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انسحاب الدالل والعتيبي من اجتماع »التشريعية «  بعد دمج اقتراحات القانون

إجهاض »العفو الشامل« 

ــت فـــي تصنيف  ــوي ــك ــز ال ــرك ــف ، م ــأس ل
اإليكونوميست للدراسات الدميوقراطية هو 
114 من176 ، كما أصبحت األولــى خليجياً  
واخلامسة عربياً .. وهــذه ليست ميزة ، أن 
تتفوق على دول ليس لديها برملان منتخب ، 
أو أن تكون اخلامس عربياً علي دول معظمها 
ــرى فيها انــتــخــابــات شكلية ليصل إلى  جت
البرملان موالون للسلطة .. ال غرابة من تراجع 

موقعنا ألن مجلسنا خالي الدسم ودمتم ! 

بني السطور

ب��������ع��������د دع���������������م ع���������اق���������ة احل��������رك��������ة 
ب����دح����ان...ه����ل ت��خ��ل��ت »ح���م���اس« 

عن املقاومة؟!
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ال���غ���امن ي��ع��ق��د ف���ي أن���ق���رة م��ب��اح��ث��ات 
رسمية مع نظيره التركي
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ديربي العربي والقادسية
 يخطف األنظار

50 جنديًا سوريًا قتلوا في هجوم مسلح بإدلب

نازحون من إدلب إثر تصاعد العنف

أميركا حتظر تأشيرات 
اإليرانيني للتجارة واالستثمار

حظرت الواليات املتحدة دخول 
اإليــرانــيــن إلــى الــبــاد بتأشيرات 
التجارة واالستثمار اعتبارا من 
أمس اخلميس وذلك في ظل املواجهة 
احلالية بينها وبن إيران في الشرق 

األوسط.
وعــزت دائــرة خدمات اجلنسية 
والهجرة األميركية التغيير إلى 
إنهاء معاهدة صداقة في أكتوبر 
2018 مـــع إيــــــران، املــســتــهــدفــة 

بعقوبات أميركية بسبب برنامجيها 
النووي والصاروخي.

وتسمح تأشيرات إي1- وإي2-، 
نح لغير املهاجرين، ملواطني  التي تمُ
دول أخرى بدخول الواليات املتحدة 
من أجل التجارة الدولية أو استثمار 

قدر كبير من املال.
وقالت الدائرة إن اإليرانين لم 
يعودوا مؤهلن للحصول على هذه 

التأشيرات. 

328 مواطنًا استقالوا 
من »التجارة«

كشف وزيــر التجارة والصناعة خالد الروضان 
أن عدد املوظفن الكويتين الذين استقالوا من وزارة 

التجارة بلغ 328.
وقال الروضان في مذكرة أحالها إلى مجلس األمة 
إن الذين استقالوا من الــوزارة خال الفترة من العام 
2016 إلى 2018 نحو 328 بواقع 222 من الهيئة 
الــعــامــة للصناعة و3 استقالوا مــن جــهــاز حماية 
املنافسة و55 استقالوا من هيئة أسواق املال و48 من 

هيئة تشجيع االستثمار املباشر.
وتنوعت أسباب االستقاالت ما بن إيجاد فرص 
وظيفية بــرواتــب مالية أفضل أو إحالة للتقاعد أو 

لرعاية معاق.

قال مركز املصاحلة الروسي 
فــي ســوريــا أمــس ان 50 جنديا 
ســوريــا قتلوا فــي هــجــوم شنه 
مسلحون ضــد مــواقــع الــقــوات 

السورية في ادلب.
واضـــــاف املـــركـــز فـــي بــيــان 
وزعه املكتب الصحفي للرئاسة 
الروسية ان اكثر من 600 مسلح 
شنوا هجمات متفرقة ضد مواقع 
القوات السورية مما دفع االخيرة 
للتخلي عن مواقعها في جنوب 

شرق ادلب.
واوضـــــح ان 50 عسكريا 
سوريا قتلوا واصيب 80 آخرون 
بــجــروح فيما لقي 60 مسلحا 

مصرعهم في هذه الهجمات.
واشــار املركز الى ان مسلحي 
احلزب االسامي التركمستاني 

شاركوا في هذه الهجمات.

تركيا: أرسلنا إلى ليبيا مستشارين 
عسكريني.. ال مقاتلني

ـــاع الــتــركــي  ـــدف ــــر ال قـــال وزي
ـــس ان بــاده  خــلــوصــي أكــــار أم
تـــــواصـــــل تــــقــــدمي اخلــــدمــــات 

االستشارية لليبين.
ونقلت وكالة أناضول التركية 
لأنباء عن أكار قوله في تصريح 
صحفي “نواصل تقدمي خدماتنا 
االستشارية ألشقائنا الليبين 
عبر فريق للتدريب واالستشارة 

موجود في ليبيا”.
ووصــف أكــار االتفاقيتن التي 

أبرمتهما تركيا مع حكومة الوفاق 
الوطني الليبية املدعومة دوليا 

بأنها “متوافقة مع القانون”.
وفــي سياق متصل قــال وزيــر 
اخلارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو ان بــاده ارسلت الى ليبيا 
“عددا محدودا” من املستشارين 
العسكرين وليس مئات الكتائب 

املقاتلة.

الصني توقف وسائل النقل العام 
في »ووهان« الحتواء »كورونا«

أعلنت السلطات احمللية مبدينة ووهــان مبقاطعة 
هوبي بوسط الصن أمــس إيقاف جميع وسائل النقل 
العام مؤقتا مبا في ذلك القطارات املتجهة منها واليها 
والرحات اجلوية في مسعى الحتواء انتشار فيروس 

كورونا اجلديد.
ونقلت شبكة تلفزيون الصن الدولية )سي جي تي 
ان( عن السلطات القول ان خدمات النقل العام التي مت 
وقفها تشمل احلافات ومترو األنفاق والعبارات املائية 
اضافة الى الطرق السريعة في املدينة التي يقطنها نحو 
تسعة ماين نسمة.ودعت سلطات املدنية قاطنيها إلى 
عدم املغادرة والسفر خارج املدينة السيما مع بدء عطلة 
العام القمري اجلديد والتي يسافر فيها ماين الصينين 

خارج الباد وداخلها.

�صمري خ�رض وريا�س عواد 

وافقت اللجنة التشريعية البرملانية في اجتماعها امس 
على دمج ثاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن 
خلية العبدلي والنائب السابق عبداحلميد دشتي باإلضافة 
إلى تكليف املجلس بخصوص اقتراح العفو الشامل في قضية 

دخول املجلس، حيث كانت نتيجة التصويت 2 إلى 2 
ورجح تأييد رئيس اللجنة خالد الشطي كفة املوافقة على 
الدمج، كما وافق النائب خليل أبل فيما رفضه النواب أحمد 
الفضل وفيصل الكندري بعد انسحاب النائبن محمد الدالل 

وخالد العتيبي.
وفــي هــذا الصدد، قــال مقرر جلنة الشؤون التشريعية 
النائب محمد الدالل ، ما دعاني لانسحاب من اجتماع اللجنة 
هو إصــرار بعض أعضائها على وضع املقترحات الثاثة 
في تقرير واحد وهو ما يعني ان املجلس إما أن يوافق على 

القضايا جميعها او يرفضها جميعا.
من جانبه قال النائب خالد العتيبي، كما توقعت من قبل 
لطت األوراق ومــورس اإلقصاء ورفضت كل مطالبنا مبا  خمُ
فيها حقنا باإلستماع لرأي احلكومة لقد كانت النية مبيته 

إلجهاض  العفو الشامل .

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية امس
)طالع صفحة 4(

تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد
حلت الكويت في املركز الـ 85 عامليا من بن 180 
دولة في مؤشر مدركات الفساد العاملي الذي تصدره 
منظمة الشفافية الدولية متراجعة بذلك سبع مراكز 
بعدما كانت حتتل املركز الـ78 عامليا العام املاضي، 

وحصلت الكويت على 40 نقطة من أصل مئة نقطة.
بدورها قالت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” 
ان هــذا التراجع يعود إلــى عــدة أسباب أبرزها تأخر 
صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في 
صالح حتسن موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد 

من بينها قانون تعارض املصالح وقانون حق االطاع 
وتنظيم احلصول على املعلومات وقانون تنظيم تعين 

القيادين وقانون تنظيم تويل احلمات االنتخابية.  
 وأضافت ان من تلك األسباب “تواتر أخبار العديد 
من قضايا الفساد وتداولها والتي أثــرت في مستوى 
الثقة بن املجتمع والــدولــة مما يشيع االنطباع إلى 
عدم انفاذ القانون في تطبيق األحكام على الفاسدين 
ــك حسب توصيات منظمة  ــرداد األموال” وذل ــت واس

الشفافية الدولية.  

 ودعــت الى سرعة االنتهاء من بعض التشريعات 
ــزاء بغية جعل الــرشــوة للموظفن  ومنها قانون اجل
العمومين جرما جنائيا باإلضافة إلى جترمي الرشوة 
في القطاع اخلــاص ومــد نطاق املسؤولية اجلنائية 
لتشمل األشخاص االعتبارين وذلك مواكبة لاتفاقيات 
واملعاهدات الدولية املتعلقة بتطوير التدابير الازمة 

للوقاية من الفساد.   
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