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بنغالديش.. عشرات القتلى واجلرحى في انفجار داكا

انفجار داكا خلف دماراً هائالً

قال مسؤول بفرقة اإلطفاء في بنغالدش أمس إن قتلى 
حريق هائل في منطقة يرجع تاريخها إلى قرون في داكا 
ارتفع إلى 70 قتيال وإن عدد القتلى ميكن أن يرتفع بينما 

ميشط رجال اإلطفاء حطام املبنى الذي دمرته النيران.
وقال مدير إدارة اإلطفاء والدفاع املدني ذو الفقار رحمن : 
حتى اآلن مت انتشال 70 جثة. من املمكن أن يرتفع العدد ألن 

البحث ال يزال جاريا .
وشب احلريق في مبنى من أربعة طوابق ليل أمس وامتد 
سريعا إلى املباني القريبة في منطقة تشوك بازار في داكا 

القدمية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام.
وقال رحمن إن 50 شخصا على األقل نقلوا إلى املستشفى 
وإن بعضهم حالته خطيرة. وق��ال شهود عيان إن مئات 
هرعوا إلى مستشفى كلية الطب في داكا للبحث عن أقارب 

مفقودين.
وكافح قرابة 200 رجل إطفاء ألكثر من خمس ساعات 
للسيطرة على احلريق لكنه ظل مشتعال حتى الساعات 

األولى من فجر أمس. 
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احلرس الوطني: »أسد 
اجلزيرة« ملواجهة الطوارئ  

أك��د وكيل احل��رس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 
الرفاعي أن مترين )أسد اجلزيرة( يواصل مجرياته بنجاح 
للعام الثالث على التوالي إذ يحاكي الواقع ويتعامل مع حاالت 
ال��ط��وارئ احملتملة مثل جتمعات املياه التي شهدتها البالد 
مؤخرا وتستلزم املزيد من صقل خبرات العناصر البشرية 

وحتديث اآلليات ملواجهة أي حوادث مستقبلية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للفريق الرفاعي نقله بيان 
ص��ادر عن احل��رس ام��س اخلميس خ��الل رعايته وحضوره 
مترين )أسد اجلزيرة 3( الذي نفذته قيادة احلماية والتعزيز 

في معسكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح.
وأش��اد الرفاعي باملستوى املتميز ال��ذي جسدته وقائع 
التمرين حيث أظهر املشاركون براعة وسرعة فائقة في تنفيذ 
كافة العمليات املناطة بهم مثنيا على التعاون والتنسيق بني 
ال��وح��دات املشاركة من احل��رس الوطني مما يحقق التناغم 
والترابط في اداء الواجبات املكلف بها في املنظومة األمنية 

للبالد.

مراكز اخلدمة واجلواز 
اإللكتروني.. عطلة خالل 

األعياد الوطنية
أعلنت اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة عن إيقاف العمل مبراكز عطلة نهاية 
األسبوع ليوم السبت املوافق  23 اجلاري  وذلك مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحرير، وإنه سيتم استئناف العمل في هذه املراكز اعتبارا من 

األسبوع املقبل.
كما أعلنت اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إنه سيتم إيقاف العمل 
في املراكز اخلاصة باجلوازات اإللكترونية “مراكز العطلة” السبت املقبل 
“23 اجلاري” أيضا، مبناسبة األعياد الوطنية على أن تتم معاودة العمل 
بهذه املراكز واستقبال طلبات املواطنني يوم السبت بتاريخ 2019/3/2 

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.
وأش��ارت اإلدارة إل��ى أن املراكز اخلاصة باجلواز اإللكتروني هي: 
مركز خدمة الشامية مبحافظة العاصمة، مركز خدمة اشبيلية مبحافظة 
الفروانية، مركز خدمة فهد األحمد مبحافظة األحمدي، مركز خدمة سعد 
العبدالله مبحافظة اجلهراء، مركز خدمة العدان )ق 7 ( مبحافظة مبارك 

الكبير، ومركز خدمة غرب مشرف مبحافظة حولي.

5 نواب يقدمون اقتراحًا بقانون حلل مشكلة القيد ونقل األصوات بني الدوائر 

تسجيل الناخبني إلى »املعلومات املدنية«

وأخ��ي��راً واف��ق��ت احلكومة علي إق���رار امل��دن 
ال��ع��م��ال��ي��ة.. ه���ذا امل��ش��روع مت ط��رح��ه مطلع 
ثمانينات القرن املاضي و لم ير النور إال اآلن .. 
الكويت فيها ال يقل عن مليوني عامل وما زالوا 
مبعثرين في بيوت سكن خ��اص أو عمارات 
متهالكة .. األمر يحتاج إلى تنظيم مواقع املدن 
وط��رق النقل واخلدمات .. اخل��وف أن تتدخل 
قوى الضغط في إفشال املشروع وتبقي احلال 

على طمام املرحوم ويعود القرار إلى األدراج !!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد 

 استغرب النائب يوسف الفضالة قرار إيقاف تسجيل الناخبني 
في االنتخابات التكميلية احلالية باملخالفة للعرف السابق 

بالتسجيل في شهر فبراير من كل عام.
 وقال الفضالة إن هناك مقترحا بقانون تقدم به عدد من النواب 
السابقني في عام 2010 يحل هذه اإلشكالية، موضحاً أن هذا 
املقترح  يوكل مهمة تسجيل الناخبني عن طريق هيئة املعلومات 
املدنية في كل شهر مبجرد اكتمال عمر أي شخص 21 عاما بحيث 
يتم إرسال معلوماته كاملة إلى وزارة الداخلية ليتم إدراجه في 

جدول االنتخابات.
وأشار إلى أنه سيراجع هذا القانون وسيقوم مع خمسة من 

النواب بتبني هذا املوضوع إليجاد حلول لتلك املشكلة.
 من جانبه أشار النائب مبارك احلجرف الى أن ما قامت به 
وزارة الداخلية يخالف قانون االنتخاب حيث ان ذلك يحرم كل 
كويتي توافرت فيه الصفات املطلوبة ملمارسة احلقوق االنتخابية 

التي أقرها له املشرع.

مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير

706 سجناء مكرمة أميرية بالعفو عن 
مب��ب��ادرة سامية م��ن صاحب 
ال��س��م��و األم���ي���ر ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 
األحمد، صدر املرسوم األميري رقم 
)2019/38( بالعفو واإلفراج عن 
مجموعة من السجناء في قضايا 
مختلفة وذل���ك مبناسبة العيد 
الوطني الثامن واخلمسني وعيد 

التحرير الثامن والعشرين.
وب��ل��غ ع���دد ال��س��ج��ن��اء ال��ذي��ن 
ش��م��ل��ه��م ال��ع��ف��و األم���ي���ري 706 
س��ج��ن��اء م��ن��ه��م )161( إف���راج 
ف��وري يتضمنهم )47( مواطناً 
وذل��ك صباح يوم اإلثنني املوافق 
2019/2/25 ، و)545( تخفيض 
عقوبة يتضمنهم )148( مواطناً 
تباعاً حسب قواعد العفو األميري 
وتاريخ اإلفراج احملدد لكل منهم، 
كما شمل امل��رس��وم رف��ع سابقة 
اإلبعاد القضائي عن )97( سجيناً 
م��ن فئة غير م��ح��ددي اجلنسية 
وإسقاط الغرامات عن )1074( 

غارماً.
وأضاف بيان صادر عن وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة : ت��أت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة 
السامية بعد التعاون املثمر والبناء 
ال���ذي مت ب��ني ال���دي���وان األم��ي��ري 

والنيابة العامة ووزارة الداخلية 
ف��ي س��رع��ة االن��ت��ه��اء م��ن إع���داد 
كشوفات العفو السامي باإلفراج 
عن السجناء الذين يقضون مدة 
عقوبتهم داخ���ل السجن بحسن 
السير وال��س��ل��وك ب��ه��دف إعطاء 
فرصة للمفرج عنهم ليعودا إلى 

املجتمع عناصر نافعة .
وأع��رب وكيل وزارة الداخلية 
امل��س��اع��د ل���ش���ؤون امل��ؤس��س��ات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء 
فراج الزعبي عن شكره وامتنانه 
للمبادرة السامية من سمو أمير 
ال��ب��الد، متمنياً للمفرج عنهم 
السلوك امللتزم بخروجهم إلى 
املجتمع اخلارجي وأن يستفيدوا 
من البرامج الدينية والعملية لكي 
يكونوا أعضاء صاحلني منتجني 

خلدمة وطنهم.
كما نبه اللواء الزعبي الى أن 
العفو األميري هو عفو مشروط 
فكل من يرتكب من املفرج عنهم 
قضية تخل بالشرف واألمانة أو 
قضايا جنائية بشكل عام سوف 
يلغى التخفيض عنه ويعاد إلى 

محبسه.

الكويت واجلزائر.. تعاون اقتصادي 
وسياحي
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ف��ي  ك��ب��ي��ر  دور  ال���ب���دي���وي:ل���ل���ك���وي���ت 
حفظ أمن واستقرار املنطقة
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الشباب  بني  التوقعات  خارج  مواجهة 
واجلهراء في دوري فيفا

ملشاهدة الصفحات
PDF

الفاضل: إعادة صرف مكافأة 
مهندسي »الكهرباء« وفنييها

طلب وزير النفط وزير الكهرباء واملاء خالد الفاضل من ديوان 
اخلدمة املدنية إعادة صرف مكافأة مهندسي “الكهرباء” وفنييها.

وخاطب الفاضل دي��وان اخلدمة عازيا طلب إع��ادة الصرف 
إلى أن تطبيق وقف املكافأة عن املهندسني وشاغلي الوظائف 
ذات الطابع الهندسي للكويتيني أدى إلى تفرقة غير مبررة بني 
املتماثلني في الوظيفة وطبيعة العمل مما انعكس سلبا على 
اجلو العام بني املوظفني ، مضيفا أن هذا التغيير لم يأت ألسباب 
موضوعية متليها موجبات الضرورة وعليه أضحى ال مناص 
أمام الوزارة إال النكوص عن طلبها السابق بوقف املكافأة وطلب 

إعادة منحها.
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