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صاحب السمو يكلف اخلالد بتشكيل احلكومة اجلديدة

رفض نيابي لتحصني رئيس الوزراء
«امليزانيات» :لن نقر ميزانية أي جهة
بدون حضور وزيرها أو وكيلها
ريا�ض عواد

ألغت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية
اجتماعها املقرر امس ملناقشة احلساب اخلتامي لوزارة
اخلارجية نظرا لعدم حضور وزير اخلارجية او نائبه،
متجهة في الوقت ذات��ه ال��ى ع��دم عقد اي اجتماع وعدم
اعتماد ميزانية او حساب ختامي ألي جهة حكومية في
حال عدم حضور وزيرها او وكيلها الجتماع اللجنة.
ألغت جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية
اجتماعها أم��س ملناقشة احل��س��اب اخل��ت��ام��ي ل���وزارة
اخلارجية نظرا لعدم حضور وزير اخلارجية او نائبه.
وق��ال مقرر اللحنة النائب بدر الداهوم في تصريح
صحفي :أي جهة حكومية ترغب في حضور اجتماعات
اللجان البرملانية ينبغي أن يكون متثيلها اما بالوزير او
وكيل الوزارة» .

بني السطور
صاحب السمو األمير مستقبال سمو رئيس الوزراء

اخل��ال��د :احل�ك��وم��ة ال�ق��ادم��ة ستنسق م��ع ال�ن��واب ف��ي ك��اف��ة القضايا وامللفات
أص��در صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد أمرا أميريا بتعيني سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيسا ملجلس ال����وزراء ويكلف بترشيح أعضاء
الوزارة اجلديدة وعرض أسمائهم على سموه إلصدار
مرسوم تعيينهم .من جانبه أكد اخلالد أن احلكومة
القادمة ستعمل على التنسيق مع أعضاء مجلس األمة

ال تصاريح عمل بدون
موافقة مجلس الوزراء

في كافة القضايا وامللفات املطروحة على الساحة
وعلى رأسها االستمرار مبكافحة الفساد وذلك عبر
عدد من التشريعات التي تستهدف معاجلة هذا امللف
والقضاء على الفساد وأسبابه وإل��ى جانب قوانني
االنتخابات البرملانية واالعالمية.
إلى ذلك أص��در النواب محمد املطير  ،عبدالكرمي

في الواليات املتحدة ..عشرات املاليني «يتضورون جوعاً»

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء استقبال
طلبات تصاريح العمل اجلديدة اخلاصة بالعمالة
الراغبة في العمل داخل البالد.
وذك��رت الهيئة أن موافقة مجلس ال��وزراء ،شرط
أساسي للتقدم للحصول على تصريح عمل من خالل
املنصة والنماذج اإللكترونية.
وأوض��ح��ت مصادر مطلعة إن آلية التقدمي على
موافقات احلصول على تصريح العمل اجلديد سيتم
اإلعالن عنها بالتنسيق مع اإلدارة املختصة في مجلس
الوزراء.

«الداخلية»:
جتديد  2.3مليون
إقامة «أونالين»
أعلنت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة جت��دي��د 2.294.666
إقامة أونالين منذ انطالق اخلدمة على موقع وزارة
الداخلية.
إلى ذلك ،أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة نظم
املعلومات خدمة االستفسار عن القضايا املسجلة على
املواطنني واملقيمني لدى االدارة العامة للتحقيقات على
موقع الوزارة اإللكتروني .
وق��ال��ت إن خطوتها تلك تأتي ف��ي إط��ار التحول
الرقمي في جميع اخلدمات التي تقدمها وزارة الداخلية
واستكماال ملا مت اجنازه في خدمات لتبسيط االجراءات
التي تخدم كافة قطاعات وزارة الداخلية وتوفير
الوقت واجلهد وسرعة االجن��از على املراجعني في
البالد.

«البيئة» تطالب
«التجارة» بقرار مينع
االحتطاب احمللي
شدد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله
األحمد على ضرورة احلد من عملية احتطاب األشجار
املعمرة في البالد ،موضحا إلى أنه سيتم التنسيق
مع وزير التجارة والصناعة ملخالفة أي جهة ال تزود
الهيئة بسند االستيراد للحطب املراد بيعه.
وطلب األحمد من وزي��ر الدولة لشؤون التنمية
اإلقتصادية وزير التجارة والصناعة فيصل املدلج في
خطاب وجهه إليه امس ،إصدار قرار مبنع االحتطاب
احمللي وبيع احلطب الكويتي في األسواق والعربات
املتنقلة.
وقال األحمد إن البالغات اخلاصة باالحتطاب زادت
األمر الذي يشير إلى تهديد التنوع اإلحيائي الفطري،
ويبدد جهود الدولة في تأهيل البيئة البرية وإنشاء
أحزمة خضراء ومكافحة التصحر والتغير املناخي.

الكندري ،ثامر السويط ،خالد العتيبي ،بدر الداهوم،
مبارك احلجرف ،وشعيب املويزري بيانا عبروا من
خالله عن رفضهم التام والقاطع ألي اتفاق لتحصني
رئيس مجلس ال���وزراء من املساءلة السياسية ،أو
الرقابة الشعبية  ،مؤكدين ان محاور استجواب
اخلالد ما زالت قائمة.

املدن العمالية التي تنوي احلكومة إنشائها
تتطلب إج����راءات مصاحبة حتى حتقق
مبتغاها  ،االشتراطات الصحية مطلوبة وإال
سوف تتحول إلى بؤر النتشار األم��راض ،
كما أنه يفترض عدم تكدس العمال في غرف
صغيرة املساحة وتصمم بطريقة عملية
 ،كما يجب حتديد اإليجار حتى ال يستغل
التجار حاجة العمال للسكن .

وطأة اجلوع تزداد بني األميركيني

وف���ق صحيفة “نيويورك تاميز”
األميركية ،فإن اجل��وع ازداد شدة وسط
األميركيني ،خالل العام املاضي ،فامتدت
طوابير من ينتظرون الطعام ،بشكل الفت.
وفي ديسمبر املاضي ،قال  29مليون من
البالغني األميركيني أي نحو  14في املئة
من إجمالي البالغني في البالد ،إن بيوتهم
تفتقر أحيانا أو في غالب أيام األسبوع ملا
يكفي من الطعام.
وصدرت هذه األرقام عن مكتب اإلحصاء
األميركي بشأن ما تعانيه األسر في بلد هو
األغنى في العالم.
وكشفت البيانات أن األميركيني من
أصل إفريقي وذوي األصل الالتيني ممن
يعيشون مع أطفال ،يعانون اجلوع بشكل
أكبر.

وزير اإلعالم :االحتفاالت الوطنية
ت�ن�ط�ل��ق م�ط�ل��ع ف �ب��راي��ر حت��ت ش�ع��ار
«للسالم وطن»
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العراق :ارتفاع ضحايا الهجوم على
احلشد الشعبي إلى  11قتي ًال
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سلطنة عمان :هذه
املهن للمواطنني فقط
أعلنت سلطنة عمان امس استثناء املقيمني األجانب
من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا ً على املواطنني .
وأعلنت وزارة العمل العمانية توطني عدد من املهن
في منشآت القطاع اخلاص حيث سيتم تطبيقها بعدم
جتديد تراخيص مزاولة العمل للعاملني حاليا بعد
انتهائها.على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو ستة
أشهر.
ومن بينها املهن اإلدارية واملالية في شركات التأمني
والبيع واحملاسبة والصرافة وترتيب البضائع في
احملالت في املجمعات التجارية االستهالكية ،ومهن
تدقيق احلسابات في وكاالت السيارات.
كما تشمل بيع السيارات اجلديدة واملستخدمة،
ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات اجلديدة التابعة
لوكاالت السيارات ،وقيادة املركبات اخلاصة بنقل
املواد الزراعية والوقود واملواد الغذائية.

