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مدير السجل المركزي للمواليد والوفيات راشد العازمي كشف لـ »األنباء« عن إصدار 51341 شهادة ميالد على مدى العام منها 29052 للكويتيين

21 % تراجعاً في مواليد الكويت خالل 3 سنوات
عبدالكريم العبداهلل

كشف مدير السجل املركزي 
للمواليــد والوفيــات بــوزارة 
الصحة راشد العازمي، أن عدد 
املواليد من املواطنني والوافدين 
الذين مت إصدار شهادات ميالد 
لهم خالل العام ٢٠١٧ بلغ 5١٣٤١ 
مولودا، منهــم ٢٩٠5٢ مولودا 
كويتيــا، أما عــدد املواليد من 
الوافدين فقد بلغ ٢٢٢8٩ مولودا، 
الفتا في الوقت ذاته إلى إصدار 

6١٢٤ شــهادة وفاة للمواطنني 
واملقيمني.

وبينمــا أشــار العازمي في 
حوار خاص مع »األنباء« إلى أنه 
مت إصدار ١8١٢ شهادة ميالد لفئة 
غير محددي اجلنسية »البدون«، 
باإلضافة إلى ١55 شهادة وفاة 
لوفيــات من هــذه الفئة خالل 
العــام ٢٠١٧، أكــد أن شــهادات 

»امليالد« آمنــة من »التزوير«، 
حيث لم تسجل أي حالة تزوير 
 حتــى اآلن، وذلــك لصعوبــة 
حتريــف أو طمــس البيانــات 

الواردة فيها.
وباستعراض ألرقام املواليد 
في الكويت على مدى السنوات 
الـــ ٣ املاضيــة، يتبــني وجود 
تراجع بنسبة ٢١%، حيث كان 

وأشــارت املصــادر إلى أن 
املاليــة علــى  موافقــة وزارة 
االقتطاع من مصروفات العام 
املالي اجلديد لها ضوابط، فالبد 
أن تكــون ضرورية وتأتي في 
إطار اجلــدول الزمني لبرامج 
الوزارة املعدة مسبقا وال ميكن 

االستغناء عنها أو تعطيلها.
وكانــت بعــض اجلهــات 
والوزارات طالبت بتحويل ما 
حققته من وفر في مصروفات 
بعض البنود األخرى مبيزانياتها 
لصالح ســد العجز في البنود 
التي زادت املصروفات فيها على 
العام  السقف احملدد مبيزانية 
احلالي وهو ما قابلته »املالية« 
بالرفض لضمان مبدأ استقالل 
البنود ماليا مبا يكشف مواطن 
الهدر ويسهل حصرها والقضاء 

عليها.

لظروف طارئة جدا.  وأوضحت 
املصــادر أن بعض الــوزارات 
واجلهات احلكومية ســتدخل 
العام املالي اجلديد وقد اقتطعت 

جزءا من مصروفاتها، وهو ما 
يعني أن عليها تقدمي ميزانياتها 
للعام اجلديد مبصروفات أكثر 

تقشفا.

محمود فاروق

 قالــت مصــادر حكوميــة 
لـ »األنباء« إن بعض الوزارات 
واملؤسســات احلكومية جلأت 
إلى طلب السحب على املكشوف 
مــن مصروفــات ميزانياتهــا 
للعام املالي املقبل ٢٠١8/ ٢٠١٩ 
لتغطية احتياجاتها التي فاقت 
مصروفاتها في ميزانية العام 
احلالي. وأضافت املصادر أن تلك 
اآللية التي وافقت عليها وزارة 
املالية لتضمن تســيير أعمال 
الوزارات والهيئات احلكومية 
وعدم إعاقتهــا تعد األولى من 
نوعهــا التي يتــم تطبيقها في 
ظل االلتزام الصارم من وزارة 
املالية بعدم صرف أي اعتمادات 
مالية إضافية تزيد على ميزانية 
أي وزارة أو جهــة حكومية إال 

عدد مواليد البالد من املواطنني 
والوافدين خالل عام ٢٠١5 نحو 
65١5٤، تراجع في ٢٠١6 ليسجل 
56٩١6 مولودا، وزاد التراجع في 
٢٠١٧ ليصل إلى 5١٣٤١ مولودا.

طلبت االقتطاع من مصروفات العام املقبل لتغطية العجز في بنود العام احلالي

ماتيس هنأ ناصر صباح األحمد مبنصبيه اجلديدين: نقّدر 
الشراكة اإلستراتيجية طويلة األمد بني أميركا والكويت

طرح البيوت منخفضة التكاليف آخر فبراير 2018

مؤسسات حكومية في »ورطة«.. وتلجأ للسحب »عاملكشوف«

»القسام« تهدد املستوطنات: موسيقى »صواريخنا« ستسحر مسامعكم !
عواصمـ  وكاالت: هددت كتائب عز 
الدين القسام، اجلناح العسكري حلركة 
»حماس«، باســتهداف املستوطنات 
بالصواريخ، في حال استمرت احلكومة 
اإلسرائيلية في سياستها وجرائمها 
ضد الفلسطينيني. ونشرت »القسام« 

صورة على موقعها اإللكتروني، كتب 
عليها باللغة العبرية: »صافرات اإلنذار 
التي تشتكون منها ستكون موسيقى 
ساحرة مقارنة مبا ستسمعونه إذا لم 
توقفوا عنجهية احلكومة اإلسرائيلية«.  
ووضعت الكتائب صورة ألحد مقاتليها 

وهو يلقم راجمة صواريخ، وإلى جانبه 
خريطة ملستوطنات إسرائيلية محيطة 
بقطــاع غــزة وضعت عليها إشــارة 
صافرات اإلنذار. في غضون ذلك، شيع 
مئات الفلسطينيني في مخيم املغازي 
وسط قطاع غزة جثمان الشهيد جمال 

مصلــح، الذي قضــى متأثرا بجروح 
عقــب إصابته برصاص االحتالل في 
املواجهات التــي وقعت خالل جمعة 
الغضــب الرابعــة، احتجاجــا علــى 
 اعتراف واشــنطن بالقــدس عاصمة 

إلسرائيل.

عواصــم ـ وكاالت: تتجــه 
التطورات في إيران الى مزيد 
من التصعيد على ما يبدو في 
ظل حالة الغليان واالضطرابات 
التي تعكس السخط على ارتفاع 
األســعار وفضائــح الفســاد، 
واالحتجاج على الكلفة الباهظة 
ملشاركة إيران ودعم حلفائها في 
احلروب املستعرة في سورية 

والعراق واليمن.
فقد جتــددت االحتجاجات 
املعارضــة للحكومة االيرانية 
لليوم الرابع على التوالي أمس. 
وقالت وكالة »اسوشيتد برس« 

ان املئات من الطالب واملدنيني 
جتمعوا فــي جامعــة طهران 
مرددين شعارات منددة بالغالء 
والفســاد ومطالبــني بإطالق 
املعتقلــني، متحديــن  ســراح 
دعوات اطلقتها احلكومة لتجنب 
»التجمعات املخالفة للقانون«. 
ونشرت السلطات قوات مكافحة 
الشــغب على ابواب اجلامعة 
اغلقت الشوارع احمليطة بها. من 
جهتها قالت قناة روسيا اليوم 
ان قوات االمن فضت مظاهرة 
أخرى، اقيمت في ساحة الثورة.
حشــدت  املقابــل،  وفــي 

الســلطات االيرانية عشــرات 
فــي  مؤيديهــا  مــن  اآلالف 
طهران وعدة مدن منها مشهد 
وكرمنشاه، إلحياء ذكرى فض 
احتجاجــات عــام ٢٠٠٩ التي 
اعقبت انتخاب محمود احمدي 
جناد. ووفي مؤشر على عمق 
االزمة أشارت اسحق جهانكيري 
نائب الرئيس إلى أن معارضي 
الرئيس احملافظني قد يكونون 
أثاروا االحتجاجات لكنهم فقدوا 
السيطرة عليها. ونقلت وكالة 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
لألنباء عنــه جهانكيري قوله 

»مــن يقفــون وراء مثــل تلك 
األحداث سيحترقون بنارها«،  
وســط حتذيرات مــن إنقالب 
السحر على الساحر. مبوازاة 
ذلك تصاعدت احلرب الكالمية 
بني طهران وواشــنطن. ودعا 
الرئيــس االميركــي دونالــد 
الســلطات الحتــرام  ترامــب 
حقوق الشعب في التعبير عن 
رأيه، وهو ما اعتبرته طهران 
»انتهازية« متهمة مســؤولني 
»بعــض  بدعــم  اميركيــني 
التجمعات االخيرة في بعض 

املدن«.

عادل الشنان 

أكد مصــدر مطلع في املؤسســة العامة 
للرعايــة الســكنية لـ»األنباء« ان مشــروع 
املساكن منخفضة التكاليف والذي يعد بديال 
ملنطقتــي )تيماء ـ الصليبية( الشــعبيتني 
وسيحتوي على قرابة ١٠ آالف وحدة سكنية 
مدرج ضمن ميزانية السنة املالية احلالية، 
وســيتم طرح املناقصة اخلاصة به إلنشاء 
وإجناز وصيانة أعمال البنى التحتية والطرق 
نهاية شــهر فبراير ٢٠١8، مؤكدا انه لم يتم 

االتفاق على حتديد منط البناء الذي سيتم 
اعتماده بعد.

وقال املصدر ان املستفيدين من املشروع 
هم أنفسهم قاطنو املساكن الشعبية حاليا 
طبقا للقانون واللوائح والنظم املعمول بها، 
وســتحظى وزارتا الدفاع والداخلية بنفس 
اعداد احلصص احملددة لهما حاليا ملنتسبيهما 
املستفيدين من نظام املساكن املؤجرة، مشيرا 
الى اتخاذ املؤسســة اجراءاتها بهذا الشــأن 
مســتقبال من حيث طلب حتديث البيانات 

لكل قاطني املساكن املؤجرة حاليا.

 ضرورة خفض حدة التوترات بني شركاء اخلليج 
ملواجهة التحديات املشتركة

 الكويت 
تقدم »مساعدة 
حيوية« بجهود 

الوساطة 
حلل اخلالف 

اخلليجي

النفط الكويتي 
ألعلى سعر 

منذ 32 شهرًا.. 
63.5 دوالرًا 

للبرميل

إستراتيجية 
املستثمرين 

الكويتيني بأسواق 
املال.. األفضل 

خليجيًا

جيمس ماتيس الشيخ ناصر صباح األحمد
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قوات األمن تفض املظاهرات املعارضة وتتهم واشنطن بدعمها.. والسلطات حتشد اآلالف في مسيرات مؤيدة بذكرى وأد انتفاضة 2009

إيران على صفيح ساخن.. واالحتجاجات الساخطة تتواصل !
السجن 3 سنوات وغرامة إلى 10 آالف دينار 

ملن يستقدم عامالً وال يسلمه عمله

املظاهرات املعارضة متتد إلى برلني

إيقاف صيد الروبيان احمللي غداً

بشرى شعبان

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية لتفعيل 
املواد القانونية والقــرارات اخلاصة بتغليظ العقوبات على 
مخالفي قانون العمل ومنها تغرمي صاحب العمل الذي يعيق 
عمــل موظفي الهيئة أثناء قيامهــم بواجباتهم بغرامة مالية 
ال تقــل عن 5٠٠ دينار وال تزيــد على ١٠٠٠ دينار، كما فّعلت 
الهيئة القرار اخلاص بتغليظ العقوبات على كل صاحب عمل 
يســتقدم عمالة من اخلارج وال يســلمها األعمال احملددة في 
أذونات العمل باحلبس ملدة ال تتجاوز الـ ٣ سنوات، باإلضافة 
الى غرامة مالية ال تقل عن ٢٠٠٠ دينار وال تزيد على ١٠ آالف 

دينار عن كل عامل.

برلنيـ  د.ب.أ: تظاهر نحو ١٠٠ معارض إيراني امس أمام 
سفارة بلدهم في العاصمة األملانية برلني، مطالبني باإلفراج 
الفــوري عن مئــات املعتقلني في إيران. وذكرت الشــرطة 
األملانية أن نحو 5٠ شخصا تظاهروا أمس االول أيضا أمام 
الســفارة اإليرانية، مضيفة انه لم تقع أي جتاوزات خالل 
تلك املظاهــرات. وكانت »اجلمعية اإليرانية في املنفى في 
برلني« قد دعت الى تنظيم هذه التظاهرات بالتزامن مع ما 
تشــهده مدن إيرانية من مظاهرات احتجاجية ضد ارتفاع 

األسعار والغالء منذ اخلميس املاضي.

محمد راتب

يبدأ غدا اإلثنني حظر صيد الروبيان احمللي في املياه اإلقليمية 
في ظل اســتمرار دعوات االحتاد الكويتي لصيادي األسماك إلى 
ضرورة دراســة حتديد موعد صيد الروبيان في املوسم املقبل، 
خصوصا أن قرار هيئة الزراعة الذي صدر بتحديد موعد احلظر 
تضمن عبارة »حتى إشعار آخر«، ما يفتح الباب أمام الكثير من 
التساؤالت من قبل الصيادين حول الهدف واملراد من هذا التحديد. 
االحتاد الكويتي للصيادين أعلن عن إحصائية مصيد الروبيان 
احمللي من نوع أم نعيرة والشحامية ملوسم ٢٠١٧، حيث بني أنها 
جتــاوزت ٢٣8٢ طنــا مت ضخها وعرضها في ســوقي الفحيحيل 

وشرق للبيع باملزاد على املستهلكني.

صيد الروبيان يتوقف أول يناير

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 
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