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النواب الثالثة يجرون بروفة استجواب رئيس الوزراء

مستجوبو اخلالد يدعونه لصعود املنصة

م��ا سجله دي���وان احملاسبة م��ن مخالفات 
تزيد عن 40 حالة على وزارة الصحة »باألمر 
املباشر« في معاجلة جائحة كورونا، ولم تتبع 
اإلج��راءات الصحيحة ، التعامل مع األزم��ة ال 
يعني جتاهل اإلجراءات التي حتقق العدالة في 
شراء املستلزمات واألدوية ، من املمكن الطلب 
من الشركات باملمارسة السريعة استغالالً 
للوقت ولكن عدم اتباع  اإلج��راء السليم يثير 

الشكوك ،» امش عدل يحتار عدوك فيك«.

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

يعقد مجلس األمة جلسته العادية والتكميلية غدا الثالثاء 
وبعد غد األربعاء للنظر في بنود ج��دول األعمال السبعة 
والتي تتضمن إحداها االستجواب املوجه من النواب خالد 
العتيبي وثامر السويط وب��در ال��داه��وم إل��ى سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وتشتمل محاور االستجواب الثالثة على »مخالفة صارخة 
ألحكام الدستور عند تشكيل احلكومة بعدم مراعاة عناصر 
واجتاهات املجلس اجلديد ، »هيمنة السلطة التنفيذية في 
تكوين البرملان« ، واإلخ��الل بااللتزام الدستوري في املادة 
»98« من الدستور، ويحتوي جدول األعمال أيضاً على طلبني 

لتشكيل جلنتي حتقيق.  
من جانبه أعلن النائب خالد العتيبي عن إجراء »بروفة« 
استجواب رئيس الوزراء، داعيا إياه لصعود املنصة ، قائال: 
بعد تسلمي جدول أعمال اجللسة وفي ظل ضبابية املوقف 
احلكومي لعدم إعالن قبول استقالة احلكومة،  سنقوم أنا 
وزمالئي املستجوبون بإجراء بروفة الستجوابنا املقدم 
لرئيس الوزراء. وأدعو الشيخ صباح اخلالد لصعود املنصة 

ومواجهة االستجواب.

م����ؤش����رات »ال����ب����ورص����ة« ال��رئ��ي��س��ي��ة 
تتباين في اخلتام
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»الصح����ة«: 378 إصاب����ة ج��دي����دة 
464 حالة ب� »كورونا«  وشفاء 
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السودان: فرض حظر جتوال ب� »غرب 
دارفور« على خلفية أحداث عنف

»ملخالفات جسيمة«..  قطع الكهرباء عن »الصفافير«
أك��د محافظ العاصمة الشيخ 
ط���الل اخل��ال��د أن “قطع ال��ت��ي��ار 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ب��ال��ك��ام��ل ع��ن س��وق 
الصفافير ج��اء ك��إج��راء قانوني 
م���ن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ل��وج��ود 
م��خ��ال��ف��ات ج��س��ي��م��ة ل��ل��م��ح��الت 
وال�����ورش امل���وج���ودة مب���ا ُي��ه��دد 
األرواح وامل��م��ت��ل��ك��ات ويتسبب 
بشكٍل مستمر في الكوارث وتهديد 
البيئة احمليطة”، الفتاً إلى أن فريق 
الطوارئ لفرع بلدية احملافظة قام 
ب��إن��ذار جميع احمل��الت ملمارستها 
مخالفات واضحة منها استغالل 
املمرات في السوق ألنشطة خاصة، 
إلى جانب تسكير املمرات الداخلية 
واخل��ارج��ي��ة ألغ����راض مختلفة، 
باإلضافة إلى ممارسة أنشطة غير 
مذكورة في التراخيص املمنوحة 

لها«.
   وعلى هامش حملة احملافظة 
إلزال����ة م��خ��ال��ف��ات م��ح��الت س��وق 
ال��ص��ف��اف��ي��ر ف���ي م��ن��ط��ق��ة ش��رق 
الصناعية بني اخلالد أن “كثيراً 
من احملالت والورش املوجودة في 
السوق حتتوي على مخازن إطارات 
وزي��وت وأخ��ش��اب، باإلضافة إلى 
س��ل��ن��درات غ���از وم����واد سريعة 

االشتعال . 
 توجيهات بإزالة جميع مخالفات السوق على وجه االستعجال
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»FBI« يحقق في دعم حكومات أجنبية القتحام »الكابيتول«

12 جماعة متطرفة شاركت في أعمال الشغب   حتديد أعضاء أكثر من 

م��ع تصاعد الشكوك ح��ول الطابع العفوي القتحام 
الكونغرس في 6 يناير وإمكانية حصول تواطؤ في ظل 
بروز أفعال مشبوهة على غرار التنظيم امللحوظ وإعطاء 
التوجيهات عبر مكّبر الصوت ، شكك مكتب التحقيقات 
ال��ف��درال��ي )FBI( ف��ي وق���وف ح��ك��وم��ات أجنبية وراء 
التخطيط وتنفيذ الهجوم الدامي وغير املسبوق على مركز 

الدميقراطية في الواليات املتحدة.
وبعد مرور نحو أسبوع على اقتحام الكابيتول، استطاع 
خبراء حتديد أعضاء أكثر من 12 جماعة متطرفة شاركت 
في أعمال الشغب، مستدلني عليهم من مالبسهم والفتاتهم 

وأعالمهم وعالمات أخرى.
 FBIوفي رسالة إلى أجهزة االستخبارات املركزية و
وأجهزة أمنية أخ��رى، دع��ت 4 جل��ان في مجلس النواب 
إلى تقدمي كل الوثائق واإلحاطات الضرورية لكشف أي 
محاوالت خارجية محتملة الستغالل األحداث، وما إذا كان 
قد مت تبادل املعلومات بني أجهزة األمن أو نشر التضليل 
املعلوماتي، مطالبني بوثائق لتحديد جوانب اإلخفاق 

وعالمات التحذير وطرق مكافحة التطرف.

عمان تغلق حدودها البرية 
ملدة أسبوع 

قالت وكالة األنباء الرسمية الُعمانية، ام��س، إن السلطنة 
ستغلق حدودها البرية ملدة أسبوع اعتبارا من اليوم االثنني للحد 
من انتشار فيروس كورونا.  مضيفة  أن اإلج��راء سيدخل حيز 
التنفيذ اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم وأن من املمكن 

متديده لفترة أطول.

جلنة حتقيق في 
 10 حادث تسلل 

إيرانيني إلى الكويت
أمر وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر العلي 
بتشكيل جلنة حتقيق للنظر ف��ي واقعة 
التسلل التي جرت من جهة البحر مبنطقة 
شاليهات ميناء عبدالله وال��وق��وف على 
حيثيات القضية وكيفية دخولهم للمياه 

اإلقليمية.
وذك���رت ال����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي بيان 
ص��ح��ف��ي أم���س أن ع����ددا م���ن امل��واط��ن��ني 
بالتعاون مع األج��ه��زة األمنية املختصة 
متكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص 
من إح��دى اجلنسيات حاولوا التسلل من 
جهة البحر مبنطقة شاليهات ميناء عبدالله 
، مشيدة باملواطنني الذين قاموا بالتعاون 

مع رجال األمن في القبض على املتسللني .

أحداث شغب ومحاوالت
سلب ونهب في تونس

كشف املتحدث بإسم وزارة الداخلية التونسية خالد احليوني 
أمس ان عدة محافظات شهدت احداث شغب واشتباكات ليلية 
بني وحدات األمن ومتظاهرين على الرغم من احلجر الصحي 
الشامل الذي فرضته السلطات التونسية. وقال احليوني إن 
قوات األمن تصدت بنجاعة مساء السبت حملاوالت االستيالء 
والنهب ألم��الك عامة وخاصة في أح��داث شغب شهدتها عدة 

مناطق في تونس”.

»التشريعية«: زيادة العالوة 
80 دينارًا  االجتماعية إلى 

عن كل ولد  
 

أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرملانية مهند الساير إن اللجنة 
وافقت امس  على اقتراح تعديل املادة الثانية من القانون رقم 
79/1995 في شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع 
باملرافق واخل��دم��ات العامة وال��ذي يلغي امل��ادة التي تسمح 
للحكومة زيادة الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخلدمات العامة وانشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق 
احملاصيل الزراعية املنتجة محلية ، وزي��ادة مكافآت الطلبة 
باجلامعات والكليات اجلامعية ومعاهد التعليم العالي وزيادة 
املساعدات العامة مبنح الكويتية املتزوجة التي بلغت 30 عاما 

املساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
وأضاف: متت املوافقة على منح زيادة في العالوة االجتماعية 
واملعاشات التقاعدية واملساعدات العامة ومن ضمن االقتراحات 
زيادة العالوة االجتماعية املقررة لألوالد إلى 80 دينارا عن كل 

ولد، و220 دينار عن كل ابن معاق.

»املعلومات املدنية« و»تشجيع 
االستثمار«.. ربط مباشر مع »هويتي«

 وقعت الهيئة العامة للمعلومات املدنية وهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر أمس مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز التعاون 
والربط املباشر مع منصة تطبيق “هويتي” وذلك في إطار التعاون 
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