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ق��ال النائب عمر الطبطبائي إن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
خرج بتصريح يقول فيه ان سمو رئيس مجلس ال��وزراء 
مستاء من وضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وكأن 
هذا االمر يحتاج الى مؤشرات تبني أن الكويت تتراجع أم ال؟

وحذر النائب من ان استجوابه لوزير النفط حول العديد 
من القضايا أصبح جاهزا منذ دور االنعقاد املاضي وينقصه 

التوقيع وتاريخ التقدمي فقط.
ودعا الطبطبائي خالل تصريح للصحافيني أمس، سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك إلى البحث عن البكجات 
املليونية بالقطاع النفطي، فيما طالب سمو رئيس مجلس 
الوزراء باالجتماع بالقيادات النفطية واالطالع على األسئلة 
البرملانية املوجهة حول القطاع النفطي ملعرفة مكامن الفساد 

في القطاع.
مشيرا إل��ى أن من ضمن أسئلته البرملانية ما يتعلق 
باستفادة العضو املنتدب احلالي للموارد البشرية بدون 

وجه حق مببالغ تتجاوز ال� 60 ألف دينار .
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دعا سمو رئيس الوزراء إلى  متابعة أسباب عدم الرد على أسئلة النواب

القطاع النفطي م��وط��ن قدمي 
للفساد، وم��ح��اوالت الشباب 
لكشف امللفات التي ينتفع منها 
بعض القياديني حتتاج إلى جهد 
جماعي واس��ت��م��رار.. أك��و ناس 
معششني لهم سنني ويرضعون 

املناقصات.. بسكم حرام عليكم! 

بني السطور

األمير والرئيس األوكراني يترأسان مباحثات رسمية بني البلدين
استقبل حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح���م���د بقصر 
بيان ظهر أمس الرئيس 
ب��ي��ت��رو ب��وروش��ي��ن��ك��و 
رئيس جمهورية أوكرانيا 
الصديقة والوفد الرسمي 
املرافق له وبحضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د وذل���ك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
ه������ذا وق������د ع���ق���دت 
املباحثات الرسمية بني 
اجلانبني إذ ترأس اجلانب 
الكويتي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د بحضور 
سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف وسمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وكبار املسؤولني 
ب��ال��دول��ة وع���ن اجل��ان��ب 
األوكراني فخامة الرئيس 
ب��ي��ت��رو ب��وروش��ي��ن��ك��و 
رئ����ي����س ج���م���ه���وري���ة 
أوكرانيا الصديقة وكبار 
امل��س��ؤول��ني ف��ي حكومة 

أوكرانيا.

ما هي سيناريوهات املخارج احملتملة 
ل��ل��م��ق��ات��ل��ني وامل��دن��ي��ني ف���ي ال��غ��وط��ة 

الشرقية؟
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ال��������روض��������ان ي������ص������در  ق��������������رارًا ي���ح���دد 
االش�������ت�������راط�������ات اجل�������دي�������دة ل�����زي�����ادة 

وخفض رؤوس أموال الشركات

سيناتور جمهوري: ترامب 
سينسحب من االتفاق النووي

قال السيناتور اجلمهوري، بوب كوركر، رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي، أمس األحد، إنه يتوقع انسحاب 

الرئيس دونالد ترامب من االتفاق النووي اإليراني في مايو.
وقال كوركر لتلفزيون )سي.بي.إس( “االتفاق اإليراني سيكون 

مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت احلالي ال يبدو أنه سُيمدد”.
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من االتفاق في 
12 مايو في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران مبوجب 

االتفاق، قال كوركر “نعم”.
وكانت طهران رأت في إقالة وزي��ر اخلارجية األميركي، ريكس 
تيلرسون، وتعيني مايك بومبيو املعروف مبواقفه املتشددة مكانه، 
إشارة إلى تصميم الواليات املتحدة على االنسحاب من االتفاق الدولي 

حول امللف النووي اإليراني.

القوات التركية في مركز مدينة عفرين

توقيع عقد صيانة »الزور 
20 مليون دينار اجلنوبية« ب� 

وقع وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء املهندس بخيت الرشيدي 
عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات امليكانيكية في محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير املياه في محطة )الزوراجلنوبية( 

بقيمة 20 مليون دينار كويتي.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحافي أم��س األح��د ان العقد 
يتضمن إجراء أعمال الصيانة الدورية واجلذرية للمعدات امليكانيكية 
للوحدات الكهربائية ووح��دات التقطير واملساعدات مبحطة الزور 

اجلنوبية.
واضافت ان العقد يتضمن ايضا استبدال قطع الغيار االستهالكية 
للمعدات لضمان حتقيق مرونة أداء عالية للتشغيل اآلمن واملستقر 
للوحدات والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية في 

البالد.

عمر الطبطبائي: القطاع النفطي »مليان فساد«
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القوات التركية تسيطر على »عفرين« 
س��ي��ط��رت ال��ق��وات ال��ت��رك��ي��ة والفصائل 
السورية املوالية لها أمس األحد على مدينة 
عفرين في شمال سورية إثر عملية عسكرية 
استمرت نحو شهرين وأسفرت عن مقتل أكثر 

من 1500 مقاتل كردي.
وحققت تلك القوات تقدماً سريعاً داخل 
املدينة التي تعرضت لقصف عنيف خالل 
األيام املاضية دفع بأكثر من 250 ألف مدني 
للفرار منها. وشاهد أحد شهود العيان في 
عفرين صباح أم��س مقاتلني م��ن الفصائل 
املوالية ألنقرة وجنوداً أتراكا ينتشرون في 
أحياء املدينة. ووقفت دبابتان للقوات التركية 
أمام مبنى رسمي، فيما اطلق مقاتلون النار في 

الهواء احتفاالً وهتف آخرون »الله أكبر«.
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فرق متريضية ملتابعة 
كبار السن بعد خروجهم 

من املستشفيات
كشفت وزارة الصحة أمس االحد عن تشكيل فريق من الهيئة 
التمريضية في كل مستشفى حكومي يعنى مبتابعة حالة املرضى 
من كبار السن الذين يسمح لهم مبغادرة املستشفيات والتواصل 

معهم للوقوف على حالتهم وتقدمي املساعدة لهم.
وقالت )الصحة( في بيان صحافي ان الفريق الذي شكل بقرار 
من الوزير الدكتور الشيخ باسل الصباح سيعنى مبتابعة )شعبة 

كبار السن( في كل منطقة صحية يتبع لها املرضى من هذه الفئة.
ووفقا للبيان فقد أصدر الشيخ باسل الصباح ق��رارا باعتماد 
)بطاقات األول��وي��ة( ال��ص��ادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل اخلاصة بكبار السن لتسهيل إجراءات عالجهم في مرافق 

الوزارة.

ع����اش����ور:  ال���ق���ان���ون اجل��دي��د 
ي���ل���زم ال���ت���ج���ار ب���وض���ع س��ج��ل 

إلكتروني مع التجاري
ناقشت جلنة ال��ش��ؤون املالية واالقتصادية في اجتماعها امس 
مشروع القانون بشأن السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان. وقال مقرر اللجنة النائب صالح 
عاشور في تصريحات باملركز اإلعالمي في مجلس األم��ة إن قانون 
السجل التجاري صدر عام 1959، أي أكثر من ستني عاماً وكثير من 

مواده تناسب اخلمسينات والستينات من تاريخ الكويت.
 ولفت عاشور إلى أنه حتى اجلزاءات املوجودة في القانون بالروبية 
وليست بالدينار، مشيراً إلى أنه متت مناقشة مواد مشروع القانون 
التسع وعشرين مادة، على مدى أكثر من اجتماع للجنة.  وأكد أنه مت 
التوافق على التعديالت املطلوبة، وأولها« وضع تعريف كامل لكلمة 

التاجر وكذلك املنشأة التجارية«.
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