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بعد الطماط.. جنون األسعار يضرب السمك
الروبيان الكويتي الجامبو بـ 9 دنانير والزبيدي بـ 7 

)محمد ماهر(أبطال غرب آسيا مع اجلهازين الفني واإلداري لدى وصولهما إلى املطار

أبطال غرب آسيا يشاركون في آسياد غوانزو في الصين  ص45
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

دارين العلي
الكهرب���اء واملاء  تب���دأ وزارة 
ابت���داء من ش���هر يناي���ر املقبل 
مخالفة املسرفني في استخدام املياه 
واملعتدين على الشبكة الكهربائية 
اي املن�تفعني منه���ا دون عدادات 
او بش���كل غير رس���مي )سارقي 
الكهرب���اء( بغرامات قد تصل الى 
500 دين���ار وباملالحقة القضائية 

وفقا لتفعيل الضبطية القضائية. 
واعلنت مصادر مطلعة في الوزارة 
عن توقيع الوزير د.بدر الشريعان 
ق���رارا بتفعي���ل الضبطية  امس 
القضائية مبن���ح 100 موظف من 
مختلف القطاعات في الوزارة هذه 
الصفة ملخالفة املسرفني في املياه 
وسارقي الكهرباء اي املنتفعني من 

الشبكة دون عدادات.

500 دينار غرامة المسرفين 
في الماء والكهرباء

التفاصيل ص3

النائب السابق أحمد الشحومي متحدثا خالل الندوة ويبدو النائبان د. وليد الطبطبائي 
)متين غوزال(ود. فيصل املسلم

جانب من التواجد األمني الكثيف حول ديوان الشحومي أمس

التفاصيل ص7

»التحالف« يزّكي الخالد أمينًا عامًا
ويختار أعضاء مكتبه التنفيذي

التحالف  زك����ى 
الوطني الدميوقراطي 
خالد عبدالرزاق اخلالد 
أمينا عاما للتحالف، 
وذلك خالل اجلمعية 
العمومية غير العادية 
التي عقدها التحالف 
مساء امس في مقره 
النزه����ة.   مبنطق����ة 

وجاء تش����كيل املكتب التنفي����ذي للتحالف 
الوطني كالتالي: عبداحملسن املدعج، حامد 
العيبان، عادل الفوزان، صالح املضف، مها 
البرجس، عبدالكرمي الشمالي، عثمان الداود، 
أنور جمعة، آالء العمر، ضياء اخلرس، دانة 
النصار، راكان النصف، بشار الصايغ ودالل 

بن علي.

)كرم ذياب(أسعار السمك والروبيان ارتفعت بصورة جنونية

التفاصيل ص14

البصيري عن استقالة الحكومة: بيننا وبينهم الدستور
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ -  فليح العازمي

ردت احلكومة على لس����ان ناطقها الرسمي وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت د.محم����د البصيري على دعوة كتلة 
التنمية واإلصالح لها باالس����تقالة وإعادة تشكيلها من جديد: »بيننا 

وبينهم الدستور والقانون وقاعة عبداهلل السالم«.
البصيري الذي التقى أمس بروتوكوليا رئيس مجلس األمة باإلنابة 
وناقش معه أولويات احلكومة خالل دور االنعقاد املقبل أكد ان احلكومة 
حصلت على ثقة صاحب الس����مو األمير وثقة سمو ولي العهد وفق 
املادتني 54 و55 من الدستور، مش����يرا إلى املادة 50 التي تنص على 

وجوب فصل السلطات مع التعاون فيما بينها.
وفي ش����أن قانون تعيني القياديني ق����ال د.البصيري ان احلكومة 

ستبدي رأيها فيه حال مناقشته، واحلكومة لديها رؤية خاصة باملناصب 
القيادية بأن تكون وفقا للقانون.

وأشار د.البصيري إلى ان السلطة التنفيذية لديها قائمة طويلة من 
األولويات بصدد جتهيزها سيتم تقدميها فور تشكيل اللجنة اخلاصة 
بداية دور االنعقاد. إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية 
واإلصالح النائب د.فيصل املس����لم ان الوزير البصيري س����بق له ان 
حاسب احلكومة عندما كان نائبا وان املادة 50 من الدستور تنص على 
عدم جواز تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها وهو ما يحكم عمل الكتلة 

»احلكومة تريد نواب طرمان«، مجددا الدعوة الستقالة احلكومة.
م����ن جانبه، رحب النائب محمد املطير بفكرة اس����تقالة احلكومة 

وإعادة تشكيلها.

المسلم جّدد دعوته انطالقًا من مبدأ عدم تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها.. والمطير رّحب بالفكرة فرج ناصر
بعد الغالء الفاحش الذي ضرب 
أسعار الطماط انتقلت حالة جنون 
األسعار إلى  السمك والروبيان، لتصل 
إلى أرقام فلكية غير مسبوقة في مثل 
هذا الوقت من العام، حيث وصل سعر 
كيلو الروبيان الكويتي اجلامبو إلى 
9 دنانير، فيما وصل سعر الزبيدي 

الكويتي الى 7 دنانير.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة 
التجارة انها ستتخذ خطوات سريعة 

للحفاظ على استقرار أسعار األسماك 
معللة غالءها بقلة املعروض في مقابل 
حجم الطلب، أجمع عدد من الباعة 
والصيادين على ان س����بب ارتفاع 
األسعار يعود إلى عدم السماح بالصيد 
في املياه االقليمية الغنية باألسماك. 
هذا وعلمت »األنباء« ان وزارة التجارة 
استدعت التاجر الذي اتهم باحتكار 
1000 كرتون م����ن الطماط، وأكد ان 
هذه الكميات مخصصة للمستشفيات 

وإحدى التعاونيات.

تنعى

عقدت في ديوان الشحومي بسلوى وسط حضور أمني كثيف

المشاركون في ندوة »لكي تبقى آمنة«: استجواب 
وزير الداخلية قادم بسبب قمع الحريات

فليح العازمي
وس���ط حضور أمني كثيف أقيمت مس���اء أمس ندوة »لكي 
تبقى آمنة« بديوان النائب الس���ابق أحمد الشحومي في منطقة 
سلوى، والتي شارك فيها كل من النائبني د.فيصل املسلم ود.وليد 
الطبطبائي والنائب الس���ابق عبداللطي���ف العميري حيث أكد 
املشاركون في الندوة ان استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد قادم »بسبب قمع احلريات«. وحذر الشحومي خالل الندوة 
وزير الداخلية من اندالع احداث تشبه األحداث التي وقعت في 
الصباحية، مستغربا وجود هذا العدد الكبير من الدوريات قبيل 
وخالل انعقاد ندوته رغم ان الهدف األساسي منها هو دعم أمن 

الوطن واملواطنني.

خالد اخلالد

التفاصيل غداً


