
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س

سورية.. انفجار سيارة ملغومة يهز الالذقية

قتيل وأربعة مصابني نتيجة االنفجار

17 من جمادى األولى 1440 هـ/ 23 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3362 الأربـــــعـــــاء

»امليزانيات« لـ »األشغال«: تأهيل 
املقاولني وال أعمال للمتعثرين

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبد الصمد ان 
اللجنة الحظت وجود تباين في اآلراء داخل وزارة األشغال حول املناقالت 
املالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها 
اجلذرية وهو ما يؤثر على إيجاد احللول للمآخذ عليها كتطاير احلصى 

وانغمار الطرق باألمطار.
واوضح ان جلنة امليزانيات شددت على تأهيل املقاولني وعدم اسناد 
األعمال للمتعثرين كما تدعم أي تعديل على قانون املناقصات للحد من 

الظواهر السلبية.

10 % من املناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين

600 ألف متر لـ»املشروعات الصغيرة«

تخصيص 600 ألف متر مربع وعشرة باملائة 
من املناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين 
خطوة رائــعــة فــي دعــم الشباب ومتكينهم.. 
اخلوف اخلوف أن يتكرر ما حدث في املليارين 
ــاء  ــرب ــن مت تخصيصهما ومت دعـــم األق ــذي ال
واملتنفذين.. غداً يدخل أصحاب النفوذ بأسماء 
أبنائهم وتتحول املنطقة إلى شويخ صناعية 
جــديــدة ويــحــرم املبدعني واملــبــادريــن وتباع 
بأسعار خيالية.. عندنا املشاريع واألفكار 

اإلبداعية بس وين التنفيذ؟

بني السطور

ربيع �صكر وريا�س عواد

فيما يعد تأكيدا على اهتمام الدولة باملبادرين وأصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ، قال مقرر جلنة بيئة 
األعمال ورعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة البرملانية 
النائب يوسف الفضالة أننا أبلغنا مبذكرة منظورة أمام 
مجلس الوزراء لتفعيل املادتني 25 و26 من قانون صندوق 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة واخلاصة مبنح 10 باملئة 
من املناقصات والقسائم الصناعية للمبادرين، الفتا الى أنه 

سيتم البت فيها في فبراير املقبل وتفعيلها.
وأشار الفضالة في تصريح صحفي إلى مناقشة املساحة 
ــي الصناعية، الفتا  الى  املخصصة للصندوق من األراض
وجــود مــذكــره تفاهم بــني الــصــنــدوق واملــؤســســة العامة 
للرعاية السكنية ملنحه 600 الــف متر في منطقة صباح 
األحمد السكنية من مجمل أراضي تصل الى مليون ونصف 
متر مربع في مناطق مختلفة، مؤكدا أن هذا املشروع سيرى 
النور في الفتره القليلة املقبلة ليتم تخصيصها للمبادرين 

بأسرع وقت.

يحظى برعاية سمو األمير

»الكويت تفخر«.. مشروع وطني لدعم الشباب
قــال املستشار فــي الــديــوان 
االمــيــري د.يــوســف اإلبراهيم 
ان املــشــروع الوطني للشباب 
ـــت تــفــخــر« يحظى  ـــوي ـــك »ال
برعاية سامية مــن سمو امير 
الــبــالد الشيخ صباح األحمد، 
مــنــوهــا خـــالل مــؤمتــر صحفي 
ــري أمس  ــي ــوان االم ــدي عــقــده ال
فــي قصر السيف لــالعــالن عن 
اطالق املشروع ان هذه الرعاية 
تؤكد مدى اهتمام سمو االمير 
بالشباب ومتابعة اجنازاتهم 
وتفعيل مشاركتهم االيجابية 
ومتكينهم من املساهمة في قيادة 
مسيرة التنمية لتحقيق الرؤية 
املستقبلية واالهــداف التنموية 

للكويت.
وأكــد ان هذا املشروع يهدف 
ـــى ابـــــراز طـــاقـــات الــشــبــاب  ال
واستكمال اجنازاتهم وتسليط 
ــاح  ــى منـــــاذج جن ــل الـــضـــوء ع
يحتذى بها وعــرض مخرجات 
الوثيقة الوطنية للشباب وما مت 
اجنازه من توصيات والتعريف 
بــرؤيــة كــويــت جــديــدة 2035 
والتعرف على كفاءات شبابية 

جديدة.

وذكـــر ان املـــشـــروع يهدف 
ايضا الى دعم الكفاءات من خالل 
املساهمة فــي اشـــراك الشباب 
في االنشطة والبرامج املتنوعة 
ـــــالق اخلــطــة الــشــبــابــيــة  واط

املستقبلية ومنها تسليم الوثيقة 
ـــالق  الــوطــنــيــة لــلــشــبــاب واط
مجلس الشباب الكويتي وعرض 

الفرص على منصة “كفو”.
وافاد أن هذا املشروع تشارك 

ــات حــكــومــيــة داعــمــة  ــه فــيــه ج
ومهتمة بالشباب ممثلة بوزارة 
الدولة لشؤون الشباب والهيئة 
العامة للشباب ووزارة اإلعالم 
واالمانة العامة للمجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية ومشروع 
“كفو” التابع للديوان االميري.

»Ooredoo« تطلق أول اتصال 
خلدمة »5G«  بني الكويت وقطر
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حريصة  »الــنــفــط«  الــصــبــاح:  طــالل 
على نشر الثقافة البترولية
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75 دينارًا اقتراح برملاني .. عالوة األوالد 
قدم النائب ثامر السويط اقتراحاً بقانون لزيادة 
عالوة األوالد إلى 75 ديناراً، على أن تؤخذ املبالغ 
من االحتياطي العام للدولة ولغاية سبعة أوالد، 
ويصدر ديــوان اخلدمة املدنية الضوابط الالزمة 

لتطبيق أحكام هذه املادة واملادة السابقة.
وقال السويط في املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون إنه نظراً لالرتفاع الكبير في األسعار وغالء 
املعيشة وعجز املواطن عن توفير بعض احتياجاته، 
فضالً عن التضخم في أسعار السلع واملنتجات حيث 
لم يعد باإلمكان مقارنة القيمة السوقية للخمسني 

ديناراً في العام 1992م مع القيمة الفعلية للدينار 
في الوقت احلالي من ناحية شراء السلع أو مقارنته 
باملنتجات في تلك الفترة عن احلالية. وأضــاف 
السويط، مبا أن الدولة مسؤولة عن رعاية املواطنني 
وحتقيق الرفاهية لهم كما جاء في ديباجة دستور 
البالد، فإن من باب أولــى أن تقوم احلكومة برفع 
مستوى معيشة األفراد من خالل حتقيق زيادة مالية 
على عالوة األوالد لتخفيف الضغط عن كاهل رب 

األسرة .

قتل شخص وأصيب أربعة آخــرون، إثر انفجار 
سيارة مفخخة في مدينة الالذقية، حسبما ذكرت 
وكالة األنباء الرسمية »سانا« ، في حادثة نادرة في 

هذه املنطقة الواقعة في غرب سورية.
وأوردت سانا املعلومات تفيد عن انفجار سيارة 
مفخخة.. ومقتل السائق وإصابة 4 آخرين، مشيرة 
إلى ان التفجير وقع في ساحة احلمام على أطراف 

الالذقية.

وأضــافــت الوكالة أن اجلــهــات املختصة قامت 
بتفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل تفجيرها في نفس 

املكان.
وأشــار مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
رامــي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس مت وضع 
عبوة ناسفة فــي السيارة او قربها الفتا إلــى ان 
املتوفى ليس انتحاريا، ونشرت الوكالة صورا تظهر 

السيارة وهي حتترق وحولها رجال اإلطفاء.

»اخلارجية«: قراصنة نصبوا
على املواطنني بهاتف الوزارة   

نبهت وزارة اخلارجية أمس املواطنني واملواطنات 
الــى انــه في االونــة االخيرة مت قرصنة رقــم هاتف 
ـــوزارة 22225555 واستغالله من قبل  بدالة ال

مجموعة من االشخاص.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان صحفي ان هذه 
املجموعة تقوم باالتصال على االفــراد املستهدفني 
وإيهامهم ان املتحدث ممثل عن وزارة اخلارجية 
طالبا حتويل مبالغ مالية الى حسابات اجلامعات 
الوهمية واملشبوهه والذين سبق تسجيلهم فيها عن 

طريق شبكة االنترنت وأن هناك رسوما مالية يجب 
حتويلها الى حسابات خارجية حتى يتم التصديق 

على الشهادات الدراسية املطلوبة.
ودعت الــوزارة اجلميع الى اخذ احليطة واحلذر 
من عمليات النصب واالحتيال وعــدم التعامل مع 
أي شخص أو رقم هاتف غير معروف مسبقا لديهم 
مشيرة الى ان هناك برامج تستطيع استغالل ارقام 
هواتف االخرين سواء كانت ألفراد أو جلهات إلمتام 

عمليات النصب واالحتيال. 

دوام »الكهرباء واملاء« 
2 ظهرًا  7 صباحًا إلى  من 

أعلن وزيــر النفط وزيــر الكهرباء واملــاء خالد 
ــوان اخلدمة على مواعيد عمل  الفاضل موافقة دي
موظفي وزارة الكهرباء واملاء لتكون من الساعة 7 

صباحاً حتى الساعة 2 ظهرا.

وأضاف الفاضل أنه سيسمح للموظفات باملغادرة 
قبل موعد االنصراف بـ 15 دقيقة.

وكان الوزير الفاضل قد أعلن سابقا أنه ال رجعة 
عن دوام الساعات السبع ملوظفي الكهرباء واملاء.

د.يوسف اإلبراهيم  متحدثاً خالل املؤمتر الصحفي اخلاص باملشروع الوطني للشباب
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