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ه ديوان اخلدمة بإحالة أي تالعب فيها إلى هيئة مكافحة الفساد مجلس الوزراء وجَّ

مكافآت الصفوف األمامية إلى »نزاهة«

بــعــد تسمية الــشــيــخ صباح 
اخلالد رئيساً ملجلس الــوزراء، 
اتضحت الــصــورة، ويجب على 
النواب تقبل الواقع وعدم اتباع 
سياسة لي الذراع، وعلى الرئيس 
ــاءات تقدم  ــف اخــتــيــار حكومة ك
برنامجاً واضحاً تلتزم به، البلد 

تبي العنب ما تبي راس الناطور.

بني السطور

ــوان اخلدمة املدنية عن مخاطبته 21  أعلن دي
جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية بشأن استكمال 
الكشوف اخلــاصــة مبستحقي مكافأة العاملني 
في الصفوف األمامية ملواجهة فيروس كورونا 

املستجد.
وأمــهــل الــديــوان فــي بيانه اجلــهــات احلكومية 
أسبوعا من تاريخ املخاطبة للرد عليه وتزويده 

بكشوف املستحقني وفق الفئات احملددة.
 وأشــار إلى وجود بعض املالحظات اجلوهرية 
في كشوف سابقة مت إرسالها للديوان دون اعتمادها 
من املسؤول أو وكــالء القطاعات املعنيني، ومتت 
إعادتها إلى تلك اجلهات ملزيد من التدقيق واعتمادها 
بشكل رسمي، الفتا إلى توجيهات مجلس الوزراء 
بهذا الشأن بإحالة أي شبهات تالعب في كشوف 
مكافأة الصفوف األمامية إلى هيئة مكافحة الفساد 
»نــزاهــة« ، حفاظا على األمـــوال العامة وضمان 

وصول املكافأة للمستحقني.

تستعجل  ال��ب��رمل��ان��ي��ة«   »التعليمية 
ل�»جامعه  التنفيذيه  الالئحة  إقرار 
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الكويت  م���ع   ت��رب��ط��ن��ا  ال��ه��ن��د:  سفير 
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»امل�����رك�����زي« ي��ط��ل��ق ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة 
لنشر الثقافة املالية في املجتمع

255 مليون وظيفة »كورونا« يتسبب بخسارة 

أعداد العاطلني عن العمل تتضاعف يوميا حول العالم

طلب بإزالة شركة املعادن 
من »سعد العبدالله«

ــارة والــصــنــاعــة ووزيــــر الــشــؤون  ــج ــت طــلــب وزيـــر ال
االقتصادية فيصل املدلج من الهيئة العامة للصناعة إزالة 
موقع شركة املعادن والصناعات التحويلية، وإخالئها فوراً، 
باعتبارها غاصبة، في أول حترك تنفيذي إلزالة املخالفات 

في مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله.
وفي املقابل بعثت “املعادن” بخطاب إلى سمو رئيس 
مجلس الــوزراء الشيخ صباح اخلالد تشكو فيه عدم تنفيذ 
إلتزامات هيئة الصناعة لها، حيث طلبت معاملتها مثل بقية 
الشركات التي حصلت قبل نقلها على موقع بديل، وجرى 

تعويضها عن كافة أضرار النقل واألصول التي لم تنقل.

تسّبب وباء كوفيد -
19 في “أضرار بالغة” 
ــي قــطــاع الــوظــائــف  ف
مع خسارة ما يعادل 
255 مليون وظيفة 
عــام 2020 بحسب ما 
أعلنت منظمة العمل 

الدولية امس.
وقـــالـــت املــنــظــمــة 
التابعة لالمم املتحدة 
فــي تقريرها السابع 
املخصص آلثار الوباء 
على عالم األعمال إنه 
فــي عــام 2020 “متت 
خـــســـارة %8،8 من 
ــل في  ــم ــع ســـاعـــات ال
الــعــالــم )مــقــارنــة مع 
الــفــصــل الـــرابـــع عــام 
2019( ما يعادل 255 
مليون وظيفة بــدوام 
كامل” أي خــســارة 
ــل أكــثــر  ــم ـــات ع ـــاع س
ــــع مـــرات  ــعــدل أرب مب
مقارنة مع فترة األزمة 

املالية عام 2009.

عقوبات مشددة لوقف التعدي 
على املباني التاريخية

ـــر  ــــالم ووزي ـــال وزيــــر االع ق
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واالداب عبدالرحمن املطيري انه 
سيتم تفعيل االجراءات واملساءلة 
القانونية والــعــقــوبــات املالية 
املنصوص عليها في القانون على 
كل من تسول له نفسه بالتعدي 

والدخول الى اي بناء تاريخي او 
موقع اثــري محاط بسياج امنى 

من دون ترخيص.
وأوضح املطيري ان ذلك يأتي 
استنادا لقانون االثــار وحتديدا 
الفصل السادس منه العقوبات 
الذي تصل فيه عقوبة التعديات 

الى السجن ملدة خمس سنوات.

»كورونا« يضرب أميركا بقوة .. 
130 ألف إصابة و1769 وفاة 

أظهرت بيانات أمــس ان الــواليــات املتحدة سجلت 
1769 حالة وفاة باإلضافة إلى 130 الف اصابة جديدة 
بفيروس كورونا املستجد في أثناء الساعات الـ24 قبل 

املاضية.
وذكــر مركز رصــد جائحة كــورونــا التابع جلامعة 
جونز هوبكنز األمريكية في بيانات يومية أن احلصيلة 
االجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 419209 حالة 

وفاة و 25124954 إصابة بالفيروس التاجي.

أمير البالد يستقبل الغامن ورئيس مجلس النواب العراقي

تعديالت نيابية على قانون محاكمة الوزراء
تقدم أعضاء مجلس األمــة النواب 
مهند الساير وعبدالله املضف ومهلهل 
املضف وحسن جوهر وحمد روح الدين 
باقتراح بقانون لتعديل بعد أحكام 

قانون محاكمة الوزراء.

ويــقــضــي الــتــعــديــل بــســريــان هــذا 
ــوزراء  القانون على رئيس مجلس ال
والــوزراء األعضاء في مجلس الوزراء 
في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى 
ولــو تــرك الوزير وظيفته بعد وقوع 

اجلــرميــة ألي ســبــب، ســـواء بصورة 
نهائية او بتوليه مهام وزارة أخرى أو 
كان وقت وقوع اجلرمية وزيرا باإلنابة 

فيها.
وحدد التعديل القوانني التي يخضع 

ــدى  ــب إح ــك ــي حـــال ارت ــر ف ــوزي لــهــا ال
اجلــرائــم املنصوص عليها أثناء أداء 
مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات 

)طالع صفحة 4(املقررة فيها .

  بدء توزيع شقق »جابر 
األحمد« مطلع فبراير

ــة لشؤون  ــدول ــال وزيـــر ال ق
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
ــور عبدالله  ــت ــدك اخلـــدمـــات ال
معرفي إن عملية توزيع الشقق 
احلــكــومــيــة فــي مــديــنــة جابر 
األحمد السكنية ستبدأ مطلع 

فبراير املقبل.
ــه أوعــز  ـــاف معرفي أن وأض
ملــســؤولــي املــؤســســة الــعــامــة 
للرعاية السكنية وقطاعاتها في 

اجتماع قيادات املؤسسة الذي 
عقد صباح امس بوضع برنامج 
زمني لتوزيع شقق مدينة جابر 
األحمد على املواطنني أصحاب 
ــص. وأوضــــــح أن  ــي ــص ــخ ــت ال
اإلعالن لالستدعاء سيكون يوم 
األربعاء 3 فبراير املقبل وأول 

قرعة ستكون يوم 10 فبراير.
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