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أكد عقد اجتماعات مع النواب ومنظمات املجتمع املدني والقوى السياسية واخلبراء قبيل التشكيل احلكومي 

رئيس الوزراء: املالءة املالية ممتازة

م���اذا ي��ري��د ال��ن��واب امل��ع��ارض��ون من 
احلكومة بعد أن أعلنت حرصها على 
ال��ت��ع��اون م��ع امل��ج��ل��س ف��ي ح��ل جميع 
القضايا العالقة، غير مقبول احملاسبة 
على النوايا في العمل السياسي ، البلد 
مقبلة على أيام عصيبة وعجز كبير في 
امليزانية وحتتاج إلى تعاون السلطتني 

لعبور األزمة »صحصحوا شوية«.

بني السطور
التحرير كتب: رئي�س 

جدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد ترحيبه 
بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون ، قائال: أشرت سابقا 
إلى الءات ثالث ، وهي ال إلحالة االستجواب إلى احملكمة الدستورية 
وال إلحالة االستجواب إلى جلنة الشؤون التشريعية وال ملناقشة 
االستجواب في جلسة سرية”، مؤكدا أحقية أي نائب في استخدام 

أداة االستجواب وما يحكمنا هو الدستور والقانون”.
وأعرب اخلالد خالل لقائه رؤساء حترير الصحف احمللية عن 
االعتزاز بثقة سمو أمير البالد في تكليفه برئاسة مجلس الوزراء 

سائال الله العلي القدير التوفيق في حتمل املسؤولية.
وأك��د اخلالد الشد من أزر ال��ك��وادر الطبية التي واجهت أزمة 
فيروس »كورونا« بكل كفاءة واقتدار، قائال: مسؤوليتنا هي دعمهم 
والوقوف معهم وقد قلت لهم أنا أمامكم في حتمل املسؤولية وتقدمي 

كل الدعم ألداء مهامكم.

أس���ه���م ال���ب���ن���وك ت��ص��ع��د ب��ال��ب��ورص��ة 
بأنشط سيولة في يناير

8

6

شأن  ف��ي  ق��ان��ون��ًا  يقترحون  ن���واب   5
االس���ت���ق���رار ال��وظ��ي��ف��ي ل��ل��ك��وي��ت��ي��ني 

العاملني بالقطاع األهلي
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م���واج���ه���ات  ف����ي  إص����اب����ة   23 ل���ب���ن���ان: 
بطرابلس

جانب من لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء حتريرالصحف احمللية

15 جمادى اآلخرة 1442 ه�/28 يناير 2021 - السنة  الرابعة عشر - العدد 3720 اخلميـ�س

10 طيارين كويتيني  قطر.. تخريج 

صورة جماعية للخريجني يتوسطهم السفير الكويتي في الدوحة

»الطيران املدني«: بدء تخفيض 
PCR عدد الركاب وفحص 

اجتمع وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخل��دم��ات عبدالله معرفي مع 
ممثلي اإلدارة العامة للطيران 
امل���دن���ي أم����س ل���الط���الع على 
اس��ت��ع��دادات اإلدارة لتطبيق 
قرارات مجلس الوزراء األخيرة 
ب��ش��أن تخفيض ع��دد ال��رك��اب 

القادمني إلى البالد.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث الرسمي 

ل����«ال���ط���ي���ران امل���دن���ي« سعد 
العتيبي إن ال��وزي��ر معرفي 
اط��ل��ع خ���الل االج��ت��م��اع على 
االس��ت��ع��دادات اجل��اري��ة التي 
تقوم بها اإلدارة بشأن تخفيض 
عدد الركاب القادمني إلى مطار 
الكويت الدولي وتكليف شركات 
 ”PCR« الطيران إجراء فحص
جلميع ال��رك��اب ال��ق��ادم��ني إلى 

البالد. 

4 شركات إلى  إحالة 
»التحريات املالية«  

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيرا 
احترازيا على الشركات املخالفة اخلاضعة ألحكام القانون 

رقم )106( لسنة 2013 العام املاضي.
وأضافت أن فرق التفتيش قامت ب�306 زيارت ميدانية، 
مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات املالية منها 

شركة عقارية وأخرى للصرافة و شركتني للمجوهرات.
 وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 
عقارية و 5 صرافة و9 مجوهرات و9 تأمني، باالضافة إلى 

إيقاف رقم مدني ل�10 منها 7 للعقار و 3 للمجوهرات.

تخرج 10 طيارين كويتيني من كلية 
محمد ال��ع��ط��ي��ة اجل��وي��ة ف��ي ق��ط��ر أم��س 
ضمن دفعة ضمت 85 من الطلبة الضباط 

الطيارين واالختصاص.

وق��ال امللحق العسكري الكويتي لدى 
قطر العقيد الركن ناصر احلجيلي على 
هامش حفل التخريج إن اخلريجني هم 
أرب��ع��ة م��ن اجل��ي��ش الكويتي وس��ت��ة من 

احلرس الوطني. وأوضح أنهم امتوا جميع 
متطلبات التخصص املطلوبة في أثناء 
سنوات دراستهم في العلوم اجلوية التي 

متنحها الكلية خلريجيها.

»األشغال«: انتهينا من فرش 
81 كم أسفلت في أسبوع

قالت وزارة األشغال العامة 
انها انتهت من فرش 81576 مترا 
مربعا م��ن األسفلت ف��ي مواقع 
م��ت��ع��ددة مبختلف محافظات 
البالد في الفترة من 20 الى 26 

يناير احلالي.
وق��ال��ت ال����وزارة ان��ه��ا نفذت 

ع��م��ل��ي��ات ف���رش االس��ف��ل��ت في 
مناطق الرميثية والصباحية 
وجابر العلي والعدان واجلهراء 
القدمية وضاحية صباح السالم 
وضاحية حطني وشارع عبدالله 
حمد الهاشمي باستخدام 309 

آليات وسيارات فرش اسفلت.

تركيا: قيود على إقامة 
األجانب في عدة مناطق

أعلنت السلطات التركية امس فرض قيود على طلبات 
تصاريح اإلقامة للمواطنني األجانب الراغبني في السكن 

مبنطقتي »إسنيورت« والفاحت مبدينة اسطنبول.
وقالت املديرية العامة إلدارة الهجرة التركية في بيان 
إنه سيتم إعفاء الطلبة األجانب الذين لديهم بعض الظروف 
اخلاصة من تلك القيود شريطة ان يكون موقع اجلامعات 

التي يدرسون فيها يقع ضمن حدود منطقة إقامتهم.

ج��ي��ب��ه« ي���ن���ج���اس  راح  و»ال  م�����ك�����ّرم..  م����ع����ّزز  امل����واط����ن 

ف���اس���د   ع���ل���ى  ت����س����ّت����رت  أو  س�����اع�����دت  إذا  ُأح�����اس�����ب  أن������ا 
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ت�������ش�������ري�������ع�������ي�������ة ال  س��������������ري��������������ة  ال  دس���������������ت���������������وري���������������ة 
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