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تقدموا باستقالة جماعية رفض ًا للتدوير ..وقبلها الوزير الشيتان

عصام الفليج
في ذمة الله

«املالية» بال «وكالء»
حولي  ..زحام مروري وانقطاع للكهرباء

قدم وكيل وزارة املالية صالح الصرعاوي ،و 5من وكالء
الوزارة املساعدين ،استقالة جماعية اثر صدور قرار بتدوير
وكالء مساعدين في الوزارة.وقبل وزير املالية براك الشيتان
استقالتهم.
وشملت االستقالة إض��اف��ة إل��ى ال��وك��ي��ل ال��ص��رع��اوي
الوكالء املساعدين :عبد الغفار العوضي ،ابراهيم العنزي،
عبداحملسن الطيار ،عادل املناعي ،وغازي العياش.
وق��ال ال��وك�لاء ف��ي ن��ص االستقالة «أص���درمت معاليكم
القرارات ارقام (  ) 57 ،56 ،55 ،54 ،50 ،49 ،48لسنة 2020
بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بني جميع القياديني
بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد ،وتعلم معاليكم كما
نعلم جميعا أن سبب اجراء هذا التدوير هو رفض البعض
ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات
مخالفة للقانون واللوائح ،وملا كان هذا التدوير قد بني على
سبب ظاهره املصلحة العامة وباطنه احلقيقي تغيب العمل
املؤسسي في وزارة مهنية عالية اخلطورة وتغليب مصالح
خاصة على سالمة التصرف واالجراء املطلوب وعدم اتفاقه
وأحكام القوانني واللوائح ومحاولة إعاقة أعمال أمالك
الدولة التي تهدف الى زيادة اإليرادات العامة.

(طالع صفحة )6

بني السطور

أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء
أم��س عن خ��روج محطة التحويل
ال��رئ��ي��س��ي��ة «ال��س��امل��ي��ة  »Wعن
اخل��دم��ة مم��ا أدى النقطاع التيار
الكهربائي بشكل جزئي عن عدة

مناطق في محافظة حولي ،الفتة
إلى تواجد فرق الطوارئ التابعة
للوزارة إلعادة التيار بأسرع وقت
ممكن.
ون��ت��ج ع���ن االن��ق��ط��اع تعطل

إش��ارات امل��رور ما سبب ازدحاما
كبيرا في حولي والساملية.وأشارت
ال���وزارة إل��ى أن االنقطاع جزئي
ويشمل مناطق الساملية وحولي
وميدان حولي والرميثية وبيان

واجلابرية.
وتعاملت فرق االطفاء مع عدة
بالغات تعطل مصاعد وانحشار
اشخاص بسببانقطاع الكهرباء
في اجزاء من تلك املناطق.

ترامب 10 :دول في الشرق األوسط
ستنضم إلى «السالم»

توقع الرئيس األميركي دونالد ترامب أن
تنضم نحو  10دول في الشرق األوسط إلى
معاهدات السالم مع إسرائيل ،مشيرا ً إلى
أن إدارت��ه تسعى لتحقيق السالم بطريقة
مختلفة عن اإلدارات السابقة .وقال ترامب:
«نعمل حاليا مع  5دول ،لكن من املرجح
وصول عددها إلى  9أو  10دول».
وت��اب��ع« :ف��ي نهاية امل��ط��اف ،أعتقد أنها
ستنضم جميعها إل��ى اتفاقيات السالم..
نعمل بشكل دؤوب حاليا ً ،لذلك أعتقد أن هذه
االتفاقيات ستعقد بعد االنتخابات ،ال سيما
وأن��ا مشارك في جميع ه��ذه االتفاقيات»،
وأض����اف« :سنحقق ال��س�لام ف��ي ال��ش��رق
األوس����ط .م��ن امل��ؤك��د توقيع  5دول على
ات��ف��اق��ي��ات ،وأن���ا أعتقد أن  5دول أخ��رى
ستنضم إليها قريبا ً».

(طالع صفحة )8

مؤيدون لترامب يرفعون صورا ً والفتات قبيل االنتخابات

تكويت  3841وظيفة
في «نفط الكويت»
قال الرئيس التنفيذي باإلنابة في شركة نفط الكويت
أحمد العيدان ان الشركة حققت دورًا رياديًا في إرساء نظام
التكويت و تضمني بنوده من ضمن عقود اخلدمات منذ
عام  ،1993حيث أن الهدف األساسي لهذا النظام هو خلق
فرص وظيفية للشباب الكويتي و استقطابهم للعمل ،وإدارة
مشاريع الشركة املختلفة من خالل خلق كوكبة من العمالة
الوطنية ق��ادرة على تشغيل مشاريع الشركة من خالل
التعاقد مع جهات محلية و دولية.
وأضاف العيدان في املوجز االخباري الدوري للعاملني
استمر العمل على نظام التكويت

التتمة 7

أبوظبي تسمح مبلكية
كاملة لألجانب
أوردت وكالة أنباء اإلمارات أمس ،أن أبوظبي ستصدر
تراخيص استثمار أجنبي مباشر تسمح للمستثمرين
األجانب بتملك املشروعات متلكا كامال في اإلمارة بقطاعات
من بينها الزراعة والصناعة واخلدمات.
تأتي اخلطوة تنفيذا لقانون االستثمار األجنبي الذي
ُسن في  2018ويسمح للمستثمرين األجانب بتملك أكثر
من  49في املئة وحتى  100في املئة من بعض املشاريع ،إذ
يسعى البلد لتعزيز أنشطة القطاع اخلاص .وقالت الوكالة
الرسمية إن  122نشاطا اقتصاديا ،واف��ق عليها مجلس
ال��وزراء اإلم��ارات��ي العام املاضي في  13قطاعا ،سيكون
مسموحا لألجانب بالتملك الكامل فيها بالعاصمة أبوظبي.

«الفتوى والتشريع» :رفض
انضمام مستثمر أجنبي لدعوى
حتكيم دولي ضد الكويت
أع��ل��ن رئ��ي��س إدارة الفتوى
وال��ت��ش��ري��ع امل��س��ت��ش��ار ص�لاح
املسعد ،أم��س ،ع��ن ص��دور ق��رار
إج��رائ��ي م��ن هيئة محكمني في
املركز الدولي لتسوية منازعات
االستثمار التابع للبنك الدولي
ب��رف��ض ط��ل��ب مستثمر أجنبي
(سيدة أعمال مصرية) لالنضمام

كمدعي في دع��وى حتكيم مقامة
ض��د ال��ك��وي��ت ف��ي ش��أن مشروع
القرية التراثية .وقال املسعد في
تصريح لوكالة االنباء الكويتية
إن الهيئة أسست حكمها الصادر
في  5أكتوبر اجلاري

التتمة 7

 55مرشح ًا ومرشحة أمس
لـ«أمة »2020
ريا�ض عواد

تقدم  55مرشحا ومرشحة إلى
إدارة ش��ؤون االنتخابات التابعة
لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح
في اليوم الثالث من ايام فتح باب
الترشح النتخابات مجلس األمة
للفصل التشريعي ال 16ليصبح
ال��ع��دد االج��م��ال��ي  193مرشحا
ومرشحة.
وب��ل��غ اج��م��ال��ي ع��دد املرشحني
الذكور  51مرشحا فيما بلغ اجمالي

ع���دد امل��رش��ح��ات اإلن����اث ارب��ع��ة
مرشحات من اجمالي من تقدموا
امس االربعاء.وبذلك يكون اجمالي
ع��دد املرشحني وامل��رش��ح��ات حتى
نهاية اليوم الثالث من فتح باب
الترشح لالنتخابات هو  193بواقع
 175مرشحا و 18مرشحة.
وكانت إدارة شؤون االنتخابات
التابعة لوزارة الداخلية.

(طالع صفحة )4

يبدو أن النظام ال��ف��ارس��ي مستمر ف��ي غيه وال
يريد السالم في املنطقة ،ويستخدم شذاذ اآلفاق من
العصابات احلوثية لتنفيذ مخططاته في التوسع
باملنطقة ..العرب األقحاح من املسلمني لم يُهزموا من
الفرس منذ أيام «كسرى» ،وهم على اجلاهلية ،فهل
يتوقعون أن يُهزموا وهم حاملي راية التوحيد.
هوالء منحرفو العقيدة ،يضحكون على شعوبهم
ويشغلونهم ف��ي ح��روب محسومة النتائج حتى
يفرغوا حقدهم على العرب.
لن يبلغوا مرادهم ما دام الله معنا.

إن��ا لله وإن��ا إليه راج��ع��ون ،توفي األخ
الفاضل د.عصام عبداللطيف الفليج ،األمني
العام املساعد في اللجنة العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
سابقاً عن عمر يناهز  59عاماً ، .نسأل الله
أن يغفر له ويرحمه ويعلي منزلته ويتقبّله
في الصاحلني.
كان رحمه الله من رواد العمل اإلعالمي
القيمي ،وله إسهاماته في العمل اخليري،
ق��دم ال��ع��دي��د م��ن االس��ت��ش��ارات اإلعالمية
للمؤسسات ،وه��و كاتب صحفي له عمود
ثابت طاملا عبر فيه عن رؤاه وتطلعاته.
قام الراحل باإلعداد والتقدمي واإلشراف
العام على البرنامج التلفزيوني «سفراء
اخل���ي���ر» ،ال����ذي ي��دع��م ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي
واخليري للكويتيني من خالل إجراء اللقاءات
التلفزيونية احلية مع شخصيات ورموز
العمل اخليري الرسمي واألهلي في الكويت،
كما ترأس حترير مجلة حتمل االسم نفسه
«سفراء اخلليج».
عرفناه ص��اب �رًا محتسبًا مثقفًا كرميًا
وسخيًا ،مدافعً ا عن املبادئ والقيم اإلسالمية
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ،رح��م��ك ال��ل��ه وغ��ف��ر ل��ك يا
بوعبدالله ،ال حول وال قوة إال بالله.

