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الكرملني يندد بعدم رغبة السفير 
لروسيا  االستماع  في  البريطاني  

في قضية اجلاسوس
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»امل����������واس����������اة اجل������دي������د« 
احتفل باألسبوع العاملي 

ل� »اجللوكوما« 
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القطاعات
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الهجوم كان مبثابة حتذير إليران

2007 الكيان الصهيوني يقر بقصف مفاعل نووي سوري في 

صور تظهر استهداف املفاعل السوري

الكونغرس مع استمرار الدعم حلرب 
التحالف العربي ضد احلوثيني

ــاء  ــض ــيــة أع ــب صــــوت غــال
مجلس الشيوخ األميركي، 
أمس، ضد مشروع قانون تقدم 
ــا إلنهاء  ــى الكونغرس دع إل
املشاركة األميركية في احلرب 
ــا الــســعــوديــة  ــوده ــق ــي ت ــت ال

الستعادة الشرعية في اليمن.
وأحـــبـــط 55 عـــضـــواً من 
أعضاء املجلس، املشروع الذي 
كان يدعو لوقف دعم الواليات 
املتحدة لتحالف دعم الشرعية 

في اليمن.

وكـــان يــفــتــرض تصويت 
مجلس الشيوخ على مشروع 
ــدم بـــه بيرني  ــق الــقــانــون ت
ــاء آخـــرون،  ــض ــدرز وأع ــان س
بيد أن رئيس جلنة العالقات 
ــة بــاملــجــلــس بــوب  ــي ــارج اخل
كــــوركــــر، ومــجــمــوعــة من 
األعضاء دعوا إلى التصويت 
على عــدم النظر في القانون 
ـــاءت نتيجة  ـــج ــا، ف ــي ــائ ــه ن
التصويت بأكثرية 55 صوتا 

مقابل 44.

علي الغامن: الغرفة تعمل
 على تنظيم االقتصاد الوطني

ـــارة  أكــــد رئـــيـــس غـــرفـــة جت
وصناعة الكويت علي الغامن 
سعي الغرفة اليجاد قطاع خاص 
ــادر على دعــم قــاطــرة التنمية  ق
ـــار توجهات  ــي إط ــالد ف ــب ــي ال ف
الدولة وخططها التنموية فضال 
ــس احلــريــة  ــأس ـــزام ب ـــت عــن االل
االقــتــصــاديــة املتمثلة بتكافؤ 

الفرص واملنافسة.
ــال الــغــامن فــي كلمة خالل  وق
االجتماع الـــ 54 للهيئة العامة 
للغرفة أمس األربعاء إن الغرفة 

ــى تــنــظــيــم وتنمية  ــل تــعــمــل ع
االقتصاد الوطني بحيث تكون 
الثروة النفطية الناضبة جسرا 
نحو ايجاد بنية تنموية متجددة 

ومستدامة.
وأضـــــاف أن األزمـــــة الــتــي 
يواجهها االقتصاد الكويتي اليوم 
“ليست مجرد عجز مرحلي في 
امليزانية العامة للدولة بل هي 

أزمة حقيقية تزداد خطورتها.

ربيع �صكر

ــاد عــدد مــن الــنــواب بــإقــرار املجلس  أش
قــانــون حتديد الــعــدد الــذي يجوز منحه 
اجلنسية في 2018، واصفني قرار املجلس 
بأنه إجنــاز ألعضائه باعبتاره قانوًنا 

مستحّقًا طال انتظاره.
وطالب النواب في تصريحات متفرقة 
عقب اجللسة احلــكــومــي بتنفيذ فــوري 
للقانون وجتنيس أكبر عــدد وأال يكون 

مصير القانون هو التجميد بسبب شروط 
أوعقبات أمام التنفيذ.

وكــــان قــد وافــــق مــجــلــس األمــــة أمــس 
ــى والثانية على قانون  باملداولتني األول
حتديد العدد الــذي يجوز منحه اجلنسية 
خالل 2018 ، ووافــق على املداولة األولى 
لتعديل قــانــون إنــشــاء الــديــوان الوطني 
ــان. وكــلــف املجلس جلنة  ــس حلــقــوق اإلن
الشؤون التشريعية والقانونية باالنتهاء 

خالل شهر من مناقشة التعديالت املقدمة 
على قوانني )اجلزاء - املطبوعات والنشر 

- املرئي واملسموع(.
وفــي التفاصيل ، أقــر املجلس قانونا 
بــشــأن حتــديــد الــعــدد الـــذي يــجــوز منحه 
اجلنسية الكويتية خــالل عــام 2018 مبا 
ال يزيد على 4 آالف شخص في مداولتيه 

بأغلبية النواب.

»األمة«  يقر إلغاء شرط موافقة املجلس على تعيني رئيس  »ديوان حقوق اإلنسان«

 2018 4 آالف »بدون« في  جتنيس 

ــس  اعـــتـــرف اجلــيــش االســرائــيــلــي أم
مبسؤوليته عن غــارة جوية استهدفت في 
2007 منشأة في شرق سورية يشتبه بأنها 
كانت تــؤوي مفاعال نوويا تطوره دمشق 
ســـرا، فــي إعـــالن وصــفــه وزيـــر املــخــابــرات 

االسرائيلي بأنه مبثابة حتذير إليران.
 وتأكدت  الشكوك التي لطاملا حامت حول 
مسؤولية الدولة العبرية عن ذاك الهجوم 

اخلاطف.
وليل اخلامس الى السادس من سبتمبر 
2007، اسفرت غارة جوية في منطقة الُكبر 
مبحافظة ديــر الــزور السورية عن تدمير 
منشأة صحراوية قالت الــواليــات املتحدة 
الحقا انها كانت تضم مفاعال نوويا يبنيه 
النظام السوري ســرا مبساعدة من كوريا 

الشمالية،

توافق حول ضرورة التوصل إلى اتفاق مع احلكومة

ربيع �صكر

كشفت مصادر نيابية من كتلة النواب اإلصالحيني مبجلس 
األمــة لـــ   »الــوســط« عــن أنهم يسعون الــى مقابلة القيادة 
السياسية ملعرفة رأيها في قانون العفو الشامل وهما اقتراحان 
مقدمان من النواب بشان العفو عن محكومي قضية دخول 
املجلس . وقالت املصادر : ان هدف النواب اإلصالحيني هو 
التوصل الى توافق مع احلكومة حول هذا القانون ليتم إصداره 
وليس فقط ابراء الذمة بتقدمي اقتراح بقانون ثم ال يهم يصدر 
او ال يصدر ، لذلك هناك محاوالت ملقابلة القيادة السياسي 
ملعرفة رأيها. وأضافت املصادر ان األولــويــة خــالل املرحلة 
املقبلة هي لقوانني احلريات، حيث مت امهال اللجنة التشريعية 
شهرا الجنازها ، وكذلك مت ادراج قانون تعديل قانون احملكمة 
الدستورية لتصدر حكمها في كل الطعون قبل اجراء االنتخابات 
لتحصني مجلس االمة من األخطاء اإلجرائية في مراسيم احلل 

او الدعوة لالنتخابات .
وأشارت املصادر الى ان احلكومة وافقت على هذا التعديل 
لكن هناك حتفظ من مجلس القضاء األعلى حول ضيق املدة التي 
منحها التعديل من تقدمي الطعون الى فصل احملكمة الدستورية 

فيها.

بسبب التغيرات املناخية 
ــواء الكويت كلها  حتولت أج
إلى صيف دائــم.. على وزارة 
الكهرباء واملـــاء العمل على 
استمرار اخلدمة طوال العام.. 
الله الله بالكهرباء في رمضان 

رحمة بالصائمني.

بني السطور

أكد رفضه اإلساءة إلى البرملان

الغامن: قادرون على دحض الشكاوى الكاذبة  ضد الكويت
ربيع �صكر

أعــــرب رئــيــس مــجــلــس األمـــة 
مرزوق الغامن عن ثقته بقدرة الوفد 
ــذي توجه الــى جنيف  البرملاني ال
حلضور اجتماعات مؤمتر االحتاد 
ــبــرملــانــي الـــدولـــي عــلــى دحــض  ال
الــشــكــاوى املــوجــهــة ضــد الكويت 

وبرملانها.
ـــي تــصــريــح  ـــامن ف ـــغ ـــــال ال وق
للصحافيني قبيل مــغــادرتــه الى 
جنيف “ تذكرون عندما ذكــرت ان 
هناك ثالث شكاوى مقدمة وهناك 
من حــاول ان يشكك فيها واتضح 
بعد ذلــك ان كالمنا هو الصحيح” 
مؤكدا ان الرد على الشكاوى سيكون 
في هذه الزيارة “وانا واثق كل الثقة 
مــن قدرتنا على دحــض االكــاذيــب 

املوجودة في هذه الشكاوى«.
ـــــح الـــغـــامن “من لــديــه  وأوض
شكوى ويفتخر بها ينشرها، ملاذا 
لم ينشرها إذا ما كان فيها امر يفتخر 
فيه؟ واذا كان فيها إســاءة للكويت 
ــواء كــان برملانا  او مؤسساتها س
او غيره فبالتأكيد هــذه محاولة 

لإلساءة للكويت لن نقبل فيها » .

»اإلصالحيون« يسعون ملعرفة رأي القيادة السياسية في قانون  »العفو«

الغامن متحدثا للصحافيني
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