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15 نائبًا: الغامن يتحمل مسؤولية األخطاء الدستورية والقانونية  

»العفو« .. هواش وفوضى 

املعركة التي حدثت في مجلس األمــة يوم 
أمــس أثبتت مبــا اليــدع مــجــاالً للشك أن هذا 
املجلس وأعضاؤه دون مستوى املسؤولية وال 
يستحقون هذا املنصب في التشريع والرقابة.. 
األصــل في العمل النيابي تلمس احتياجات 
الــشــارع وســن القوانني التي حتقق مصالح 
الناس وعدم اللجوء إلى األساليب الهابطة في 
دغدغة املشاعر من أجل كسب األصوات.. البلد 
ال يحتمل مثل هذه السلوكيات ونحن نعيش 

في محيط ملتهب!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

وافــق مجلس األمــة في املداولة األولــى على االقتراحني 
بقانونني بتعديل قانون التأمينات االجتماعية اخلاص 
بتخفيض قيمة األقــســاط الشهرية للمعاشات املقدمة 
للمتقاعدين من نسبة 25 باملئة الــى نسبة 10 في املئة.
ــاءت نتيجة التصويت على االقتراحني بقانونني في  وج
املداولة األولى مبوافقة 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض 

عضوين اثنني من إجمالي احلضور البالغ عددهم 64 عضوا.
وعقب األحــداث الفوضوية التي شهدتها قاعة عبدالله 
السالم أمس إثر مناقشة اقتراحات “العفو الشامل”، أصدر 
عدد من النواب بياناً صحافياً حملوا فيه رئيس مجلس األمة 

مسؤولية ما حدث.
وجاء في البيان املوقع من 15 نائباً : ساءنا نحن املوقعون 
أدناه ما حدث من رئيس املجلس من أخطاء فادحة دستورية 

وقانونية متعمدة.

أملانيا  ي��دع��و  الفلسطيني  ال��رئ��ي��س 
الشرعية  وف���ق  م��ف��اوض��ات  ل��رع��اي��ة 

الدولية
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حلل  الكويتية  الوساطة  الله:  اجلار 
األزم��������ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���س���ت���م���رة ول���ن 

نفقد األمل

3

اش��ت��ب��اك��ات ب��ني امل��ت��ظ��اه��ري��ن واألم���ن 
وسط بغداد تخلف مصابني

أحداث مؤسفة شهدتها قاعة عبدالله السالم أمس

1 82 6666 5082 6666

باكستان تنجح في إطالق صاروخ 
600 كيلو متر باليستي مبدى 

اعلن اجليش الباكستاني أمس جناح جتربة 
اطالق صاروخ باليستي من طراز )الرعد - 2( 

محلي الصنع.
واوضـــح بــيــان صـــادر عــن ادارة العالقات 
العامة في اجليش الباكستاني ان الصاروخ 
ــداه الــى 600 كيلو متر واملجهز  ــذي يصل م ال
بأحدث انظمة التوجيه واملالحة مت اطالقه من 
طائرة حربية واصاب هدفه بدقة فائقة ليحقق 

األهداف املرجوة من التجربة.
ــد البيان ان الــصــاروخ سيعزز القدرة  واك
االستراتيجية اجلوية لتحقيق األهداف على البر 
والبحر. وكانت القوات االستراتيجية للجيش 
الباكستاني قد اجرت في يناير املاضي اطالقا 
تدريبيا ناجحا للصاروخ الباليستي )غزنوي( 
الذي يبلغ مداه 290 كيلومترا ومبقدوره حمل 

رؤوس حربية تقليدية او نووية. 

891 ألف دينار لتطوير طرق »كبد«
وقعت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشؤون اإلسكان، رنا الفارس اتفاقية دراسة 
ــراف على تنفيذ وصيانة شبكة  وتصميم وإش

الطرق مبنطقة )كبد( بقيمة 891 ألف دينار    
وقالت الفارس في بيان صحافي أمــس، إن 
االتفاقية تأتي ضمن اهتمام احلكومة بتطوير 
منطقة احلرفيني الصناعية مبــزارع الصليبية 
)كبد( وتطوير الطرق القائمة واملقترحة لربط 
املناطق الصناعية واملدن اإلسكانية اجلديدة مع 

شبكة الطرق السريعة والرئيسية.
وبينت أن االتفاقية تهدف إلــى رفــع كفاءة 
الــطــرق القائمة واملقترحة عبر إنــشــاء طرق 
وجسور جديدة طبقا للمواصفات واملعايير 

القياسية.
مــن جانبها قالت مدير عــام الهيئة العامة 
للطرق والنقل باإلنابة، املهندسة سهى اشكناني 
وفقا للبيان، إن اإلتفاقية تأتي ضمن خطة 
الهيئة لتطوير منظومة شبكة الطرق الرئيسية 

والسريعة مبختلف مناطق دولة الكويت.
وأوضحت اشكناني أن االتفاقية تهدف الى 
ربط املدن اإلسكانية اجلديدة بالشبكة العامة 
للطرق السريعة واجلــســور الــى جانب رفع 
مستوى السالمة املــروريــة على شبكة الطرق 

احلالية.

انتخابات إيران قد تنهي 
عصر اإلصالحيني

تشهد إيـــران فــي احلـــادي والعشرين مــن شهر فبراير2020 
انتخابات نيابية جديدة، للبرملان الذي يحمل اسم مجلس الشورى 
ــري االنتخابات في ظل أزمــة اقتصادية  ــران.وجت اإلســالمــي في إي
خانقة بسبب العقوبات األمريكية على إيران، وبعد أشهر قليلة من 
انــدالع احتجاجات كبيرة ضد رفع أسعار الوقود والتوتر املتزايد 
مع الواليات املتحدة بسبب قتل األخيرة لقائد فيلق القدس، قاسم 

سليماني، في العراق أوائل العام اجلاري.
وكون هذه االنتخابات تأتي مع بروز مزيد من االحتجاجات منذ 
عامني، فإن نسبة املشاركة فيها تعتبر مرآة ملدى شعبية احلكم في 

الشارع اإليراني.

2 الصاروخ الباليستي الباكستاني رعد - 

229 إرهابيًا أجنبيًا  تركيا : ترحيل 
إلى بلدانهم

ــس ان  أعلنت وزارة الداخلية التركية أم
السلطات األمنية قامت بترحيل 229 شخصا من 
املقاتلني األجانب “االرهابيني” املعتقلني لديها 

إلى بلدانهم منذ أكتوبر املاضي.
ونقلت وكالة أناضول التركية لألنباء عن 
مدير ادارة الهجرة بالوزارة عبدالله آياز قوله ان 
من بني املرحلني 75 شخصا يحملون جنسيات 

االحتاد األوروبي.
وأوضــح ان السلطات األمنية التركية قامت 

بترحيل 7898 “ارهابيا” أجنبيا مــن 102 
دولــة منذ عام 2011 حتى اآلن في حني منعت 
السلطات دخــول 94 ألف أجنبي إلى األراضــي 
التركية لالشتباه فــي صلتهم بالتنظيمات 

“االرهابية”.
وكانت السلطات التركية اعلنت في وقت 
سابق بــدء ترحيل األجانب املنتمني ملا يسمى 
تنظيم داعــش املعتقلني لديها وفي سوريا إلى 

بلدانهم.

1868 وفاة  »كورونا« الصني .. 
و72528 إصابة

 أعلنت السلطات الصينية أمس ارتفاع حاالت 
الوفاة جراء االصابة بفيروس )كورونا املستجد 
ــى 1868 شخصا وتسجيل  كوفيد - 19( ال
72528 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 
منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء 

البالد.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها 

اليومي انه مت تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس )كورونا املستجد كوفيد - 19( 
1807 منها في مقاطعة )هوبي( بوسط الصني 
مركز تفشي الفيروس و98 حالة وفاة جديدة 
و93 حالة وفاة في )هوبي( وثالث حاالت وفاة 
في مقاطعة )خنان( وحالة واحدة في مقاطعة 

)خبي( وحالة مماثلة في مقاطعة )هونان(.
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