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أكدوا التصدي لها وعدم إقرارها إال بقانون

رفض نيابي لزيادة رسوم اخلدمات

املجزرة التي ارتكبتها القوات األمريكية في 
قرية »الباغوز« السورية شمال دير الزور والتي 
راح ضحيتها أكثر من 3000 فــرد أغلبهم من 
النساء و األطفال بحجة مكافحة اإلرهــاب، تعد 
من أبشع اجلرائم في التاريخ احلديث .. أين 
األمم املتحدة و جلانها وأين اجلامعة العربية 
ومنظمة التعاون اإلســامــي؟  أضعف اإلميــان 
إنكار اجلرمية .. هؤالء بشر يا بشر .. نحسبهم 

عند الله من الشهداء .. من هم اإلرهابيون ؟

بني السطور

�صمري خ�رض و ريا�س عواد

شدد عدد من النواب على رفضهم أي زيادة على الرسوم 
اخلدمات احلكومية في أي جهة من اجلهات ، فقد أعرب 
النائب محمد الدالل عن رفضه قيام اجلهات احلكومية برفع 
الرسوم على اخلدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور 
قانون بها من مجلس األمة ، داعيا إلى وقفة جادة للتصدي 

لهذا التوجه احلكومي
وقال الدالل : احلكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت 
علينا من »الدريشة« بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات 
الدولة ، مؤكدا أنه إذا ارادت احلكومة رفع الرسوم فلتتقدم 
بقانون بها إلى مجلس األمة ، الفتا إلى أنه وإن كانت هناك 
بعض الرسوم مبررة ألي اعتبار إال أنه وفي املقابل فإن هناك 

رسوما غير مبررة سواء كانت تخص املواطنني أو املقيمني .
كما أعلن النائب شعيب املويزري عن تقدميه اقتراحاً 
بقانون بشأن تعديل أحكام املرسوم بقانون رقم 79 لسنة 
1995 في شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع 

باملرافق واخلدمات العامة.
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اجلامعة العربية: اجلوالن سورية

ً مقعد سوريا في اجلامعة العربية ما زال شاغرا

جدد املتحدث باسم األمني العام للجامعة العربية 
السفير محمود عفيفي امس موقف اجلامعة املؤكد على 
عروبة اجلــوالن وسوريته وقــال عفيفي في تصريح 
للصحفيني ان القمم العربية دائما ما تؤكد عروبة 
اجلــوالن وسوريته وفقا لقرار مجلس األمــن الصادر 
1981 مضيفا ان هناك احتمال قيام دولة عربية بطلب 

اضافة جديدة الى مشروع القرار اخلاص باجلوالن.
ــودة املقعد  كما اكــد غفيفي عــدم طــرح مــوضــوع ع
السوري »بشكل رسمي« خــال اجتماعات اجلامعة 
العربية مبينا ان جدول أعمال القمة العربية يتضمن 
ــا القضية  ــي 20 مــشــروعــا ومــلــفــا عــلــى رأســه حــوال
الفلسطينية وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن 

ودعم السام والتنمية في السودان.
واضـــاف ان موضوعات التدخات االيــرانــيــة في 
ــؤون الــدول العربية والتدخل التركي في شمال  ش
العراق واالحتال االيراني للجزر االماراتية ودعم 
الصومال ومتابعة موضوع تطوير منظومة األمن 

القومي العربي ومكافحة »االرهاب«.

»امليزانيات« تدعو حلل اخلالف 
بني احلكومة و»احملاسبة« 

قــال رئيس جلنة امليزانيات واحلــســاب اخلتامي عدنان 
عبدالصمد أن اللجنة  ناقشت ضرورة إيجاد آلية رشيدة حتقق 
العدالة والشفافية في حسم القضايا اخلافية فيما بني اجلهات 
احلكومية وديوان احملاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء وسبق 
أن ناقشت اللجنة ذلك باجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكـــــدت الــلــجــنــة ضـــــرورة متــكــني الـــديـــوان مـــن الــقــيــام 
باالختصاصات املناطة له وفق قانون إنشائه  بتوفير كافة 
األدوات التي تكفل له القيام مبهامه الرقابية ، واحلــرص على 
التعاون مع كافة األجهزة الرقابية مبا فيها جهاز املراقبني 

املاليني.

قنصلية مصر مشروع 
أزمة في »السالم«

 فيما يبدو أن انتقال القنصلية املصرية 
من موقعها احلالي في الروضة إلى املوقع 
املعلن في منطقة السام في جنوب السرة 
لن مير بهدوء ، فقد أعلن أكثر من نائب 
رفضه لهذا القرار ، مؤكدين أنه سيتسبب 
فــي حالة مــن الــزحــام باملنطقة ، فأعرب 
النائب محمد الدالل عن رفضه لذلك قائا: 
يبدو ان القنصلية املصرية اقوى من وزارة 

اخلارجية الكويتية .
وأشار الدالل إلى أن بلدية الكويت أعطت 
وزارة اخلارجية قطعة أرض في مشرف 
إلقــامــة مباني الــســفــارات والقنصليات 
والبعثات الديبلوماسية بها وهذا أفضل 
من كل النواحي  ، ويجب على القنصلية 
ــال إلـــى مــشــرف بعيدا  ــق ــت املــصــريــة االن
عــن السكان او منطقة ليس فيها سكن 

للمواطنني .

»البلدي«: استقاالت من »تقصي 
احلقائق« بشأن أمالك الدولة

اعتصام خريجي البترول للمطالبة 
بوظائف في القطاع النفطي

 اعــتــصــم عـــدد مــن مهندسي 
البترول حديثي التخرج أمس في 
ساحة االرادة، مطالبني بتوظيفهم 
في القطاع النفطي حتديدا كونه 
مكان تخصصهم وبعضهم ينتظر 
الوظيفة منذ 4 سنوات، مناشدين 
اجلــهــات املعنية حــل مشكلهتم 
 وجمعية املهندسني الوقوف معهم.

وأضــــافــــوا خــــال اعــتــصــامــهــم 
ــروري الغاء  ــض ــه مــن ال ــس ان أم
ــارات التعجيزية التي  ــب ــت االخ
تعرقل حصولهم على الوظائف، 
مــؤكــديــن ان مشكلة البطالة 
كارثة ينتج عنها مشاكل نفسية 
واجــتــمــاعــيــة لــهــؤالء الــشــبــاب 
العاطلني عــن العمل، مقترحني 
انشاء اكادميية يقوم على ادارتها 
املتقاعدون لتدريب اخلريجني 
من املهندسني على ان تكون فترة 

التدريب سنة او ٦ شهور.
ــال أحــد املعتصمني: منذ 3  وق
سنوات انتظر الوظيفة في بيتنا 
وبعض الشباب ينتظرون منذ 
4 سنوات، والبــد ان يكون هناك 

عدد من املهندسني خال اعتصامهم في ساحة اإلرادة أمستعيني فوري ملهندسي البترول.

دعم العمالة بأثر رجعي 
3  شهور بحد أقصى 

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة انه لن يتم صرف دعم 
العمالة الوطنية للعاملني في اجلهات غير احلكومية بأثر رجعي 
إال بحد أقصى ثاثة شهور على تاريخ تقدمي الطلب أو من تاريخ 

استيفاء شروط الصرف أيهما أقرب لتاريخ التقدمي.
وأوضحت نائب املدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة 
اميان االنصاري في تصريح صحفي أمس ان ذلك يأتي تنفيذا 
لقرار مجلس الــوزراء )2018/1148( الذي ينص على صرف 

الدعم للمواطنني اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب.

قدم عضوا املجلس البلدي م.مها البغلي ومشعل احلمضان 
استقالتهما من جلنتي تقصي احلقائق املختصة في جتاوزات 
التشوينات والتعدي على أمــاك الــدولــة، إلــى رئيس املجلس 

البلدي أسامة العتيبي.

صورة من كتاب استقالة العضو مشعل احلمضان
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