
قال الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني، أمير دولة 
قطر، إن بالده مستعدة 
دائ��م��اً حل���وار يحترم 
ال��س��ي��ادة، ف��ي سبيل 
ح��ل القضايا املتعقلة 
ب���األزم���ة اخلليجية، 
م���ش���دداً ع��ل��ى أن���ه “ال 

يوجد رابح منها”.
وأش���ار أم��ي��ر دول��ة 
ق��ط��ر، خ���الل كلمة له 
عقب توقيع اتفاقيات 
مشتركة م��ع الرئيس 
اإلن��دون��ي��س��ي، جوكو 
وي��دي��دو، في جاكرتا، 
األرب��ع��اء، إل��ى أن��ه مت 
التحدث عن “احلصار 
اجلائر” ع��ل��ى قطر، 
وآث������اره اإلن��س��ان��ي��ة 
على الشعب القطري 

والشعوب اخلليجية. 
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رئيس مجلس األمة تصدى الدعاءات رئيس وفد االحتالل اإلسرائيلي

الكويت تنتصر للقضية الفلسطينية

»رجعت حليمة لعادتها القدمية« حيث قامت 
احلكومة بفتح االنتساب للجيش لفئة املقيمني 
بصورة غير قانونية... هل نتوقع ان تقوم هذه 
الفئة املخالفة للقانون بحماية بلد وهم يعتقدون 
انه ظالم لهم؟... هذا الترقيع الذي متارسه احلكومة 
سيدخلنا في مآزق ال نعلم عقباها... هذا النظام 
اشبه باستئجار مرتزقة حلماية الدولة... بدال من 
تسليم السالح للغرباء طوروا نظام اجليش حتى 
يصبح جاذباً ألبناء الوطن... بقاء اجليش على 
األع��راف املوروثة من اإلجنليز واألردن��ي��ني دون 
تغيير هو ما جعله منفراً للشباب... اجليش غير 
قادر على استيعاب اجلنود واملتطوعني للخدمة 

الوطنية... فكروا فيها وتطوروا!!!

بني السطور

تصدى رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن أم��س االربعاء 
ل��الدع��اءات الكاذبة لرئيس وف��د الكنيست االسرائيلي حيال 
موضوع النواب الفلسطينيني املعتقلني في السجون االسرائيلية 

واصفا اياه ب�»احملتل وقاتل االطفال«.
جاء ذلك في مداخلة للرئيس الغامن في اجللسة اخلتامية 
ملؤمتر البرملاني الدولي واملنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ 
الروسية خالل الفترة من 14 وحتى 18 من الشهر اجلاري خالل 
مناقشة تقرير عن اوض��اع النواب الفلسطينيني في السجون 

االسرائيلية.

أرب����اح  ص��اف��ي  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   40  
9 أشهر  »األهلي املتحد« في 
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ن����اص����ر ص����ب����اح األح�����م�����د: ال��ش��ي��خ 
كبيرة  إسهامات  له  السالم  صباح 
في حل اخلالفات عربيًا وإقليميًا 

5

»ال�����س�����اي�����ر« و»ب�������ح�������رة« ت��ك��ش��ف��ان 
الستار عن  اجليل اجلديد من فئة 

500 شاحنات هينو 

29 من محرم 1439 ه�/ 19 من أكتوبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3045 خلمي�س   ا

سموه جدد استعداد الدوحة حلوار يحترم السيادة

أمير قطر: كلنا خاسرون من األزمة اخلليجية

الرئيس اإلندونيسي سمو أمير قطر مصافحاً 

10 نواب قدموا طلبا لنظره بأول جلسة في دور االنعقاد الثاني

استعجال مناقشة العدد املسموح 
2017 منحه اجلنسية في 

قدم 10 نواب طلب استعجال مناقشة تقرير جلنة شؤون الداخلية 
والدفاع بشأن حتديد العدد ال��ذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 
لسنة 2017 مع منحه صفة االستعجال، على أن ينظر فيه بأول جلسة 

في دور االنعقاد الثاني للفصل التشريعي اخلامس عشر.
ووقع على الطلب النواب عسكر العنزي، ناصر الدوسري، صالح 
خورشيد، سعود الشويعر، د. حمود اخلضير، ماجد املطيري، خليل 

الصالح، حمدان العازمي، فيصل الكندري ود. محمد احلويلة.
من جهة أخ��رى، أعلن مقرر جلنة التحقيق في جت��اوزات وزارة 
الصحة النائب سعدون حماد أن اللجنة ستناقش التقرير النهائي 
لها خالل األيام القليلة القادمة مشيًرا إلى أن نتائج التحقيق لن يتم 

إعالنها إال عند مناقشة التقرير في جلسات املجلس. 
وأض��اف حماد في تصريح للصحفيني أن اللجنة اجتمعت أمس 
لبحث جتاوزات وزارة الصحة وما كلفها به مجلس األمة في ثمانية 
بنود بحضور مدير منطقة األحمدي الصحية عبداللطيف السهلي 
ومستشار وزارة الصحة الدكتور عبدالله مطير وموظفة القطاع املالي 

حنان الشرف و مراقب شؤون التوظيف في الوزارة فالح العنزي. 
وأش��ار حماد إل��ى أن اللجنة استمعت إل��ى مالحظات احلضور 
وسيكون لها اجتماع آخر بعد عدة أيام ملراجعة التقرير إلدراجه على 

جدول أعمال املجلس في بداية دور االنعقاد املقبل.

الكويت أوفت بتعهداتها إلغاثة 
الشعب السوري

أك���دت ال��ك��وي��ت أم���س االرب��ع��اء 
التزامها بااليفاء بتعهداتها املعلنة 
الغاثة الشعب السوري وحرصها 
على بذل املزيد من املساعي االنسانية 
للتخفيف من معاناة املنكوبني من 
الصراع املمتد في سوريا منذ سبع 

سنوات.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل���ى به 
امل��س��ؤول ع��ن ال��ش��ؤون االنسانية 
في ادارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجية املستشار زي��اد املشعان 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( عقب 
مشاركته في االجتماع ال�11 لكبار 
املانحني لدعم االوضاع االنسانية في 
سوريا واالقليم املجاور لها واملنعقد 

في الدوحة.

وق��ال ان اخل��ط��وات التي اعلنت 
عنها الكويت خالل ترؤسها ملؤمتر 
ب��روك��س��ل ل��دع��م مستقبل س��وري��ا 
واالقليم املجاور في ابريل املاضي 
الستيفاء تعهداتها الغ��اث��ة ابناء 
الشعب ال��س��وري الشقيق بلغت 
قيمتها 300 مليون دوالر أي بواقع 
100 مليون دوالر لكل عام من 2016 

الى 2018.
وش����دد ع��ل��ى اس��ت��م��رار ج��ه��ود 
الكويت الستيفاء تعهدها البالغ 100 
مليون دوالر لعام 2017 من خالل 
قيام الصندوق الكويتي للتنمية 
االق��ت��ص��ادي��ة العربية ومؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.

أردوغان: سنتعامل مع بغداد ولن نتواصل مع كردستان 
قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
أمس األربعاء ان بالده ستتعامل مع احلكومة 
املركزية في بغداد بشأن املعابر احلدودية 
واملطارات وجت��ارة النفط ولن تتواصل مع 

اقليم كردستان العراق.
وأض��اف اردوغ��ان في كلمة خالل اجتماع 
مع رؤساء البلدات احمللية انه من اآلن فصاعدا 
لن يسمح بعبور الطائرات املجال اجلوي 
التركي من اقليم كردستان ال��ع��راق وإليه 
مشيرا الى ان ادارة االقليم “هي من اوصلت 

املسألة الى هذه املرحلة«.
واع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب��أن “شعب اقليم 
كردستان سيحاسب االدارة اخلاطئة لالقليم 
التي تضر بسالمه واستقراره” محمال “ادارة 
االقليم مسؤولية ك��ل ق��ط��رة دم تسفك في 

العراق نتيجة ما فعلته في مدينة كركوك«.
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

»جتاوزات  ل�  النهائي  التقرير  عن  اإلعالن 
الصحة« بعد مناقشتها في جلسات املجلس

تعديل أوضاع املخالفني 
السوريني لقانون اإلقامة 

أعلنت وزارة الداخلية أم��س االرب��ع��اء تعديل أوض��اع 
املخالفني لقانون اإلق��ام��ة م��ن اجلالية السورية )ال��زوج��ة 
واألب��ن��اء( فقط بهدف لم شمل األس��ر السورية والتقليل من 
معاناتها. وقالت إدارة العالقات العامة واالع��الم االمني في 
ال���وزارة في بيان صحفي ان التعديل يشمل املخالفني من 
)الزوجة واألبناء( فقط وذلك مبنحهم إقامات وفق املادة 22 

)التحاق بعائل( من قانون إقامة األجانب.
وأضافت انه يشترط ملنح هذه االقامات ان يكون الكفيل 
مستوفيا لالشتراطات املطلوبة من حيث الراتب وعدم وجود 
قيود أمنية حتول دون كفالته واال تزيد أعمار األبناء عن 20 

سنة وقت وضع اإلقامة ملدة سنة واحدة فقط.
ونقل بيان اإلدارة عن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنسية واجلوازات اللواء الشيخ مازن اجلراح الصباح قوله 
ان تلك املنحة تسري بحق رعايا اجلمهورية العربية السورية 

ممن دخلوا البالد قبل تاريخ 22 اكتوبر 2017.
وذك��ر ان هذه االشتراطات ال تطبق على من دخلوا البالد 
بعد هذا التاريخ على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم األحد 

املقبل لدى اإلدارات املختصة.
وأك��د ان دول��ة الكويت ال تدخر جهدا في تقدمي يد العون 
والدعم واملساندة لالخوة الوافدين انطالقا من الدور اإلنساني 
الذي تقوم به في احملافل الدولية واإلقليمية وتأكيدا للنهج 
النبيل للقيادة السياسية العليا الذي جعل الكويت مركزا من 

مراكز العمل اإلنساني.
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