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مصادر حكومية أكدت لـ  أن موقف الوزير سليم

استجواب اخلرافي.. غير مستحق 

دخ��ول امل���رأة السلك العسكري مخالف لعموم 
قيمنا و عاداتنا في جزيرة العرب ..احلرب و الشدة 
شأن الرجال، فما حاجتنا إلى إقحام امل��رأة في هذا 
املجال ..بسبب األوضاع املادية املريحة يعزف معظم 
الرجال عن السلك العسكري فهل نتوقع من النساء 
اإلقبال عليه؟ .. سيقتصر العدد على العشرات منهن 
فلماذا نشغل الساحة و نخلق صراعات غير مبررة؟..
من املمكن تدريب النساء على القيام مبهام اإلنقاذ مثل 
سواقة اإلسعاف و تضميد اجلرحى واإلسعافات 
األولية وأساسيات الدفاع املدني وإدارة املخافر 

وتنظيم املرور و ذلك مللء الفراغ أثناء احلاجة..
 ما أكرمهن إال كرمي و ما أهانهن إال لئيم.

بني السطور

ربيع  �صكر

أك��دت مصادر حكومية أن املوضوع ال��ذي بسببه أعلن 
النائب رياض العدساني عن استجوب وزير الدولة لشؤون 
مجلس االم��ة ع��ادل اخلرافي وهو إحالة رد لوزير الدفاع 
السابق على مقترح نيابي الى مجلس االم��ة ال يرقى الى 
درجة املساءلة السياسية املغلظة وموقف اخلرافي سليم 

قانونيا ودستوريا .
من جانبها قالت مصادر نيايبة ل�»الوسط« : ال يوجد 
شيء يستحق استجواب الوزير عادل اخلرافي وما حدث 
ال يرتقي لالستجواب وذمة الوزير املالية نظيفة وال توجد 
عليه اي��ة جت���اوزات ، كما أن ال��وزي��ر اخل��راف��ي دوره فقط 
التنسيق بني النواب واحلكومة والعكس ، وهو متعاون 
معنا كنواب وجربناه في أكثر من قضية وك��ان متعاونا 

البعد درجة. 

أكد أن تركيا لن تكون في أمان ما دامت سورية غير آمنة

أردوغان: انطالق العملية العسكرية في »عفرين«
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان أمس السبت ان العملية 
العسكرية للجيش التركي في مدينة )عفرين( شمالي سورية انطلقت 

“بشكل فعلي” مؤكدا أنه ستتبعها عملية أخرى في )منبج( املجاورة.
وقال اردوغ��ان في كلمة باملؤمتر السادس حلزب العدالة والتنمية 
احلاكم مبدينة )كوتاهيا( وسط تركيا “طاملا لم يتم حتى اآلن الوفاء 
بالوعود التي قطعت لنا بشأن )منبج( فال أحد يستطيع إبالغنا مبا 

ينبغي فعله بهذا الشأن«.
وأض��اف “من يخططون )ف��ي اش��ارة للواليات املتحدة( للعبة في 
س��وري��ة م��ن خ��الل تغيير اس��م التنظيم االره��اب��ي ويعتقدون بأنهم 
يتمتعون بالدهاء أقول لهم االسم احلقيقي لهذا التنظيم هو حزب العمال 
الكردستاني وح��زب االحت��اد الدميقراطي السوري الكردي ووح��دات 

احلماية الشعبية«.
وأوضح ان بالده لن تكون في أمان ما دامت سورية غير آمنة متوعدا 

بتطهير “دنس االرهاب” الذي يحاول تطويق تركيا حتى حدود العراق.
وأعلنت هيئة رئاسة األرك��ان التركية في وقت سابق اليوم السبت 
ان قواتها ردت على نيران أطلقها حزب االحتاد الدميقراطي من مدينة 

)عفرين( والتي يسيطر عليها التنظيم باجتاه األراضي التركية.
وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن أمس اجلمعة 
ان بالده ستنفذ عملية عسكرية في )عفرين( بعد اعالن قوات التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة انشاء قوة تدريب حدودية أمنية قوامها 
30 ألف عنصر في مناطق واقعة شمال سورية على احلدود مع تركيا 

والعراق.
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عنان ينافس السيسي في االنتخابات الرئاسية

سامي عنان

أعلن رئيس االركان املصري األسبق سامي عنان أمس أنه سينافس 
الرئيس  املصري عبد الفتاح السيسي في االنتخابات املقبلة. 

وجاء إعالن عنان بعد ساعات فقط من تأكيد السيسي علنا نيته 
الترشح لوالية ثانية في االنتخابات التي ستجرى بني 26 و28 
مارس، في ثالث اقتراع منذ اإلطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك 

عام 2011. 
وق��ال عنان في تسجيل مصور نشر على موقع “فيسبوك” إنه 
سيسعى إلى تصحيح “سياسات خاطئة” اتبعت منذ أطاح السيسي 
الذي كان وزيراً للدفاع بالرئيس اإلسالمي املنتخب محمد مرسي عام 

 .2013
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الرشيد: »االئتالف« في »نفط الكويت« 
واحلفاظ  العاملني  تدريب  على  ستركز 

على الدرجات الوظيفية
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هم من يتولون املهمات اخلارجية

اخلارجية: جميع دبلوماسيينا 
وإداريينا مواطنون 

اكد مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية ان جميع الدبوماسيني 
واالداري��ني العاملني لدى ال��وزارة هم من الكويتيني، مبينا انهم هم 
الذين يتولون فقط اداء املهمات اخلارجية التي توكل اليهم في اطار 

عملهم.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمسؤول توضيحا لاللتباس الذي 
وقعت فيه بعض الصحف في معرض نشرها إلجابة الشيح صباح 
اخلالد احلمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ردا على سؤال برملاني ألحد االعضاء احملترمني عن املهمات اخلارجية 
وم��ا ذك��ر ب��ان ال���وزارة ارسلت وافدين في مهمات خارجية خاصة 

بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وقال املسؤول ان وزارة اخلارجية تفخر بان جميع العاملني فيها 
من دبلوماسيني واداريني هم من ابناء الوطن باستثناء اثنني يتوليان 
مهمات االستشارة القانونية وهما من احدى الدول العربية الشقيقة 
مضيفا ان دبلوماسيي واداري��ي ال��وزارة هم الذين يوكل اليهم اداء 

املهمات اخلارجية في اطار عملهم.
واض��اف انه فيما يتعلق بالصندوق الذي يتولى رئاسة مجلس 

ادارته نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

»فيفا« يعني جلنة تسوية 
لالحتاد الكويتي

اتخذ مجلس االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« قرارا بتعيني جلنة 
تسوية لالحتاد الكويتي لكرة القدم، مبا يتوافق مع املادة 8 )الفقرة 2( 

من لوائح االحتاد الدولي.
وعقب رفع عقوبة اإليقاف بحق االحتاد الكويتي لكرة القدم بتاريخ 
5 ديسمبر 2017، نتيجة إقرار قانون رياضة جديد في الكويت، اجته 
إلى الكويت وفٌد من فيفا واالحتاد اآلسيوي لكرة القدم، لتقييم حالة 

االحتاد الكويتي للعبة.

10 تقارير للجنة اخلارجية  إدراج 

استجواب الصبيح.. و»االقتراض 
احلكومي« على جلسة الثالثاء

ربيع �صكر 

يعقد مجلس األمة جلستيه العادية والتكميلية 
يومي الثالثاء واألربعاء املوافقني 23 و24 يناير 
اجل���اري، ويناقش ج��دول األع��م��ال ال��ذي يتضمن 
15 ب��ن��داً م��ن بينها استجواب ال��ن��واب احلميدي 

السبيعي، خالد العتيبي، مبارك احلجرف إلى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون 

االقتصادية هند الصبيح.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

»حقوق اإلنسان« تناقش 
وضع احلريات العامة 

بالكويت اليوم
ربيع �صكر

تعقد اليوم 3 جلان اجتماعاتها وتناقش جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية االقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد احل�وكمة في 
املؤسسات احلكومية. بح�ض�ور: وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

ووزير الدولة للشؤون االقتصادية. ورئ��ي�س دي��وان احمل��اس�بة.
وجتتمع جلنة ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش���اد ملن�اق�شة 

س�ي��اس�ة الوزارة وخط�ت�ه�ا بشأن التع�ليم الع��ام.
وتناقش جلنة حقوق اإلنسان وضع احلقوق واحلريات العامة في 
دولة الكويت. ومناقشة نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة للسجن 
املركزي ب�ت�اري�خ 28-12-2017م . بح�ض�ور: ن�ائ�ب رئ�ي��س 

م�ج�ل�س ال�وزراء ووزي��ر ال�داخل�ي�ة.
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