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عدد من أعضائها التقى الغامن إلعالن رفضهم التعديالت املدرجة على جلسة اليوم

80 ترفض العبث بـ »اجلنسية« مجموعة الـ 

نحن مع مجموعة الـــ 80 في رفضها العبث 
مبلف  اجلنسية والتعديالت على قانون احملكمة 
اإلدارية الدخال القضاء في هذا األمر السيادي.. 
منذ العبث في النظام االنتخابي واعتماد الصوت 
الــواحــد ســـواء فــي املجلس املنحل أو احلالي 
ومعظم الــنــواب ال مطلب لهم ســوى التجنيس 
وصــرف األمــوال.. أولوياتهم مختلة ويريدون 
شرعنة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية.. 

الديرة موسبهللة.

بني السطور

ربيع �صكر

استباقا جللسة مجلس األمة اليوم التي ستشهد ملفات 
ساخنة، أبــرزهــا التصويت على تقرير تعديالت قانون 
احملكمة اإلداريــة إلخضاع قــرارات سحب اجلناسي لرقابة 
القضاء، التقى أمس عدد من أعضاء مجموعة الـ 80 رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن معلنني حملة شعبية للتصدي 
للتعديالت على قانون اجلنسية ومعربني عن رفضهم التام 

ألي تعديل على قوانني اجلنسية.
و قــال عضو مجموعة الـــ 80 رئيس اجلــهــاز املركزي 
ملعاجلة اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية النائب السابق 
صالح الفضالة: التقينا رئيس مجلس األمة لنبني له رفضنا 

املطلق ملشاريع القوانني 

الــــــــفــــــــضــــــــالــــــــة: لـــــــــــن نــــــقــــــبــــــل بــــــــــــــأن متـــــــــــس وحــــــــدتــــــــنــــــــا الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة وتــــــــتــــــــعــــــــرض هــــــويــــــتــــــنــــــا لـــــلـــــتـــــمـــــزيـــــق

بعد موافقته على إلغاء هيئة النقل

الهاشم: استجواب رئيس الوزراء مستحق

صفاء الهاشم تغادر اجتماع جلنة الظواهر السلبية بسبب خالف على املقاعد مع النائب محمد هايف 

»الصحة العاملية« تطالب بدخول 
مساعدات طبية ضرورية للغوطة الشرقية

قالت منظمة الصحة العاملية أمس االثنني 
إن الوضع الصحي في الغوطة الشرقية 
قــرب العاصمة الــســوريــة دمــشــق حيث 
يعيش 300 ألف حتت احلصار يتدهور وإن 
املستشفيات الثالث هناك ال تعمل وطالبت 

بالسماح بدخول مساعدات.
وقالت إليزابيث هــوف ممثلة املنظمة 
في سورية في بيان »الوقت ينفد بالنسبة 
ــع تــزايــد  ــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. م ــال أله
ــوارد  االحتياجات الصحية تستنزف امل

املتاحة يوما بعد يوم. هدفنا الرئيسي اآلن 
هو إتاحة دخــول رعاية ضرورية إلنقاذ 
األرواح آلالف الرجال والنساء واألطفال 

املعرضني للخطر على الفور.«
وقالت املنظمة إن عــدد األطــفــال الذين 
يــعــانــون مــن إصـــابـــات »مــرتــفــع بشكل 
مقلق« في الغوطة الشرقية معقل مقاتلي 
املــعــارضــة. وأضــافــت أن 30 باملئة ممن 
يعانون مــن إصــابــات بسبب احلــرب هم 

أطفال حتت سن اخلامسة عشرة.

»الداخلية« خاطبت 
»البلدية« لتخصيص 

أرض لبناء سجن جديد
ربيع �صكر

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
الدوسري انه ووفد الــوزارة حضروا اجتماع 
جلنة الظواهر السلبية ملناقشة آفة املخدرات 
التي تعاني منها الكويت والعالم وسنأخذ 

بتوصيات النواب.

ــدت النائب صفاء الهاشم ان احلكومة غير  أك
قادرة على فك التشابك في عدد من اجلهات والهيئات 
احلكومية ، الفتة الى ان رئيس الــوزراء لم يستطع 
ــق على الغاء  الــدفــاع عن سياسات حكومته وواف
الهيئة العامة للطرق ، لذا فإن استجوابه اصبح 

مستحقا.
واستنكرت الهاشم في تصريح باملركز اإلعالمي 
مبجلس االمة  األسباب التي ذكرها رئيس الوزراء 
ــان هــنــاك صراعا  بإلغاء الهيئة والــتــي تتعلق ب
ومشاكل حولها .  وقالت إن مطالبات احلكومة وعدد 
من النواب بإلغاء قانون انشاء الهيئة العامة للطرق 
دليل واضح على ان إنشاءها مت من دون دراسات 
جدوى وهذا األمر ينسحب على باقي الهيئات مثل 
الدواء والغذاء وغيرها وعدم وجود سياسة واضحة 

للحكومة لفك التشابك بني املؤسسات احلكومية.

»ســوريــة الــدميــوقــراطــيــة« تــواصــل 
تـــــقـــــدمـــــهـــــا غـــــــــــرب الـــــــــرقـــــــــة لـــــطـــــرد 

»داعش«
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واقعا  أصبحت  السياحة  العبدالله: 
يــتــطــلــب رعــــايــــة وتــشــجــيــعــا لــدعــم 

الدخل القومي الكويتي

3

الـــعـــدســـانـــي: هـــبـــوط أســــعــــار الــنــفــط 
يــــعــــرقــــل االســــتــــثــــمــــار بـــالـــصـــنـــاعـــات 

األولية

الــــــــــــــــــــــــــــزواوي: نــــــــقــــــــول لــــــــلــــــــنــــــــواب مــــــــــن عـــــــقـــــــر دارهـــــــــــــــــــم احــــــــــــــــــــــذروا الـــــــعـــــــبـــــــث فــــــــــي الــــــــهــــــــويــــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة

أبو الغيط: ال يصح أن يبقى العرب بعيدا عن املأساة السورية
يعقد القادة العرب قمة غدا في الشونة على البحر 
امليت غرب العاصمة االردنية تتصدرها النزاعات 
ــراق واليمن وليبيا والــصــراع  ــع فــي ســوريــة وال

الفلسطيني-االسرائيلي وسبل مكافحة االرهاب. 
وسيشارك املوفد الدولي اخلــاص الــى سورية 
ــل اطــالع  ستافان دي ميستورا فــي القمة مــن أج
املسؤولني على آخر مستجدات العملية السياسية 

في سورية.
وبدأ وزراء خارجية الدول العربية أمس وعلى 
مدى يومني اجتماعات متهيدية في مركز امللك حسني 
بن طالل للمؤمترات في منطقة البحر امليت. وقال 
أمني عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في 
كلمته انه “اليخفى على أحد منا حالة القلق التي 

تعتري املواطن العربي«.
جانب من االجتماع التمهيدي لوزراء اخلارجية العرب قبل القمة

ترقية الدوسري لرتبة فريق وتعيينه وكيال لـ »الداخلية«

قبول استقالة الزبن.. وتعيني اجلسار
رئيسًا لديوان اخلدمة املدنية

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

اعلن وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء 
ووزير االعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه االسبوعي 
أمــس االثنني مشروع مرسوم بترقية اللواء 
محمود الــدوســري الــى رتبة فريق وتعيينه 

وكيال لوزارة الداخلية بالدرجة املمتازة.
ويشغل اللواء الدوسري حاليا وكيل وزارة 
الداخلية باالنابة اضــافــة الــى منصب وكيل 

وزارة الداخلية لشؤون االمن اخلاص.
وقال العبدالله ان مجلس الــوزراء وافق في 
اجتماعه االسبوعي أمس االثنني على مشروع 
مــرســوم بتعيني احمد خالد اجلــســار رئيسا 

لديوان اخلدمة املدنية بدرجة وزير .
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