراحات بقوانني بشأن احلقوق املدنية واالجتماعية للمقيمني
بصورة غير قانونية  ،قال الغامن :أعلم أن هناك حال جذريا
ونهائيا لدى أصحاب القرار.

(طالع صفحة )4

بني السطور
تنفيذ املشاريع من قبل الديوان األميري
مخالفة صريحة للدستور ..الديوان ال ميلك
أجهزة متخصصة في التنفيذ والرقابة،
وح��دث��ت أخ��ط��اء ف��ي تنفيذ  20مشروعاً
من قبلهم ألنهم يعملون بطريقة التكلفة،
باإلضافة إلى الربح ،وفي ذلك هدر للمال
ال��ع��ام ..في احلكومة وزارات متخصصة
في املشاريع وقادرة على طرح املناقصات
بالطريقة الصحيحة ..بسنا مخالفات!!!

سمو األمير يكرم قارئ القرآن املصري الشيخ محمود الطبالوي

املعارضة التركية تفوز رسمي ًا
بانتخابات اسطنبول

ق�������ال ح�������زب م���رش���ح
املعارضة أك��رم إم��ام أوغلو
إن الهيئة االنتخابية أعلنت
أم��س ف��وزه برئاسة بلدية
اسطنبول.
وس����ل����م����ت ال���ه���ي���ئ���ة
االنتخابية العليا إمام أوغلو
هذه الوثيقة على الرغم من
الطعن الذي تقدم به الثالثاء
حزب الرئيس التركي رجب
ط��ي��ب اردوغ�������ان مطالبا
بإجراء اقتراع جديد ،معتبرا
ان االنتخابات التي جرت في
 31مارس شهدت مخالفات .

أكرم إمام أوغلو وسط مؤيديه في اسطنبول

«التجارة» :فرق عمل
ميدانية ملتابعة ارتفاع
األسعار قبل رمضان
أعلنت وزارة التجارة والصناعة تشكيل فرق عمل ميدانية من
قطاع الرقابة وحماية املستهلك ملتابعة ورصد أي ارتفاع ألسعار
السلع واملنتجات في األس��واق احمللية استعدادا حللول شهر
رمضان املبارك.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إنها أعدت خطة متكاملة
استعدادا للشهر الفضيل تتضمن إج���راءات مشددة للرقابة
والتفتيش على األس��واق مبا يضمن توفير السلع االستهالكية
الغذائية السيما األساسية منها بكميات كافية وأسعار مناسبة
غير مصطنعة.

(طالع صفحة )10

«األوقاف» :فسخ عقد
الشركة املتأخرة في صرف
رواتب العمالة
أفاد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد لشؤون
القرآن والدراسات اإلسالمية الدكتور وليد الشعيب ،أن ال عالقة
للوزارة مبوضوع اعتصام العمالة ،خاصة أن صرف رواتب
العمالة يتم عن طريق الشركة التي توفرهم للعمل في الوزارة،
الفتا أنها تسلّمت كامل مستحقاتها املالية خالل ديسمبر املاضي.
وقال شعيب في تصريح صحافي إن الوزارة عقدت اجتماعات
عدة مع الشركة املعنية طالبت خاللها بضرورة االلتزام ببنود
العقد املبرم بني الطرفني ،إال أنها لم تلتزم بكثير من الشروط
املدونة في العقد.

التتمة 6

قتلى وجرحى في إط�لاق صواريخ
على العاصمة الليبية

«امليزانيات» حتذر من
تدني الصرف على املشاريع
اإلنشائية في «اإلطفاء»
قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عدنان عبدالصمد
أن اللجنة اجتمعت ملناقشة مشروع ميزانية اإلدارة العامة إلطفاء
للسنة املالية اجلديدة  2020/2019وحسابها اخلتامي للسنة املالية
املنتهية  2018/2017ومالحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني
املاليني بشأنه.
وأك��د عبدالصمد ان��ه تبني للجنة تدني وان��ع��دام الصرف على
املشاريع اإلنشائية في اإلدارة بشكل عام على الرغم من أهميتها،
ك��ون أن غالبيتها عبارة عن مراكز لإلطفاء السناد عمل اإلدارة
العامة لإلطفاء  ،وأكدت اللجنة على ضرورة املتابعة والتنسيق مع
اجلهات املختصة لتذليل معوقات تنفيذ العمل واالنتهاء من إجراءات
طرح املناقصات وتوقيع العقود الالزمة لتفادي عدم االستفادة من
االعتمادات املخصصة لها .وقال :الحظت اللجنة انخفاضا إيجابيا
ملحوظا وبنسبة  % 83في عدد املخالفات املالية

التتمة 6

8
«ال��ك��وي��ت��ي��ة» ت��رع��ى م��ع��رض الفرص
الوظيفية في الكلية االسترالية

11

«الصناعة» أجرت قرعة لقسائم
قطعة  4بصبحان الصناعية
أعلنت الهيئة العامة للصناعة أمس قيامها بإجراء قرعة إلختيار
مواقع القسائم قطعة ( )4في منطقة صبحان الصناعية والتي
تضمنت توطني  58نشاطا صناعيا على مساحة 5ر 126874متر
مربع.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن اجلهاز الفني في الهيئة قام
باعتماد املخطط التنظيمي للقطعة بالتنسيق مع بلدية الكويت
بشكل يسمح لها بتوطني تلك املساحات والتي تنطبق عليها
االشتراطات.
وأش��ارت الهيئة الى توزيع تلك النشاطات على ستة مشاريع
لنشاط املياه والثلج وأربعة لنشاط جتفيف وجتميد اخلضراوات
وسبعة للحوم واألس��م��اط وأربعة للتعبئة والتغليف وواح��د
للحليب واألجبان باالضافة الى خمسة مشاريع لنشاط العصائر
وسبعة للبطاط و 21للحلويات واملعجنات والشوكوال وثالثة
لألنشطة مختلفة.
وذك��رت أن ه��ذا التوطني ج��اء عقب التأكد من تطابق شروط
التخصيص حسب القرارات املعتمدة من مجلس االدارة اخلاصة
باملساحات وأوليات التوطني.

