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يناقشهما املجلس اليوم وغدًا .. األول لبوشهري والثاني للجراح

استجوابان في جلسة

ـــر ذكـــــرى صـــــدور الـــدســـتـــور بــتــاريــخ  مت
1962/11/11 وهو أقــدم دستور في منطقة 
اخلليج ولم يعدل منذ صدوره .. ومتيز الدستور 
بأنه سابق ألوانه وحقق رؤيا اآلباء املؤسسني 
التي توافقت متاماً مع طموح املغفور له بإذن الله 
الشيخ عبدالله السالم في بناء الكويت احلديثة.. 
ولألسف بعد وفاته وإلــى اليوم لم يفعل ولم 
يطور إلى مزيد من احلرية والضمانات ..لو مت 
تفعيل الدستور بدالً من املطبات التي واجهته 

ألصبحت الكويت سويسرا الشرق !!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

ــداً،  ــة فــي جلسته العادية الــيــوم وغ ينظر مجلس األم
االستجوابني املوجهني لنائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ووزيرة األشغال العامة وزيرة 

الدولة لشؤون اإلسكان جنان رمضان بصفتيهما.
ويناقش املجلس االستجواب املوجه من النائب عمر 
الطبطبائي إلــى الــوزيــرة بوشهري من 5 مــحــاور، تشمل 
التراخي في تطبيق القانون على اجلهات املتعاقدة معها 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ، اهـــدار املــال العام 
ــرار مبرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط  واالض
الدولة في التنمية املستدامة، ومخالفة احكام املادتني 98 
و130 من الدستور واالخـــال اجلسيم مبصالح الدولة 
ــاءة استخدام  وحقوقها وعرقلة املشاريع التنموية، واس
السلطة والتعسف واهـــدار حقوق الــدولــة التعاقدية في 
مشاريع وزارة األشغال ، وسوء إدارة الوزيرة ألزمة الطرق 
واالدالء مبعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي 

العام .
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الكويتي  السوق  لالستثمار:  الوطني 
ش���ه���ري  أداء  أف����ض����ل  ث����ان����ي  ي���س���ج���ل 

خليجيًا

مطار الكويت.. حركة املالحة طبيعية رغم اإلضراب
نــفــذ مــوظــفــو اإلدارة 
الــعــامــة للطيران املدني 
إضــــرابــــا أمــــس اســتــمــر 
لساعة واحـــدة فــي مطار 
ــدولــي فــي ظل  الــكــويــت ال
إصرار من قبلهم على تنفيذ 
املطالب، وأعلن املنظمون 
إن اإلضــراب سيتكرر ملدة 

ساعتني األسبوع املقبل.
باملقابل، قالت اإلدارة 
العامة للطيران املدني إن 
حــركــة املــاحــة فــي مطار 
الــكــويــت الـــدولـــي تعمل 
بــشــكــل طــبــيــعــي مــؤكــدة 
أن عمليات التشغيل في 
ــم تتأثر  ــار ل ــط ــق امل ــراف م
باإلضراب الــذي دعا إليه 
بعض موظفي الطيران 

املدني.
ـــح نــائــب املدير  وأوض
ـــؤون مــطــار  ـــش ـــام ل ـــع ال
ــــي في  ــــدول الـــكـــويـــت ال
ــي صالح  ــدن الــطــيــران امل
الفداغي في بيان صحفي 
أن حركة الركاب شهدت 
تــســيــيــر 19 رحـــلـــة في 
مواعيدها املجدولة منها 
خمس رحات قادمة و 14 

جانب من اإلضراب أمسرحلة مغادرة.

تركيا تبدأ ترحيل الدواعش إلى بالدهم 

عدد من الدواعش احملتجزين في سجون تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمــس بدء 
ترحيل عناصر تنظيم داعش املعتقلني لديها 

إلى بلدانهم.
ونقلت وكالة أناضول التركية لألنباء عن 
نائب وزير الداخلية اسماعيل جاتكلي قوله 
ان السلطات األمنية قامت بترحيل عنصر من 

داعش يحمل اجلنسية األمريكية.
وأضـــاف جاتكلي أن السلطات التركية 
تعتزم ترحيل عنصرين يحمان اجلنسيتني 
األملانية والدمناركية خال الساعات القادمة 
كما سترحل سبعة مواطنني أملــان اخلميس 

املقبل.
وأوضــح أن السلطات األمنية حتتجز 11 
فرنسيا واثنني يحمان اجلنسية االيرلندية 
فــي مــراكــز الترحيل مشيرا إلــى ان إعادتهم 
إلى بلدانهم ستتم فور االنتهاء من إجــراءات 

الترحيل.

18 مليار دوالر استثمارات 
كويتية في األردن

قــال النائب األول لرئيس غرفة جتــارة وصناعة الكويت 
عبدالوهاب الــوزان ان حجم االستثمارات الكويتية في األردن 
يتجاوز 18 مليار دوالر أمريكي مؤكدا استعداد الغرفة لتقدمي كل 

التسهيات للمستثمرين األردنيني في السوق احمللي.
وأوضح الوزان في كلمة على هامش استقبال وفد اقتصادي 
من األردن في مقر الغرفة أمس ان الغرفة تشجع املستثمرين 
الكويتيني على الدخول في استثمارات بــاألردن وحتفز ايضا 

املستثمرين األردنيني على االستثمار في السوق الكويتي.
ــي استعرض مجموعة من الفرص  وأضــاف ان الوفد األردن
االستثمارية الواعدة في مختلف املجاالت ومتثل قيمة مضافة 
لاستثمارات الكويتية املوجودة في األردن مشيرا الى ان الكويت 

لديها العديد من االتفاقيات مع األردن

السعودية.. إقامة مميزة
19 جنسية 73 شخصًا من  ل� 

أعلن مركز اإلقامة املميزة بالسعودية أمس الدفعة األولى 
من املتقدمني بطلبات احلصول على “اإلقامة املميزة” في 

اململكة ممن استوفوا الشروط اخلاصة بالنظام.
ــى من  ــح املركز في بيان صحفي أن الدفعة األول وأوض
احلاصلني على اإلقامة املميزة شملت عددا من املقيمني داخل 
اململكة وآخرين من خارجها مشيرا إلى أن طلباتهم قد خضعت 

للدراسة واملعاجلة طوال األشهر املاضية وفقا لإلجراءات.
وقالت ان عــدد احلاصلني على اإلقــامــة املميزة في هذه 
الدفعة بلغ 73 شخصا ميثلون 19 جنسية وانــه تنوعت 
فئاتهم بني مستثمرين وأطباء وراغبني في االستقرار مع 
أسرهم فيما ال تزال عمليات التدقيق واملعاجلة مستمرة لبقية 

الطلبات.
ــى تلقيه آالف الطلبات عبر منصته  وأشـــار املــركــز إل
اإللكترونية من داخل اململكة وخارجها خال األشهر املاضية 
حيث عملت فرق متخصصة من املركز على دراسة الطلبات 
والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها 

بحسب ما حدده نظام اإلقامة املميزة.

10 باملئة ارتفاع في نسبة 
الفشل الكلوي سنويًا

قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إن نسبة مرض الفشل 
الكلوي في الكويت سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في املئة سنويا 
ــوزارة لديها خطة للتوسع في إنشاء مراكز غسل  مؤكدا أن ال

الكلى.
وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحفي 
عقب افتتاح مركز الروضة لغسل الكلى أن املركز يعتبر إضافة 
إلى املراكز الصحية لغسل الكلى والبالغ عددها حتى اآلن أربعة 

مراكز مبساهمة من حسني اخلرافي ومحمد العوضي.
وذكر أن املركز يضم 30 سريرا منها 15 لاناث ومثلها للذكور 
وست غرف للعزل لبعض احلاالت موضحا أنه بالطاقة الكاملة 

سيخدم في األشهر املقبلة نحو 180 مريضا.

ُعمان توقف استقدام 
6 أشهر العمالة ل� 

أصدر وزير القوى العاملة العماني، عبدالله بن ناصر البكري، 
قــراراً وزاريـــاً ، بإيقاف التصريح باستقدام قــوى عاملة غير 

ُعمانية، وذلك بصفة مؤقتة في بعض األعمال. 
وأوضح القرار الوزاري أن ذلك جاء استناداً إلى قانون العمل 
الصادر بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير ُعمانية 

بصفة مؤقتة في بعض األعمال. 
ووفــق املــادة األولــى للقرار الــذي نشر باجلريدة الرسمية، 
يوقف ملدة 6 ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير 
العمانية في منشآت القطاع اخلاص العاملة في أعمال اإلنشاءات 

والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر. 
ــار القرار الـــوزاري إلــى أن هــذا ال يسري على املنشآت  وأش
التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، واملنشآت العاملة في تنفيذ 
املشاريع احلكومية، واملنشآت اململوكة ألصحاب العمل املتفرغني 
إلدارتها املسجلني لدى الهيئة العامة لتنمية املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة، واملــؤمــن عليهم لــدى الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية، واملنشآت املسجلة بالدرجة العاملية التي يكون 

مقرها في املناطق احلرة .
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