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جلنة الشؤون اخلارجية طالبت بالتحرك دوليًا ملساعدة املتضررين

حتذير نيابي من إهمال »النصب العقاري«

حتقيق رغبة سمو األمير - حفظه الله 
- في جعل الكويت مركزاً مالياً وجتارياً  ال 
تكون في إنشاء املباني وإمنــا حتتاج إلى 
تغيير فــي بيئة االستثمار وعلى رأسها 
تعديل التشريعات.. رأس املال جبان وإذا 
فقد األمـــان سيهرب حتماً.. بسبب سوء 
اإلدارة احلكومية وتعقيداتها، هناك 93 
شركة  استثمارية وطنية تصدر رأس املال 

إلى األماكن اآلمنة.. فهمونا!!

بني السطور

ربيع �صكر وريا�س عواد

أكــد مقرر اللجنة اخلارجية النائب عبدالله فهاد أن 
ــاع املتضررين من قضايا النصب  اللجنة ناقشت أوض
العقاري في البالد ، واطلعت على اجلهد املبذول ومقابلتهم  
رئيس مجلس االمــة مــرزوق الغامن الــذي ابــدى اهتماما 
بقضيتهم ، حيث واجهتهم الكثير من العقبات قائال: 
لألسف أنه ال يوجد حترك من قبل وزارة اخلارجية رغم 
أن خسائر عمليات النصب جتاوزت املليار دينار وهناك 
الكثير من األسر املتضررة ، مشيرا الى ان الدولة ال تلتفت 
إلى املشكلة إال بعد شيوعها اعالميا وظهور ضحاياها 
باالالف مطالبا وزارة اخلارجية بالتحرك من خالل مكاتب 

احملامني باخلارج .
وأضاف فهاد : ناقشنا ايضا مدى فعالية القروض التي 
يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية في خدمة 
السياسة اخلارجية ومدى استفادة دولة الكويت من هذه 

القروض في دعم عالقاتها بالدول املقترضة .

ميليشيات »احلوثي« تخرق هدنة »احلديدة«

انتهاك مليشيا احلوثي للهدنة يقوض فرص استمرار اتفاق السويد

»الداخلية« للدالل : 
سنالحق لصوص املنازل  

ربيع �صكر 

أكد النائب محمد الدالل انه التقى أمس وزير الداخلية وكذلك 
وكيل الوزارة مشيرا الى انهما أكدا استمرار الوزارة في مواجهة 
الفساد داخل الوزارة )مصاريف الضيافة( عن الفترات السابقة 
رغم التحديات الكبيرة في هذا امللف ، وبــدوري أكدت دعمي 
لدور الوزارة اإليجابي في مكافحة الفساد ..  وتابع الدالل في 
تصريح له : انني أثرت مع كل من وزير الداخلية ووكيلها تزايد 
ظاهرة سرقات املنازل في عدد من املناطق السكنية وقد اكد 
الطرفان قيام الوزارة باتخاذ إجراءات عديدة ملالحقة السارقني 
وتكثيف دوريات الشرطة داخل املناطق السكنية وباألخص في 

عطلة نهاية األسبوع ومواسم السفر

»الشؤون«: تعديالت جديدة
على قانون اجلمعيات التعاونية

كــشــف وكــيــل وزارة الــشــؤون 
االجتماعية سعد اخلراز، عن اجناز 
وزارة الشؤون مجموعة من القوانني 
التي ستظهر إلى النور قريباً، معلنا 
عن رفع قانون التعاون بتعديالته 
ــوزراء، بعد  اجلديدة إلى مجلس ال
رد الفتوى والتشريع، الفتا إلى  
وجود تعديالت مت إضافتها مؤخرا، 
 سيتم النظر فيها قبل االعتماد .

وقــــــال اخلــــــــراز، فــــي تــصــريــح 
للصحافيني على هامش حضوره 

ـــشـــؤون  نــيــابــة عـــن وزيــــــرة ال
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح، في احلفل 
اخلــتــامــي لتكرمي أبــنــاء الكويت 
البررة، والفائزين بجائزة البغلي 
ــــوزارة بصدد  ــار، إن ال ــب لــالبــن ال
إرسال قانون العمل التطوعي خالل 
اليومني املقبلني الى مجلس الوزراء، 

بجانب قانون العمل اخليري.

استمرت ميليشيات احلوثي 
ــي خرقها  اإليـــرانـــيـــة  امــــس، ف
التفاق الهدنة الذي مت التوصل 
إلــيــه فــي الــســويــد، حيث قامت 
بقصف منازل املدنيني في مدينة 
احلــديــدة، فــي حــني صــّعــدت من 
وتيرة املعارك مع اجليش اليمني 

في محافظة تعز.
ــي  ـــــادر ف ـــــص ـــــــــــادت م وأف
مدينة احلديدة بقصف مليشيات 
احلــوثــي املــوالــيــة إليــــران، حي 
ــى تدمير  الــربــصــة، ممــا أدى إل
منزلني في احلــي، بالتوازي مع 
تدمير مــنــازل أخــرى ومنشآت 
خاصة في حي “سبعة يوليو”، 
كــمــا تسبب الــقــصــف بإصابة 
أربعة مواطنني في قرية املنظر 

وسبعة يوليو.

سموه أشاد باجلهود املبذولة لتحقيق التقارب مع املعايير االقتصادية العاملية

األمير: ترقية البورصة إجناز يدعم اقتصادنا
ــب الــســمــو األمــيــر  ــاح أشــــاد ص
الشيخ صباح األحمد بكافة اجلهود 
املبذولة في سبيل حتقيق التقارب 
مع املعايير االقتصادية العاملية مما 
يساهم في دعــم االقتصاد الوطني 

ويعزز من مكانته محليا ودوليا.
ــالل استقبال سمو  ــك خ ــاء ذل ج
ــر التجارة  ــس، وزي بقصر بيان ام
والصناعة خالد ناصر الروضان، 
ورئــيــس مجلس املفوضني املدير 
التنفيذي لهيئة أسواق املال الدكتور 
أحمد امللحم، ورئيس مجلس إدارة 
شــركــة بــورصــة الكويت لـــألوراق 
املالية سعد املطوع، ورئيس مجلس 
إدارة الشركة الكويتية للمقاصة 
خالد اخلالد، وأعضاء مجلس إدارة 
املــفــوضــني ومجلس إدارة شركة 
بورصة الكويت لألوراق املالية وذلك 
مبناسبة ترقية بورصة الكويت إلى 
تصنيف سوق ناشئة لدى مؤشرات 
ــد بــورز داو جونز«  »ســتــانــدرز آن
كما قدموا لسموه التقرير السنوي 
للهيئة لسنة 2018/2017 وشرحا 
حول محاور اخلطة اإلستراتيجية 
ــع الــهــيــئــة املستقبلية. ــاري ــش  وم

  
سمو األمير يتسلم تقريراً من الشيخ مشعل اجلابر حول حتسني بيئة األعمال في الكويت بحضور وزير التجارة

»التجارة« متنح الضبطية 
القضائية ل�81 موظفًا

اصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قراراً منح 
مبوجبه الضبطية القضائية إلى 81 موظفاً في الوزارة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، إن القرار 
الذي حمل الرقم 768 لعام 2018 تضمن منح صفة الضبطية 
القضائية بالنسبة للجرائم واملخالفات الناشئة عن تطبيق 
القانون رقم 10 لسنة 1979 م بشأن اإلشراف على اإلجتار في 
السلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها 

واملعدل بالقانون رقم 117لسنة 2013.
وأضافت أن مدة منح الضبطية القضائية املشمولني بالقرار 

هي سنة من تاريخ صدوره.
وأوضــحــت أن الــقــرار يساهم فــي قيام قطاعات الـــوزارة 
بواجبها املنوط بها ومراقبة األســواق ومنع املخالفات فيها 

والتأكد من االلتزام بالقانون.

مقر رئيسي للهيئة العامة 
للغذاء في  أبوفطيرة  

وافق املجلس البلدي الكويتي في 
جلسته االعتيادية برئاسة أسامة 
العتيبي امــس على طلب الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية تخصيص 
موقع دائم للمقر الرئيسي للهيئة 
ــف متر مــربــع في  مبساحة 30 ال
منطقة أبو فطيرة احلرفية اخلدمية 

مبحافظة مبارك الكبير.
ووافق املجلس على طلب الهيئة 
العامة للصناعة اعتماد السور 
األمني احمليط مبنطقة الشدادية 
الصناعية فيما اعــاد طلب اإلدارة 
العامة للطيران املدني املوافقة على 

مساحة االســتــعــمــاالت التجارية 
خلدمة املبنى اجلديد لصاالت السفر 
والوصول ومبنى مواقف السيارات 
واجلسر الرابط بينهما ضمن حدود 
مطار الكويت الــدولــي الــى جلنة 
الفروانية. كما وافق املجلس على 
ــن في منطقة الرميثية  عمل دواري
شــارع ناصر املبارك اضافة لعمل 
مدخل ومخرج ملنطقة السالم فيما 
رفــض عمل دوار مبنطقة الزهراء 
بني الشارع وشارع محاذاة جمعية 
الــزهــراء بــني القطعتني الرابعة 

واخلامسة.
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