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رئيس الوزراء لرؤساء حترير الصحف: صاحب السمو قال لنا  »أرواح الناس برقبتكم«

% وافدون  30 % كويتيون و   70 تعديل التركيبة السكانية .. 

ــد أبنائها الــبــررة وهو  فــقــدت الكويت أح
اللواء سالم مسعود رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته.. يعتبر الــلــواء مسعود أحــد أبطال 
املــقــاومــة الكويتية وقــائــد معركة اجلسور 
التي دمر فيها أبطال الكويت العديد من آليات 
الــعــدوان ..رحــم الله البطل الــقــدوة في حب 
الكويت والتضحية من أجلها وجعل ما قدم في 

ميزان حسناته .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بني السطور

يقفز  النفط  أش��ه��ر..   3 ب�  م��رة  ألول 
40 دوالرًا فوق حاجز 
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شريان  املوازية   األسواق  املنفوحي: 
رئ���ي���س���ي إلم�������داد امل����واط����ن وامل��ق��ي��م 

باملواد الغذائية 

3

سمو رئيس مجلس الوزراء متحدثا امس الى رؤساء حترير الصحف احمللية

1 82 6666 5082 6666

وزير الدفاع األميركي يرفض فض االحتجاجات

آالف األميركيني حتدوا قرار حظر التجول واستمروا في التظاهر

 ذكــر وزيــر الدفاع األمريكي، مــارك إسبر، أنــه ال 
يدعم إشراك القوات العسكرية في التعامل مع موجة 
االحتجاجات التي تعم الواليات املتحدة بعد مقتل 

املواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.
وقال إسبر، في مؤمتر صحفي عقده أمس، إنه ال 
يدعم تطبيق “قانون االنتفاضة” الذي مت تبنيه عام 
1807 ويسمح للرئيس األمريكي بنشر قوات عسكرية 
داخــل البالد إلخماد أعمال الشغب واالضطرابات، 

معتبرا أن إشراك اجليش ميثل خيارا أخيرا.
وأشار إسبر مع ذلك إلى أنه من الصعب جدا إبقاء 
القوات العسكرية بعيدة عن السياسة مع اقتراب 

االنتخابات الرئاسية.
وتعليقا على االحتجاجات أمــام البيت األبيض 
مساء 1 يونيو، نفى وزير الدفاع األمريكي استخدام 
عناصر احلرس الوطني قنابل الغاز املسيل للدموع 
ــاص املطاطي ضــد املتظاهرين فــي ساحة  ــرص وال

الفوييت. جونسون يهدد
 الصني بتجنيس

مواطني هونغ كونغ
 

كشف رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أمس عن انه سيعمد الى تعديل قوانني الهجرة في بالده 
بهدف السماح بتجنيس مواطني هونغ كونغ في حال 

جلأت الصني الى فرض قانون االمن القومي اجلديد.
ونقلت هيئة االذاعـــة البريطانية )بــي بــي ســي( عن 
جونسون القول ان حكومته “لن يكون لها اي خيار اخر 
سوى التمسك بروابطها مع هونغ كونغ اذا استمرت بكني 

في سياستها جتاه االقليم”.
واكــد ان حكومته قد تلجأ الــى اعتماد تعديالت على 
قوانني الهجرة “ستكون االكبر” في تاريخ البالد من اجل 
متكني مواطني هونغ كونغ من احلصول على اجلنسية 
البريطانية وحق العمل في بريطانيا محذرا من ان بالده 
“لن تبقى مكتوفة االيدي امام التحركات الصينية جتاه 

االقليم”.

الطبطبائي: مواجهة 
»كورونا« ال تعني غض 

الطرف عن الفساد
 

ريا�س عواد

أكد النائب عمر الطبطبائي أن االهتمام بجائحة 
كورونا ال يعني غض النظر عن الفساد واهدار املال 
العام، مشيراً إلى أنه مت إيقاف بعض املشاريع التي 
تفوح منها رائحة الفساد منذ شهر مارس املاضي، 
مضيفاً أن احلكومة تتكلم عن احلزمة االقتصادية 

وحتى هذه اللحظة لم يشهد أحد احللول.
وتابع الطبطبائي في تصريح له، أن ووزارة 
املالية نائمة، الفتاً إلى أنه تكلم عن الباب الثالث 
ــى اآلن لم  ــذي يقدم لهما وال واخلــامــس والــدعــم ال
يــر شــيــئــاً، وأن أصــحــاب املــشــروعــات الصغيرة 

واملتوسطة لم تقدم لهم احللول.

قطر تخفف
قيود »كورونا«

قرر مجلس الوزراء القطري أمس تخفيض عدد من القيود 
املفروضة، في اطار االجراءات والتدابير االحترازية ملكافحة 
فيروس كورونا املستجد، بــدءاً من اليوم اخلميس وحتى 

إشعار آخر.
وقال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء القطري الدكتور عيسى النعيمي في تصريح 
عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن املجلس قرر تعديل قراره 
الصادر بشأن حتديد ساعات العمل للعاملني في القطاع 
اخلــاص املوجودين مبقر عملهم، لتكون ما بني الساعة 7 

صباحاً حتى 8 مساء بالتوقيت احمللي.
ــاف النعيمي أن املجلس قــرر ايضا تعديل قــراره  وأض
الــصــادر بشأن ممارسة الرياضة لتتم ممارستها، دون 

اشتراط أن تكون في املناطق القريبة ملنطقة السكن.

11 مليون دينار أعمال 
ممتازة ملوظفي »الصحة«

 
بدأت أمس وزارة الصحة في إيداع مكافأة األعمال املمتازة 
بحسابات املوظفني املستحقني مبختلف اإلدارات واملناطق 
الصحية في الوظائف اإلداريــة والطبية والفنية بإجمالي 

يصل إلى 11 مليون دينار.
وقام قطاع الشؤون املالية في الــوزارة بحصر األسماء 
املرشحة للحصول على املكافأة من مديري املناطق الصحية 
واملستشفيات ونوابهم ورؤساء األقسام والوظائف اإلدارية 
واملعاونة، والتي تتراوح ما بني 200 إلى 1500 دينار، 
حيث يحصل األطباء واالستشاريني ومديري اإلدارات على 
1500 دينار، والصيادلة والفنيني واملراقبني على 1300 
ــاء األقسام والهيئة التمريضية على 1000  دينار ورؤس
دينار، إلى جانب 800 دينار لكل من املوظفني واإلداريــني، 

و400 دينار للوظائف املعاونة والفنية املساعدة.

أكـــد ســمــو الــشــيــخ صــبــاح خالد 
ــاح رئــيــس مجلس  ــب ــص احلــمــد ال
الوزراء أن  التحدي القادم هو  تعديل 
التركيبة السكانية فتكون 70 في 
املئة للكويتيني و30 في املئة لغير 
الكويتيني، موضحاً أنه متت إحالة 
عدد من الشركات إلى النيابة العامة 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات مبخالفتها 
القوانني واملتاجرة بعمالة استفادت 

منها مــاديــا وحملت الــدولــة أعباء 
كبيرة وأحــدثــت خلال في التركيبة 

السكانية.
وفي اللقاء الصحفي الذي عقد أمس 
مع رؤســاء حترير الصحف احمللية 
قال اخلالد أن الرواتب لم تتأخر يوماً 
عن العاملني او عن املوجودين في 
بيوتهم ولن تتأخر ، مشددا على أن 
الوضع املالي لدولة الكويت ممتاز 

إال أن الوضع االقتصادي يحتاج الى 
تغيير كبير في هيكلته، حيث ال ميكن 
االعتماد على مورد واحد ناضب وهو 
ــر صعب ويجب  النفط الن هــذا االم
علينا أن ننوع مــصــادر الــدخــل في 

البالد”
ــد اخلــالــد اهتمام صاحب  كما أك
السمو األمير باالستمرار في السعي 
لرأب الصدع وإيجاد االرضية للبناء 

عليها لعودة اللحمة اخلليجية وأن 
تكون الكويت دائما هي من جتمع 
األطــراف املختلفة على أسس حتقق 

كل الطمأنينة ألي اتفاق مقبل.
ــاف اخلالد : أنــا ملتزم أمام  وأض
ــام  ـــام صــاحــب السمو وأم ــي وأم رب
الشعب مبا كلفني به سمو األمير من 
اليوم األول وهو حماية املــال العام 

ومحاربة الفساد.

وال  مم���������������ت���������������از  امل�����������������ال�����������������ي  ال�����������������وض�����������������ع 
ت��������أث��������ي��������ر ل�����������أزم�����������ة ع��������ل��������ى ال�����������روات�����������ب

االع������������ت������������م������������اد ع���������ل���������ى م����������������������ورد واح�������������د 
ن������������������اض������������������ب أم����������������������������ر ص��������������ع��������������ب ج���������������������دًا

إل�������������ى  ش����������������رك����������������ة   224 أح�������������ل�������������ن�������������ا 
ال��������ن��������ي��������اب��������ة إلجت��������������اره��������������ا ب������ال������ع������م������ال������ة

ف�����اس�����د  أي  ال�������ع�������ق�������اب  م���������ن  ي�����ف�����ل�����ت  ل���������ن 
م��ق��ام��ه أو  اس���م���ه  أو  م��ن��ص��ب��ه  ك�����ان  م��ه��م��ا 

اخل����ل����ي����ج����ي  اخل�������������اف  م��������ن  س��������ن��������وات   4
م���س���ت���م���رة ال�������ص�������دع  رأب  وم���������ح���������اوالت 


