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مجلس الوزراء  كلف اجلهات احلكومية مبوافاة وزارة املالية باإلجراءات 

أسبوعان لتحصيل املبالغ املستحقة للدولة

سعي مجموعة ميين احمليياميين والنائب عمر 
الطبطبائي إلى تعديل قوانن املال العام جهد 
مييقييدر ويييحييتيياج إلييى دعييم شييعييبييي.. أوضاعنا 
احلالية وميين خييال القوانن املعمول بها مثل 
اجلربة املخرومة التي يتسرب منها املال العام 
من غير وجييه حييق.. عبث ال تقابله رقابة من 
مجلس »ما يييدري وين الله حاطه«.. مشاريع 
ترسى وتنفذها جهات غير متخصصة وذلك 

مخالفة للدستور وفيها شبهات تنفيع..
يا الله سترك.

بني السطور

قرر مجلس الوزراء أمس تكليف كافة اجلهات احلكومية 
مبييوافيياة وزارة املالية بيياإلجييراءات التي سييوف تتخذها 
لتحصيل املبالغ املستحقة للدولة وحتديد البرنامج الزمني 

لتحصيلها وذلك خال أسبوعن من تاريخه.
جاء ذلك فيما اطلع مجلس الييوزراء في اجتماعه أمس 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع، على 
توصيات جلنة الشؤون االقتصادية بشأن حتصيل الديون 
املستحقة لعدد من اجلهات احلكومية واإلجراءات واآلليات 

التي مت اتخاذها في سبيل تسوية تلك املديونيات.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة مبناسبة اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة خلييادم احلرمن 
الشريفن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق متمنيا 
للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم واالزدهار والرخاء في ظل 

قيادته احلكيمة.
كما أحيط املجلس علما بتوصيتي اللجنة بشأن التقرير 
)13( لوثيقة اإلجيييراءات الداعمة ملسار اإلصيياح املالي 
واالقتصادي ي متوسط املدى وخطة تنفيذ املبادرات الواردة 

بالوثيقة والتقرير الثاني لهيئة تشجيع 

العراق: احملكمة االحتادية تأمر
بوقف استفتاء كردستان

تركيا حتشد قواتها على احلدود العراقية مع قرب إجراء االستفتاء

»البترول« حتاول احتواء بقعة 
زيت مجهولة في »رأس الزور«

قالت مؤسسة البترول الكويتية 
انها تعمل على احتواء بقعة الزيت 
مجهولة املصدر التي مت اكتشافها 
أمييس االثيينيين على بعد كيلومتر 
واحد من محطات الزور في منطقة 

)رأس الزور(.
وأوضييييحييييت امليييؤسيييسييية فييي 
بيان صحافي انها فعلت خطط 
واجراءات الطوارئ املتبعة من قبل 
القطاع النفطي واتخذت اإلجراءات 
والتدابير الازمة حلماية وتطويق 

املييييرافييييق واملييينيييشيييآت احليييييوييية 
باملنطقة.

واضييافييت أنييهييا ارسييلييت القطع 
الييبييحييرييية ومييييعييييدات مييكييافييحيية 
الييتييسييربييات النفطية بالتنسيق 
مييع شركة نفط الكويت وشركة 
البترول الوطنية للبدء بعمليات 
االستجابة واحتواء البقعة التي مت 
رصدها الساعة السابعة والنصف 

صباح أمس.

»عافية« ستغطي 
تخصصات جديدة

قييال وزييير الصحة الييدكييتييور جمال احلييربييي أمييس االثنن 
ان التغطية التأمينية )عافية( اجلديدة ستشمل كبار السن 
واملتقاعدين وربات البيوت اضافة الى زيادة في تغطية بعض 

االمراض واملستلزمات الطبية.
جاء ذلك في تصريح للصحافين على هامش حضورة يوم 
العمل التطوعي لرعاية كبار السن والذي نظمته مبرة ابراهيم 

طاهر البغلي لابن البار السنوية.
واكييد الييوزييير احلربي ان بطاقة )عافية( اجلييديييدة تشمل 
امراض وضع دعامات القلب لعمليات القسطرة وامراض تبديل 

الركب واملفاصل.

تصاعدت حدة التوتر بن بغداد واربيل 
بعد صدور امر احملكمة االحتادية العليا، اعلى 
سلطة قضائية في العراق، بوقف االستفتاء 
املرتقب حول استقال اقليم كردستان في حن 
توجه وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم 

الكردي مسعود بارزاني القناعه بذلك.
وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتن 
اجراء االستفتاء، اصدرت احملكمة االحتادية 
العليا االثنن قييرارا بوقفه في االقليم الذي 

يتمتع بحكم ذاتي “لعدم دستوريته«.
وقال اياس الساموك مدير املكتب االعامي 
للمحكمة االحتييادييية العليا لفرانس برس 
بييان احملكمة “تلقت عييدة شكاوى” بينها 
اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء 
حيدر العبادي لذلك “قررت بالتالي تعليق 

االستفتاء«.

»داعش« لم يعد قادرا على الصمود 
في الرقة
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جلنة مشتركة مع جمعية احملامني ستعمل لسد الثغرات التشريعية

تعديل قوانني »حماية املال العام«
 ربيع �صكر

أعلن أمييس عيين تدشن جلنة مشتركة 
حلماية املييال العام وتضم عضو مجلس 
األميية النائب عمر الطبطبائي وجمعية 

احملامن ممثلة بأمن سر جمعية احملامن 
مهند الساير وعضوية احمليياميين بسمة 
السيف وماك الصراف وناصر احلمادي 

وحمود عبدالوهاب.

ومت االعيييان عيين بييدء آلييييية العمل من 
خال سن قوانن حتافظ على املييال العام 
وتييردع املتطاولن عليه فضا عن مراقبة 
االقتراحات للقوانن في املجلس ومتابعتها 

باإلضافة إلى سد الثغرات التشريعية في 
القوانن السابقة .

ع��م��ر ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي: ال ت���ض���ارب م���ع ع��م��ل م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد وه���دف���ن���ا دع����م م���ن ي���ري���د اإلص����اح

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اخلارجية: تخفيض التمثيل الدبلوماسي لكورية 
الشمالية ينسجم مع قرارات مجلس األمن

صرح مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
أمس االثنن تعليقا على ما يتم تداوله بشأن 
تخفيض التمثيل الدبلوماسي جلمهورية 
كوريا الدميقراطية الشعبية لدى الباد بأنه 
انطاقا من التزام دولة الكويت بقرارات مجلس 
االميين بشأن عييدم انتشار االسلحة النووية 
والكيميائية والبيولوجية اخلاصة بفرض 
عقوبات على جمهورية كوريا الدميقراطية 

الشعبية لعدم التزامها بهذه القرارات فقد قامت 
بيياإلجييراءات التي نصت عليها تلك القرارات 
االممية وميين ضمنها وقييف إصييدار تأشيرات 
الدخول ملواطني جمهورية كوريا الدميقراطية 
الشعبية ووقف رحات الطيران منها وإليها 
اضافة الييى وقييف كافة التعامات التجارية 
وتقليص عدد الدبلوماسين العاملن في سفارة 
جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية لدى 

الباد. وأضاف املصدر “انه في ضوء التصعيد 
غير املسبوق االخير في شبة اجلزيرة الكورية 
وفي ظل استمرار عدم التزام جمهورية كوريا 
الدميقراطية الشعبية بقرارات مجلس االمن 
ذات الصلة فقد قامت دولة الكويت بتخفيض 
التمثيل الدبلوماسي مع هذه الدولة الى درجة 

قائم بأعمال”.
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