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»جلنة الشؤون الصحية« اجتمعت مبمثليهم إليجاد حل عاجل ألزمتهم

صندوق مالي لـ»كويتيون بال رواتب«

رصدت ادارة التحقيقات املالية بوزارة الداخلية 
بعد شكوي البنوك من تضخم ارصــدة العديد من 
اصحاب احلسابات وبعد التحقيق مع العديد من 
الشركات احمللية ثبت قانونية التعامل و ان هذه 
االربــاح هي نتيجة املضاربة في العمالت .. هل من 
املعقول في هــذا الوقت و الــركــود االقتصادي في 
العالم ان يحقق اي نشاط اربــاح تزيد عن ثالثني 
باملائة ..نعتقد ان هذا النهج سيتسبب في كارثة 
اقتصادية بعد جر ارجل املستثمرين و بعدها تبدأ 
اخلسائر .. الكويت عانت من مثل هــذه الشركات 
املخادعة.. هل يتعض الناس .. قال شلون عرفت انها 

كذبة قال من كبرها !

بني السطور

اخلطوط اجلوية الكويتية تستأنف 
30  باملئة العمل بنسبة 
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متمسكة  الكويت  اخلــارجــيــة:  وزيــر 
حصول  و  العربية  الــســالم  مبــبــادرة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى كــامــل 

حقوقه السياسية املشروعة

2

ثامر  في  الثقة  يجدد  الكرة«  »احتاد 
عناد لنهاية التصفيات اآلسيوية

1 82 6666 5082 6666

االنفجارات الغامضة تهز طهران مجددًا

 حريق إثر انفجار مببنى مصنع سباهان برش 

أكــد أمــني بابايي، رئيس بلدة كهريزك حدوث 
انفجار فــي منطقة باقر شهر جنوبي العاصمة 
طــهــران، ممــا أدى إلــى مقتل شخصني على األقــل 
وإصابة ثالثة بجروح، باإلضافة إلــى اخلسائر 

املادية داخل املصنع، وباملباني املجاورة.
ــال بابايي إن االنفجار وقــع مببنى مصنع  وق
سباهان بــرش فجر الثالثاء، فيما موقع »إيــران 
إنترناشيونال« عن شهود عيان أن االنفجار القوي 
قد أرعــب سكان املنطقة فيما هــرع رجــال اإلطفاء 

واملسفعني إلى موقع احلادث.
وكشف مسؤوالن إيرانيان لوكالة »رويترز«أن 
ــادث موقع نطنز كــان »تخريباً نتيجة هجوم  ح

سيبراني إسرائيلي«.
وأثارت موجة من احلرائق واالنفجارات شهدتها 
العاصمة طهران مؤخًرا، كثيًرا من التكهنات بني 
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي والــرأي 
العام اإليراني، وذلــك بخصوص الرابط بني هذه 

األحداث.

»نفط اخلليج«:  العوائق أمام 
اإلنتاج أو التصدير من»الوفرة«

قالت الشركة الكويتية لنفط اخلليج إن جميع أعمالها مبنطقة 
عمليات الوفرة املشتركة تتم وفقا خلططها املوضوعة مسبقا 
واملتسقة مع توجيهات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية 

مؤكدة »عدم وجود أي عوائق تواجه اإلنتاج أو التصدير«.
وأوضــحــت الشركة في بيان صحفي أمــس أن ما مت نشره 
وتداوله من معلومات في بعض الصحف واخلدمات اإلخبارية 
احمللية بأن آبار الوفرة قد تتوقف مجددا بسبب إغالق البوابة 

األمنية الواقعة في اجلانب الكويتي »غير صحيح«.
وأضافت أن وزارة النفط الكويتية تتابع سير العمل في منطقة 
العمليات املشتركة بالوفرة أوال بأول عالوة على قيام الوزارة 
بالتعاون مع اإلدارات املعنية في وزارة الداخلية الكويتية في 

هذا اإلطار.

»الداخلية« تعتمد 
»املدنية الرقمية« 

لكافة املعامالت
أصدر نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الوزراء، أنس الصالح، قرارا باعتماد البطاقة 
املدنية الرقمية الــصــادرة من خــالل تطبيق 
»هويتي« وذلــك في تعريف هوية الفرد في 

كافة املعامالت احلكومية وغير احلكومية.
كما جاء في القرار بأن تطبيق »هويتي« 
يتيح الدخول اآلمــن للخدمات اإللكترونية 
ــر احلــكــومــيــة والــتــوقــيــع  ــي احلــكــومــيــة وغ
املعتمد للمعامالت واملستندات والوثائق 

اإللكترونية.
ويتعني جتديد البطاقة املدنية املنتهية 
الصالحية وذلك لتفعيل اخلدمات املتاحة في 

تطبيق »هويتي«.
الفارس: جلنة لتكويت العقود 

في »األشغال« و »اإلسكان«
أعلنت وزير األشغال العامة وزير الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا 
الفارس، عن تشكيل جلنة إلعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية 
على مستوى العقود واالتفاقيات االستشارية. وأعلنت الوزيرة 
د.الفارس مبادرتها من خالل تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت 
فيها: امياناً منا بدعم الكوادر الوطنية واستكماالً ملا بدأناه في خطة 
التكويت فقد شكلنا جلنة إلعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في 
العقود واالتفاقيات االستشارية التي تبرمها اجلهات التابعة لنا 
بهدف زيادة فرص العمل للكوادر الوطنية التي اثبتت جدارتها 

على جميع االصعدة.

»احلرس« و »اإلطفاء« .. تعاون وتنسيق في مختلف الظروف

»البلدية«: زيارة املقابر من 
10.30 صباحًا 5.30 إلى 

أعلنت بلدية الكويت ممثلة بــادارة شؤون اجلنائز أمس، عن 
متديد فترة السماح بزيارة املقابر لتصبح من الساعة 5:30 الى 

10:30 صباحا اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل.
واوضحت البلدية في بيان صحافي، ان القرار جاء متاشيا 
مع مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البالد لكن مع 
تطبيق جميع االشتراطات الصحية املوضوعة سابقا. واكدت 
ضرورة احلرص على التقيد بلبس الكمامات والتباعد البدني وعدم 
االستعانة بعاملي املقابر اضافة الى التعاون التام مع ادارة املقبرة.

)طالع صفحة 2(

)طالع صفحة 4(

�صمري خ�رض وريا�س عواد

اجــتــمــعــت أمـــس جلــنــة الــشــؤون 
الــصــحــيــة والــعــمــل الــبــرملــانــيــة مع 
ممثلي حملة >كويتيون بال رواتــب< 
واستمعت القتراحاتهم وعرضهم 
لطبيعة املشكلة وأبعادها االجتماعية 

واإلنسانية. 
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون 

حــمــاد إن هــنــاك ضـــرورة لــإســراع 
بإنشاء صندوق مالي بشكل عاجل 
لتعويض املواطنني املتضررين بسبب 
تعطيل اجلهات احلكومية جراء أزمة 
ــا، وصـــرف رواتـــب لهم ، أو  ــورون ك
تفعيل قانون املساعدات ليشمل هذه 
الفئة، موضحا ان هؤالء املتضررين 
وصــل عــددهــم الــي نحو ثالثة االف 

مواطن ومواطنة ويجب ايجاد حلول 
جذريه وعاجلة لهم. 

واشار حماد إلى أن من بني الفئات 
املتضررة من لم يستكملوا اجــراءات 
تعيينهم ولم يتم صرف راتب لهم ولم 
يتمكنوا من االستفادة من مساعدات 

وزارة الشؤون . 
مــن جــانــبــه قـــال الــنــائــب حمود 

اخلضير أنــه على وزيـــرة الشؤون 
أن تتدخل شخصيا لدى مديرة هيئة 
ــذه الفئة،  ذوي اإلعــاقــة إلنــصــاف ه
مــؤكــدا أنــه اذا لــم يتم التدخل واذا 
استمرت هذه القضية لفترة طويلة 

سنذهب إلى أبعد من ذلك.

)طالع صفحة 2(

الغامن : شكوت أعضاء 
املكتب السياسي لـ»حشد«  

لطعنهم بذمتي املالية
أوضح رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن ما يتم 
تصويره بشأن قيامه بتقدمي شكاوى ضد »مغردين« 
أمر غير صحيح، الفتاً إلى أنه تقدم بشكوى ضد أعضاء 
املكتب السياسي حلركة العمل الشعبي »حشد« على 
خلفية البيان الــذي أصــدره املكتب 20 فبراير املاضي، 
وعلى من أعــاد نشر البيان. وأضــاف عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر: »والذي طعن صراحة 
بذمتي املالية وبالتربح من منصبي كرئيس ملجلس األمة، 

وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها«.

221 قانونيًا  ترشيح 
للجهات احلكومية

ــوان اخلدمة املدنية عن ترشيح حملة الشهادات  أعلن دي
اجلامعية تخصص  “حقوق، قانون” كافة، والبالغ عددهم 
221 مرشحا إلى اجلهات احلكومية املختلفة، باستثناء الذين 
سجلوا في الدورة احلالية رقم 71، حيث سيتم ترشيحهم بعد 

انتهاء فترة التسجيل لتحديد أدوارهم.


