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750 ألف معلم أضربوا عن العمل العراق.. 

معلمون ومعلمات في إضراب مفتوح أمس واليوم

أع��ل��ن نقيب املعلمني العراقيني 
عباس السوداني أن 750 ألف معلم 
أضربوا عن الدوام في البالد احتجاجا 
على ع��دم إص��الح املناهج وتطوير 

التعليم في العراق.
وق����ال : ب���دأ إض����راب 750 أل��ف 
معلم في 14 محافظة عراقية، وهذا 
اإلض���راب سيستمر ليومني، وم��ا لم 
تكن هناك حت��رك��ات لتنفيذ مطالب 
املعلمني، فإننا قد نعاود اإلضراب في 

املستقبل .
وأضاف أن  البنى التحتية وإعادة 
تأهيل املدارس وبناء التي نحتاجها، 
هي ضمن مطالبنا أيضا، ونرجو من 
احلكومة والبرملان االنتباه ألهمية 

التعليم .

13 من جمادى اآلخر 1440 ه�/ 18 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3380 االثــــنــــن

»الدفاع« حول جنسية أحد 
ضباطها: األمر قيد التحقيق

تعليقاً على ما نشر أمس حول وجود ضابط برتبة كبيرة 
عليه شبهة ت��زوي��ر اجلنسية الكويتية.. أوض��ح��ت وزارة 
ال��دف��اع أن املعني مت استبداله م��ن جلنه التحقيق “تقرير 
دي��وان احملاسبة” اخل��اص بنتائج فحص احلساب اخلتامي 
والتعاقدات اخلاصة مبيزانية التعزيزات العسكرية لوزاة 
الدفاع  والتحقيق باملخالفة املالية في شأن توقيع مذكرة تفاهم 
مع احلكومة اإليطالية لبرنامج ش��راء طائرة اليوروفايتر 
، ل���ورود ت��س��اؤالت ح��ول ملف جنسيته وج���اري التحقيق 

والتدقيق حول هذا امللف.
وأض��اف��ت ال���وزارة : نؤكد على التعاون والتنسيق مع 
وزارة الداخلية في مجال تبادل املعلومات األمنية وامللفات 
اخلاصة للعسكريني بجميع الرتب من ضباط وضباط صف 
وأفراد، وأنه ال يتم قبول أي عسكري لاللتحاق بشرف اخلدمة 
العسكرية في اجليش الكويتي إال بعد التدقيق والتأكد من 
جميع املستندات والبيانات الرسمية اخلاصة به وفق شروط 
االلتحاق باجليش الكويتي، إذ تهتم مبلف اجلنسية جلميع 

منتسبيها ملا له من  أهمية قصوى .

أكد أن قوى سياسية ونوابًا صمتوا عند مواجهة الكيان الصهيوني برملانيًا 

الغامن: موقف الكويت مبدئي لنصرة فلسطني

التخبط اإليراني في اتهام باكستان بالتفجير 
االنتحاري دليل على أن القيادة »متغوزقة« 
بسبب احلشد األميركي العسكري واحلصار 
ال��ذي تضربه عليهم.. كيف يعرفون مصدر 
االنتحاري الذي فجر نفسه وينسبونه لدولة 
معينة؟.. هذه باكستان وليست الدول العربية 
الصغيرة التي تخشى تهديداتكم.. باكستان 
دول��ة نووية وعندها جيش من أق��وى جيوش 

العالم.. أوقفوا التحرش بها وإال ستندمون!!!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن أنه ال يتمنى رؤية 
أي مسؤول كويتي أو عربي أو مسلم في صورة جماعية مع 
رئيس وزراء الكيان الغاصب، مؤكدا ان املوقف الكويتي 
قيادة وشعبا واضح ومبدئي وتاريخي في نصرة الشعب 
الفلسطيني ورفض االحتالل الصهيوني وممارساته، وهي 

قضية شرعية في مقدمة سلم األولويات بالنسبة لنا.
وأض��اف الغامن في تصريح للصحافيني : الكويت على 
مستوى القيادة واحلكومة والبرملان والشعب ترفض 
امل��زاي��دة على مواقفها التاريخية واملبدئية ازاء القضية 
الفلسطينية وسيبقى شعار الكويت وعنوانها الواضح 
واملتعلق بكونها آخر من ستطبع مع دولة االحتالل قائما 

وراسخا ومبدئيا .
وأكد الغامن أن ما يثير االستغراب أن عددا قليال من القوى 
السياسية والنواب صمتوا صمت القبور عندما كان البرملان 
الكويتي يتخذ مواقف بارزة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني، 

وكأن القضية الفلسطينة ال تعنيهم.

35 مسؤواًل صينيًا بحثوا آليات تطوير مشروع احلرير

تفقد وف���د ي��ض��م 35 شخصية 
م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني ف��ي اجلهات 
احلكومية الصينية برئاسة الوزير 
نينيغ جي جه نائب رئيس مجلس 
ال��دول��ة للتنمية واالص���الح التابع 
للرئاسة الصينية، تفقد اجل��زر 

ومواقع طريق احلرير.
وق��ال الرئيس التنفيذي جلهاز 
تطوير مدينة احل��ري��ر )الصبية( 
وجزيرة بوبيان فيصل املدلج إن 
زيارة الوفد الصيني للكويت تأتي 

تفعيال ملذكرة التفاهم بني البلدين 
واملتعلقة بإنشاء بوضع اآلليات 
لتطوير م��ش��روع احل��ري��ر والتي 
تعكس رؤي��ة سمو األم��ي��ر الشيخ 
صباح األحمد بتحويل الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري وثقافي إقليمي 

ودولي.
وأض�����اف امل���دل���ج ف���ي تصريح 
ص��ح��ف��ي مب��ن��اس��ب��ة زي����ارة ال��وف��د 
الصيني ال��ذي يضم 35 شخصية 
م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني ف��ي اجلهات 

احل��ك��وم��ي��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��رئ��اس��ة 
الوزير نينيغ جي جه نائب رئيس 
مجلس الدولة للتنمية واإلص��الح 
التابع للرئاسة الصينية أن تلك 
اخلطوات تأتي تلبية لرغبة سمو 
األمير في مشاركة الكويت مبشروع 
طريق احلرير وال��ذي سيعمل على 
استعادة الكويت دوره��ا التجاري 
واالقتصادي في املنطقة ال سيما أنها 

تتمتع مبوقع جغرافي متميز.
وأكد املدلج أن اللجنة التوجيهية 

ال��ص��ي��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة 
بوضع اإلط���ار ال��ع��ام واملخططات 
والدراسات ستعقد بحضور مجلس 
التنمية واإلص��الح الصيني ومعهد 
التخطيط امل��دن��ي الصيني وبنك 
التنمية الصيني واجلمعية الصينية 
مل��ن��اط��ق التنمية وع���دة ش��رك��ات 
حكومية صينية في مقدمتها شركة 
امل��واص��الت احلكومية الصينية 
والهيئات احلكومية املعنية بالبنى 

10التحتية واملشاريع العمالقة.

»امل������واص������ات« دش���ن���ت »احل���ك���وم���ة 
مول« في القرين بحضور الروضان 
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طهران تستدعي السفير 
الباكستاني بشأن تفجير انتحاري

قالت وكالة تسنيم لألنباء، امس ، إن إيران استدعت السفير 
الباكستاني لالحتجاج على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 من 

احلرس الثوري اإليراني قرب احلدود األسبوع املاضي.
وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى 
للحصول على مزيد من احلقوق وظروف معيشية أفضل ألقلية 

البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم األربعاء.
وتقول إيران إن جماعات متشددة تنشط من مالذات آمنة في 

باكستان تشن مرارا هجمات من هناك عليها.

14 مسؤواًل في جرائم النصب العقاري إدانة 
قضت محكمة االستئناف اجلزائية امس بقضية 
النصب ال��ع��ق��اري واملتهم بها ع��دد م��ن املسؤولني 
ف��ي ش��رك��ة تيماس العقارية بحبس املتهم االول 
10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبحبس 13 متهما 
بالقضية 5 س��ن��وات م��ع الشغل وال��ن��ف��اذ وبتغرمي 
املتهمني والشركات 4 مليون دينار وتاييد قرار النيابة 

بالتحفظ على اموال الشركة.
الى ذلك قضت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار 
محمد غ��ازي املطيري تقضي بحبس امللحق املالي 
للمكتب الصحي الكويتي في إحدى ال��دول 7 سنوات 
مع الشغل والنفاذ وإلزامها برد املبلغ املستولى عليه 

وتغرميها ضعف املبلغ وعزلها من الوظيفة.

فيصل املدلج يتوسط الوفد الصيني خالل زيارته موقع طريق احلرير
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وزير خارجية قطر: الحوار حاليًا
مع السعودية واإلمارات

قال وزير اخلارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، إن األمن اإلقليمي مهدد، وال يوجد حوار حاليا بني 
بالده والسعوديني واإلماراتيني. ومن ناحية ثانية لفت 
وزير اخلارجية القطري، في كلمة له في مؤمتر ميونخ، 

إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس العالقة بني قطر 
وإسرائيل “ومستمرون في دعم أهل غزة”، الفتا إلى أن 
بالده ال متول حركة حماس بل نحاول وضع حد لألزمة 

اإلنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعني اجلميع.
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