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»الشؤون« و»التجارة« تستعدان ملواجهة أي نقص في السلع األساسية للمواطنني واملقيمني

خطة طوارئ حتسبا لظروف املنطقة

كما هي احلال في جميع خطط الطوارئ السابقة 
والتي تتم مناقشتها في مجلس األمة بعد ذلك يكون 
هناك جتاوزات مالية وفرصة لضعاف النفوس في 
استغالل األزمات للكسب غير املشروع.. القضية 
ليست »هيل من غير كيل« ألنه من الواجب مراجعة 
اخلطط السابقة ومعرفة نقاط القوة فيها وحتييد 
نقاط الضعف.. جميع دول العالم تواجه كوارث 
سواء كانت طبيعية أو حروبا أو أزمات وتتعامل 
معها بعقالنية للحفاظ على أرواح وممتلكات 
البشر دون جتاوزات واثراء غير مشروع.. يا كثر 
األجهزة الرقابية وكلها على »الهبني« ما صادوا 

فاسدا.. استوردوا لنا فاسدين ما عندنا!

بني السطور

ريا�س عواد

اكدت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل أمس االثنني 
االتفاق مع وزارة التجارة على اخلطوط العريضة خلطة 
الطوارئ للجمعيات التعاونية واستكمال هذه اخلطوات في 

اجتماعات تنسيقية الحقة.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون 
شيخة العدواني في تصريح صحافي عقب اجتماعها مع 
الوكيل املساعد لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة 
في وزارة التجارة محمد العنزي ان االجتماع يهدف الى 
االستعداد والتجهيز ملواجهة اي نقص محتمل في السلع 
االساسية للمواطنني واملقيمني ج��راء الظروف التي متر 
بها املنطقة. واوضحت ان االجتماع ناقش سبل التعاون 
والتنسيق بني اجلانبني ملواجهة الظروف الطارئة السيما 
في اجلمعيات التعاونية باعتبارها اهم املصادر الرئيسة 
ف��ي توفير احتياجات امل��واط��ن��ني م��ن السلع االساسية 

واالستهالكية.

سمو األمير والرئيس العراقي يبحثان سبل تعزيز العالقات

 استقبل حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر أم��س الرئيس الدكتور محمد فؤاد 
معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق 
والوفد الرسمي املرافق لفخامته وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وذلك 

مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
هذا وقد عقدت املباحثات الرسمية بني 

اجلانبني حيث ت��رأس اجلانب الكويتي 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وسمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء والنائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد وكبار املسؤولني بالدولة 
وع��ن اجلانب العراقي الرئيس الدكتور 

محمد ف���ؤاد معصوم رئ��ي��س جمهورية 
ال��ع��راق الشقيق وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني في 

احلكومة العراقية.
وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح  بأن املباحثات 
تناولت استعراض العالقات الثنائية 
بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في املجاالت كافة مبا 

يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون 
ب��ني دول���ة الكويت وجمهورية ال��ع��راق 
الشقيق مبا يخدم مصاحلهما املشتركة كما 

مت بحث القضايا ذات االهتمام املشترك.
ه��ذا وس��اد املباحثات جو ودي عكس 
روح االخ���وة ال��ت��ي تتميز بها العالقة 
والرغبة املتبادلة في املزيد من التعاون 

والتنسيق في كافة األصعدة.

إيران تتطاول على »البيان العربي«

أبو الغيط: نريد جتنيب لبنان اخلالفات

األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس اللبناني ميشال عون

قال األم��ني العام جلامعة ال��دول العربية أحمد أبو الغيط ان »ال��دول 
العربية، تتفهم وتراعي لبنان وتريد جتنيبه أو اقحامه في اي خالف«، 
مقدرا »كلمة مندوب لبنان في اجلامعة العربية أمس«، وواصفا السفير 

انطوان عزام »بالراقي«. 
وفضل أبو الغيط في حديث الى “الوكالة الوطنية لالعالم” عدم الدخول 
بتفاصيل اجتماع اجلامعة العربية الطارئ او االدالء بأي موقف الى ما بعد 

لقائه رئيس اجلمهورية. 
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غزارة تهديفية في انطالقة بطولة 
كأس سمو ولي العهد
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روسيا: واشنطن ترفض 
تأييد املصاحلة الفلسطينية 
اتهمت اخلارجية الروسية أمس االثنني الواليات املتحدة بانتهاج 
معايير مزدوجة في الشرق األوس��ط بسبب رفض واشنطن تأييد 

املصاحلة الفلسطينية.
وقالت اخلارجية الروسية في بيان ان االدارة األميركية رفضت 
مشروع بيان اقترحت روسيا ومصر على مجلس االمن الدولي في 16 

نوفمبر اجلاري اصداره للترحيب باملصاحلة الفلسطينية.
واضاف البيان ان “واشنطن تذرعت بعدم وضوح افاق املصاحلة 
الفلسطينية ورفضت املشاركة في صياغته” قائلة ان “واشنطن تلجأ 

مرة اخرى للمعايير املزدوجة في تعاملها مع القضايا الدولية«.
وشدد البيان الروسي ان املصاحلة الفلسطينية تعتبر عامال هاما 
لتحقيق اماني الشعب الفلسطيني الوطنية ومتهيدا مهما إلجراء 

مباحثات مباشرة ومحددة بني الفلسطينيني واالسرائيليني .
ولفتت الى ان اغلبية الوفود في مجلس االمن الدولي كانت على 
استعداد لدعم مشروع البيان ال��روس��ي املصري على اس��اس انه 
يشجع الفلسطينيني على اتخاذ مزيد من اخلطوات لتوحيد االراضي 

الفلسطينية في ظل سلطة احلكومة الفلسطينية.

استفتاء كردستان..
غير دستوري

أصدرت احملكمة االحتادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية 
االستفتاء، ال��ذي أج��ري في 25 سبتمبر في إقليم كردستان وبقية 
املناطق خارجه. وأكدت احملكمة على إلغاء اآلثار وكذلك كافة النتائج 
املترتبة عليه. وأعلنت احملكمة االحتادية، وهي أعلى سلطة قضائية 
في العراق، في بيان “عدم دستورية االستفتاء وإلغاء اآلثار والنتائج 
كافة املترتبة عليه”. وقال بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس ال��وزراء 
العراقي، حيدر العبادي، “نعرب عن ترحيبنا باحلكم القضائي الذي 
أصدرته احملكمة االحتادية العليا بعدم دستورية االستفتاء الذي 
جرى يوم 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان وإلغاء اآلثار والنتائج 

كافة املترتبة عليه”.

إحالة »املرئي واملسموع« إلى »الداخلية والدفاع«

تأخر تشكيل احلكومة يصيب اللجان 
البرملانية بالشلل 

ربيع �صكر

تسبب تأخر اإلعالن عن التشكيل احلكومي اجلديد 
ليس فقط في تعطيل عقد جلسات املجلس بل أدى الى 
تعطيل عمل اللجان البرملانية واضطرارها الى تأجيل 
مناقشة وإقرار العديد من القوانني املهم منها التأمني 
الصحي للمواطنني وحقوق املريض ومكافحة العنف 

األسري ، لعدم حضور وزراء حكومة تصريف العاجل 
من األمور الجتماعات اللجان ، وتقرر تأجيل نظر تلك 
القوانني حلني تشكيل احلكومة وحضور الوزير املعني 

بكل قانون.
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ع�����ون ي���رف���ض اإلي����ح����اء ب�����أن احل��ك��وم��ة 
ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة ش�����ري�����ك�����ة ف�������ي اإلره������������اب

سمو أمير البالد مستقبال الرئيس العراقي فؤاد معصوم
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