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إنطالق فعاليات امللتقى اإلعالمي
ال �ع ��رب ��ي حت ��ت ش� �ع ��ار «اإلع� �ل ��ام..
متغيرات الصناعة»

الدالل :وصلنا إلى طريق مسدود في مخالفات «احليازات الزراعية»

إستجوابان للجبري والروضان
�سمري خ�رض و ريا�ض عواد

ط ��ائ ��رة «ال�ك��وي�ت�ي��ة»
ه � � �ب � � �ط� � ��ت ب� � �س �ل ��ام
ف� ��ي ب � �ي� ��روت ب �ع��دم��ا
ص��دم��ت كتلة ثلجية
أعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية أمس هبوط
إحدى طائراتها “بسالم” وبشكل طبيعي في مطار
رفيق احلريري الدولي في بيروت بعد تعرضها
الرتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن طائرتها
من طراز إيرباص (ايه  )320املتجهة إلى بيروت
بالرحلة رق��م (ك��ي.ي��و  )501تعرضت الرتطام
مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة وهبطت طبيعيا في
املطار وجار إصالحها من قبل الفرق الفنية التابعة
للشركة.
وتوقعت الشركة عودة الطائرة من بيروت إلى
الكويت مساء أمس مبينة أنه مت نقل الركاب إلى
فندق ومت االعتناء بهم وفقا للسياسات املتبعة
بالشركة.
وفي سياق اخر أعلنت الشركة في بيان صحفي
منفصل عن مغادرة طائرتها من مطار (كولومبو)
“بسالم” دون تعرض أي من ركباها أو طاقمها أو
موظفي الشركة احملللني للتفجيرات التي وقعت
أمس في سيرالنكا

في تطور متسارع لألحداث البرملانية  ،وتسابق محموم
نحو تقدمي االستجوابات  ،أعلن أكثر من نائب أمس تقدميهم
الستجوابات خالل االيام القليلة املقبلة  ،فقال النائب محمد
الدالل انه سيتقدم باستجواب مشترك مع النائبني د.عادل
الدمخي ورياض العدساني موجها الى وزير االعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري
ورأى ان��ه والنائبني الدمخي والعدساني وصلوا الى
طريق مسدود في التعامل مع تلك ال���وزارة وم��ع الوزير
اجلبري فيما يتعلق بكل من الهيئة العام ًة للزراعة او وزارة
االع�لام او هيئة الرياضة ،مشيرا الى ان هناك مخالفات
وجتاوزات اخرى سوف يتم ادراجها في محاور االستجواب،
التي ستكون مادة دسمة.
وقال النائب عادل الدمخي :بعد اجتماع جلنة امليزانيات
حول هيئة الزراعة ازددنا يقينا بضرورة استجواب اجلبري
في ظل االص�لاح الغائب  ،واحل��ي��ازات الزراعية صندوقا
اسود
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بني السطور
الكارثة التي حدثت في سريالنكا والتي
ذهب ضحيتها  138قتيالً ومئات اجلرحى،
من ورائها وما الهدف الذي يسعى لتحقيقه؟..
هذه اجلرائم التي تستهدف األبرياء في دور
العبادة ال يقوم بها سوى املجانني واملعقدين
نفسياً ..ال ميكن أن يكون الهدف دينياً فال
ي��وج��د دي��ن يستهدف األب���ري���اء ..الساسة
والعسكر هم من يتسببون باألذى واألبرياء
يتحملون« ..عالم مجرمني»!!!

آثار االصطدام كما بدت على مقدمة طائرة «الكويتية»

السعودية :مقتل  4إرهابيني إستهدفوا «مباحث الزلفي»

سيارة اإلرهابيني بعدما أمطرها األمن بوابل من الرصاص

«اخلارجية» تتولى ملف
األسرى واملفقودين
أعلنت وزارة اخلارجية توليها اختصاصات اللجنة الوطنية
لشؤون األس��رى واملفقودين ومتابعتها مللف قضية األس��رى
واملفقودين وذلك بناء على املرسوم رقم ( 329لسنة  )2018الذي
ينهي عمل هذه اللجنة .وأكدت «اخلارجية» في بيان صحفي أمس
حرصها على استمرار تقدمي اخلدمات لذوي األسرى واملفقودين.

 422مخالفة لقانون
العمل في  3أشهر
أحالت الهيئة العامة للقوى العاملة  422مخالفة لقانون
العمل إلى اإلدارة العامة للتحقيقات خالل الفترة من  1يناير
 2019حتى  17ابريل اجلاري.
وكشف نائب املدير العام حلماية القوى العاملة عبدالله
املطوطح أن املخالفات شملت  29مخالفة تفتيش عمل ،و178
مخالفة سالمة مهنية .كما ضمت املخالفات  72مخالفة وقف دائم
لـ  502عامل ،و 143مخالفة مادة  10لـ  4635عامال.

 3مليارات دوالر من السعودية
واإلمارات دعما للسودان
أعلنت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات تقدمي حزمة
مشتركة من املساعدات للسودان بقيمة ثالثة مليارات دوالر.
وبحسب ما اوردته وكالة االنباء السعودية (واس) أمس فإن
“املساعدات تأتي استشعارا من اململكة واالمارات لواجبهما نحو
الشعب السوداني الشقيق ومن منطلق التعاون البناء ودعما
للسودان».

اكدت السلطات االمنية السعودية أمس احباط
هجوم ارهابي استهدف مركز مباحث في محافظة
الزلفي شمال ال��ري��اض ادى ال��ى قتل ارب��ع��ة من
املهاجمني.
وق��ال متحدث رسمي باسم رئاسة امن الدولة
السعودي نقال عن وكالة االنباء السعودية (واس)
ان مجموعة إرهابية هاجمت املركز في محاولة
بائسة القتحامه وق��د تصدت ق��وات رئ��اس��ة أمن
ال��دول��ة للمهاجمني وتعاملت معهم مبا يقتضيه
املوقف ما أدى ال��ى قتلهم جميعا وعددهم أربعة
إرهابيني».
واضاف انه يجري التثبت من هويات املهاجمني
مشيرا الى اصابة ثالثة من رجال األمن يتلقون على
إثرها العالج الالزم.
واوض��ح أن األجهزة األمنية املختصة ال تزال
تباشر مهامها في املوقع للتعامل مع ما بحوزة
اإلرهابيني من مواد متفجرة ورفع اآلث��ار املتخلفة
عنهم مؤكدا انه سيتم اإلعالن عن املستجدات الحقا.
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«األبحاث»يطلق 120ألف سمكة
شعم وسبيطي في املياه اإلقليمية
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سريالنكا :أكثر من  156قتي ًال في
تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق
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البابطني :ال منع سفر
للكويتي املدين بأقل
من  1000دينار

«امليزانيات» تطالب
«الرياضة» بضبط
«التفرغ الرياضي»

وفي سياق آخر ،أعلن النائب عبدالوهاب البابطني
عن نقل القنصلية املصرية وسفارة بنغالديش من
موقعيهما احلاليني إلى مناطق جتارية حلني نقلهما
بشكل نهائي إل��ى املنطقة الديبلوماسية في غرب
مشرف.
وك��ش��ف ال��ب��اب��ط�ين ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي عن
املوافقة على تخصيص أراض في منطقة السفارات
للقنصلية املصرية وسفارات بنغالديش والفيليبني
وسيريالنكا ،وستم نقلها جميعا بعد االنتهاء من
البناء.
قدم النائب عبد الوهاب البابطني اقتراحا بقانون
لتعديل قانون املرافعات املدنية؛ بحيث ال يجوز
منع املدين الكويتي من السفر إذا كانت قيمة الدين ال
تتجاوز ألف دينار.

ق��ال رئ��ي��س جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخلتامي
عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة مشروعي
ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة املالية اجلديدة
 2020/2019وحسابها اخلتامي للسنة املالية املنتهية
 2018/2017ومالحظات دي���وان احملاسبة وجهاز
املراقبني املاليني بشأنه.
وناقشت اللجنة قضية ضبط منح التفرغ الرياضي
نظرا ملا أثير من لغط حول هذا املوضوع حيث شددت
اللجنة على ضرورة وضع ضوابط وأنظمة بالتنسيق مع
اجلهات الرقابية خاصة فيما يتعلق باللجان التنظيمية
لبعض البطوالت وب��األخ��ص الداخلية وفقا ملا أف��ادت
الهيئة ب��أن املشكلة تكمن في مثل تلك اللجان كونها
خارجه عن السيطرة ملن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي
ومدى حاجتهم الفعلية مبثل تلك اللجان.

