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جلنة الشؤون اخلارجية بحثت األوضاع اإلقليمية مبشاركة الغامن واخلالد

الدقباسي: رسالة احتجاج شعبية ضد ممارسات إيران

بعد أن أقــرت التشريعية البرملانية تعديل 
نظام التصويت إلــى خمس دوائـــر وصوتني 
والــذي من احملتمل أن يقبله املجلس وتوافق 
عليه احلكومة.. النظام اجلديد سيقلب موازين 
املجلس املقبل.. من املتوقع حل املجلس احلالي 
وتطبيق النظام اجلديد.. نظام الصوت الواحد 
أثبت فشله وتسبب في تعميق القبلية والطائفية 

وأضر البلد.. الصج يبقى والتصنف جهالة!

بني السطور

ربيع �صكر

ناقشت جلنة الــشــؤون اخلــارجــيــة البرملانية خالل 
اجتماعها أمس بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
والنائب األول لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد التطورات السياسية في املنطقة ، 
مشددة على أهمية التعاون مع اجلانب احلكومي فيما يحقق 

مصلحة الكويت .
وذكر رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي في تصريح 
إلى الصحافيني عقب االجتماع أن اللجنة بحثت األوضاع 
اإلقليمية والتطورات السياسية في املنطقة ومصالح الكويت 
اخلارجية وكذلك نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية وما 
قد يطرأ في املوقف  األميركي من مستجدات، كما دعت إلى 
تفعيل اجلهود احلكومية الرامية إلى متابعة قضية املواطن 

البغلي املختفي في رومانيا .
ـــررت حتــديــد جلسة استماع  وأوضــــح ان اللجنة ق
لألكادمييني والسفراء القدامى وبعض الشخصيات املهتمة 
بالشأن اخلارجي في محاولة لرصد وتسجيل وجهات النظر 
املختلفة، متهيدا ملناقشتها الحقا مع احلكومة التي رحبت 
بهذه الفكرة، معربا في الوقت ذاته عن األمل في الوصول إلى 
مستوى متقدم من التعاون مع احلكومة فيما يخص الشأن 

اخلارجي .

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو

العزب: تعديل »البصمة الوراثية« على رأس األولويات
ربيع �صكر

اعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس االمــة الدكتور فالح العزب أمس 
االربــعــاء ان احلــكــومــة اتفقت مــع جلنة 
االولويات البرملانية على موضوعات عدة 

في مقدمتها تعديل قانون البصمة الوراثية.
ــي تــصــريــح صحافي  ــزب ف ــع وقـــال ال
عقب اجتماعه مع اعضاء جلنة االولويات 
البرملانية انــه مت االتــفــاق من حيث املبدأ 
مع اللجنة على سبع اولويات اضافة الى 

قانون البصمة الوراثية التي سيقدم لها 
مشروع قانون معدل.

واضــاف ان مشروع القانون بتعديل 
البصمة الوراثية يعد من اهم القوانني التي 
تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو امير البالد 

ووفــقــا للدستور والــقــواعــد الدستورية 
املــنــظــمــة ومــنــهــا احـــتـــرام اخلصوصية 

ونصوص الدستور.

نقاش بني الغامن والشيخ صباح اخلالد خالل اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية
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شرق املوصل حتت سيطرة اجليش العراقي

رئيس هيئة األركان العراقي متحدثاً في املؤمتر الصحافي

الرشيدي: خطاب الكراهية ال يعالج اخللل في التركيبة السكانية

حقوق اإلنسان: التمييز 
العنصري ضد الوافدين مرفوض   

“ماهكذا تورد اإلبل” بهذه العبارة 
عّلق عضو مجلس إدارة ومدير عام 
جمعية مقومات حقوق اإلنسان  أحمد 
عــبــاس الــرشــيــدي عــلــى تصريحات 
وأطروحات بعض السياسيني وقادة 
الـــرأي والــبــرملــانــيــني ضــد الــوافــديــن 
مؤخراً بحجة تعديل اخللل بالتركيبة 
السكانية وكــان آخرها التصريحات 
املطالبة بــإبــعــادهــم وفـــرض رســوم 
وضرائب عليهم حصراً دون سواهم 
نظير استخدامهم للطرقات والشوارع 

واخلـــدمـــات الصحية والتعليمية 
ــاء والكهرباء بشكل يتصادم مع  وامل
الشريعة اإلسالمية والدستور الوطني 
واملــواثــيــق الــدولــيــة ومــبــادئ حقوق 
اإلنسان مستغرباً ما طالب به مجموعة 
من النواب بتخصيص جلسة بالبرملان 
بشأن تضخم أعدادهم، مؤكداً بأن هذا 
الطرح يعد انتهاكاً ألبسط قيم حقوق 
اإلنسان جتاه اخواننا الوافدين الذين 

شاركونا في بناء 

إيران ترفض مشاركة 
واشنطن في محادثات استانا

أبدت إيران معارضتها مشاركة الواليات املتحدة في 
املفاوضات التي تبدأ االثنني املقبل بني ممثلي النظام 
السوري والفصائل املعارضة في عاصمة كازاخستان 
ــذا الــبــلــد. وقـــال وزيــر  سعيا اليــجــاد حــل لــلــنــزاع فــي ه
ــذي تساهم  ــواد ظريف ال اخلارجية االيــرانــي محمد ج
بالده في رعاية هذه احملادثات مع روسيا وتركيا “نحن 
نعارض مشاركة أميركا في اجتماع أستانا ولم نوجه 
دعوة لهم”، في تصريحات أوردتها وكالة “تسنيم” مساء 
الثالثاء. وأدلى أمني املجلس األعلى لألمن القومي اإليراني 
علي شمخاني املكلف تنسيق العمل السياسي واالمني 
والعسكري مع روسيا وسورية، مبوقف مماثل االربعاء 
اذ أكــد أنــه بسبب “معارضة ايــران ملشاركة الواليات 

املتحدة في مفاوضات أستانا.

املنفوحي: مشاريع عمالقة خالل الفترة املقبلة
أكد املدير العام لبلدية الكويت املهندس 
أحــمــد املــنــفــوحــي تــوجــه الــبــلــديــة لتنفيذ 
عــدد من املشاريع العمالقة خــالل الفترة 
املقبلة لتعزيز مكانة الكويت مبا يتماشى 
والتوجيهات السامية بجعل الكويت مركزا 

ماليا وجتاريا.
وقال املنفوحي في بيان صادر عن البلدية 
أمس االربعاء عقب جولة ميدانية ملشروع 

القرية التراثية في منطقة شرق بالعاصمة 
إن البلدية حريصة على ازاحــة العراقيل 
وتذليل العقبات أمام تنفيذ املشاريع وفقا 

جلدولها الزمني دون أي تأخير.
وأوضـــح أن مــشــروع القرية التراثية 
يتميز بكونه احدى عالمات الكويت البارزة 
مبينا أنــه يشكل منــوذجــا مصغرا ملدينة 
الكويت في املاضي في إطار حديث يتضمن 

خدمات متطورة وتكنولوجيا حديثة.
ــروع يتكون مــن خمس  ــش وذكـــر أن امل
مناطق رئيسية تشمل األولـــى فندقا من 
فئة اخلــمــس جنــوم فيما تشمل املنطقة 
الثانية فــيــالت فندقية فــي حــني تتضمن 
الثالثة املنطقة التجارية األولى واألجنحة 

الفندقية.

قال قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 
العراقي أمــس األربــعــاء إن قواته 
استعادت السيطرة على كل مناطق 
اجلانب الشرقي من مدينة املوصل 
الذي كانت مكلفة باستعادته من 
تنظيم الدولة اإلسالمية ليصبح 
شرق املدينة بكامله تقريبا حتت 

سيطرة اجليش العراقي.
وقــال الفريق أول الركن طالب 
شغاتي رئيس اجلهاز للصحافيني 
ــاب انتزع  إن جهاز مكافحة اإلره
السيطرة على الضفة الشرقية 
لنهر دجلة. وتصدر اجلهاز احلملة 
الــتــي تــهــدف الســتــعــادة املوصل 
الواقعة بشمال العراق من قبضة 
تنظيم الــدولــة اإلسالمية وبــدأت 

قبل ثالثة أشهر.
وقال اجليش في بيان إن قواته 
ما زالت تقاتل املتشددين في شمال 

شرق املوصل.
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