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خالل لقائه الرئيس محمود عباس

اخلالد: قضية فلسطني »مركزية للعرب واملسلمني«

الزوبعة التي أثارتها الفلبني 
ب��ش��أن أوض���اع العمالة في 
الكويت ولت إلى غير رجعة.. 
ل����ق����اءات وش�����رح ودع����وة 
ال��رئ��ي��س.. نتوقع املطالبة 
برفع األجور إلى 500 دوالر 

للخدم.. »كومستكا«.

بني السطور

قال الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ان 
الكويت وخالل عضويتها غير الدائمة 
ف��ي مجلس األم��ن وباعتبارها ممثلة 
للدول العربية ستواصل ال��دف��اع عن 
ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية ال��ت��ي تعتبر 

»مركزية للعرب واملسلمني«.
واك��د وزي��ر اخلارجية خ��الل لقائه 
الرئيس محمود عباس رئيس دول��ة 
فلسطني مساء ام��س األول االثنني في 
نيويورك موقف الكويت املبدئي والثابت 
والتاريخي املساند للحق الفلسطيني في 
نضاله إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ونيل 
كافة حقوقه السياسية املشروعة وإقامة 
دولته املستقلة على أرضه وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وشدد على اهمية العمل يدا بيد مع 
االش��ق��اء الفلسطينيني بكل األوق���ات 
الب��راز أهمية القضية ومعاناة الشعب 

الفلسطيني. ونقل اخلالد خالل اللقاء 
حت��ي��ات ح��ض��رة ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر 
الصباح حفظه الله ورع��اه ومتنيات 
س��م��وه للرئيس الفلسطيني ب���دوام 
الصحة والعافية ولفلسطني وشعبها 

الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
وفي السياق قال اخلالد في تصريح 
صحفي بعد ال��ل��ق��اء “تشرفت بلقاء 
الرئيس محمود عباس وحتدثنا عن 
رئاسة دولة الكويت ملجلس االمن خالل 
شهر ف��ب��راي��ر اجل���اري وج��ه��وده��ا في 
تسليط الضور على قضايانا العربية 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي 
تعتبر من اقدم القضايا في األمم املتحدة 
وال يجب ان تستمر بهذا الشكل حيث 
يجب ان يكون هناك حل لهذه القضية 
وف��ق برنامج زمني وعلى مرجعيات 

املجتمع الدولي«.

وأض���اف ان “مرجعيات املجتمع 
ال��دول��ي حل��ل القضية الفلسطينية 
تتمثل في حل الدولتني وإقامة الدولة 
الفلسطينية على ح���دود ع��ام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية واملبادرة 
العربية للسالم وجميعها مسلمات 

يحرص املجتمع الدولي على تطبيقها«.
وت��اب��ع ق��ائ��ال “ننسق م��ع اشقائنا 
الفلسطينيني في كل ما يتعلق بالقضية 
مبجلس االمن وخالل أنشطة وفعاليات 
األمم املتحدة بشكل ع��ام حيث تعتبر 
مشاركة الرئيس الفلسطيني في جلسة 
مجلس االم��ن التي تعقد في ال20 من 
فبراير اجل���اري مهمة ون��ع��ول عليها 
الكثير الط��الع املجتمع ال��دول��ي على 
مستجدات الوضع فيما بتعلق بالقضية 

الفلسطينية«.

اجليش التركي يقصف القوات املوالية للنظام السوري بعد دخولها عفرين

200 مدني مجزرة الغوطة الشرقية حتصد أرواح 

قوات النظام السوري تواصل قصفها للمدنيني في الغوطة الشرقية

مناقشة الوثيقة االقتصادية
7 مارس أو تقدمي االستجواب  6 و  في 

الدالل يجدد حتذيره 
لوزير املالية

أكد النائب محمد الدالل بان اجتماع اللجنة التشريعية 
امس  لم يكتمل نصابه رغم وجود قضايا رئيسية مهمه 
ينتظرها الشعب الكويتي وباألخص قضية مواجهة 
الفساد ، مشيرا إلى أن وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة 
الفساد ومستشار من وزاره العدل حضروا االجتماع 
وناقشنا ملف ت��ع��ارض املصالح وه��و مهم ج��دا النه 
مطلب من متطلبات االمم املتحده التي صادقت عليها 
الكويت 2003 وهذا القانون سيعالج قضايا كثيره مثل 

اإليداعات املليونية.

500 ألف دينار بعد إلغاء سقف الدعم احملدد في السابق بـ 

عبدالصمد: نخشى تخصيص 
»املشاريع الصغيرة«  لدعم أبناء 

»املليونيرات« فقط
ربيع �صكر

اعتبر رئيس جلنة امليزانيات النائب 
عدنان عبدالصمد أن صندوق املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة ل��م يعد يترجم 
العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله ، 
مبديا عن خشيته بأن يخصص الصندوق 
ل��دع��م م��ش��اري��ع أب��ن��اء »امل��ل��ي��ون��ي��رات« 
فقط.  وأض��اف عبدالصمد في تصريح 
للصحافيني “ بعدما ألغوا سقف الدعم 

احمل��دد في السابق ب� 500 أل��ف دينار ، 
أصبح الدعم بعد التعديل بال سقف ، 
وه��ذا يعني أن الصندوق يستطيع أن 
يدعم بعض املشاريع مببالغ قد تصل إلى 
5 ماليني دينار أو أكثر وال يكون بذلك قد 
خالف القانون.  وتابع “ نحن نسعى إلى 
أن توجه فائدة الصندوق إلى الشباب 

الصغار 

تسبب القصف اجلوي واملدفعي 
ال��ذي تشنه ق��وات النظام بكثافة 
على الغوطة الشرقية مبقتل نحو 
مئتي م��دن��ي واص��اب��ة العشرات 
ب��ج��روح منذ األح���د، ف��ي تصعيد 
اعتبرت األمم املتحدة أنه “يخرج 
الوضع االنساني عن السيطرة”، 

داعية الى وقف فوري له.
وت��ق��ص��ف ق���وات ال��ن��ظ��ام منذ 
ليل األح��د بالطائرات واملدفعية 
والصواريخ مدن وبلدات الغوطة 
الشرقية التي حتاصرها بشكل 
محكم منذ العام 2013، بالتزامن 
مع استقدامها تعزيزات عسكرية 
ت��ن��ذر بهجوم وش��ي��ك على معقل 
الفصائل املعارضة األخير قرب 

دمشق.

التحقيق في التدخل الروسي ينظر 
في اتصاالت كوشنر اخلارجية
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املرجانية  الشعب  مشكلة  األحــمــد: 
ميكن حلها بإيجاد جزر اصطناعية
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تذكارية  مسكوكة  يصدر  »املركزي« 
مبناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسه

5 من جمادى اآلخرة 1439 ه�/ 21 من فبراير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3131 الأربـــــعـــــاء

لسد بعض الثغرات بقانون اجلنسية احلالي

أغلبية نيابية لتجنيس أرملة الكويتي
ربيع �صكر

ق��ال النائب س��ع��دون ح��م��اد ان االق��ت��راح 
بقانون بتجنيس أرملة الكويتي الذي تقدمت 
به هدفه سد بعض الثغرات بقانون اجلنسية 
الكويتية احلالي النه ال يشمل أرملة الكويتي 
إذا لم تعلن رغبة احلصول على اجلنسية 

الكويتية أثناء حياة ال��زوج الكويتي ، لذلك 
لنعالج ه��ذه املشكلة تقدمت بهذا االقتراح 
بقانون بأن أرملة الكويتي إذا كان عندها أوالد 
ولم تعلن الرغبة للحصول على اجلنسية أثناء 
حياة زوجها فإنه وفقا للمقترح حتصل على 

اجلنسية الكويتية .

وأض���اف ح��م��اد :  قبل أن أت��ق��دم باقتراح 
جتنيس أرملة الكويتي أخذت رأي الكثير من 
ال��ن��واب فوجدت هناك أغلبية إلق���راره لذلك 
تقدمت به ونتمنى إن شاء الله أن يرى النور 

قريبا .

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه محمود عباس رئيس دولة فلسطني

وزير الداخلية يدعو إلى االلتزام بالسلوكيات 
احلضارية خالل األعياد الوطنية

دعا نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الداخلية الشيخ خالد اجل��راح املواطنني 
واملقيمني االل��ت��زام مبا جبلت عليه دولة 
الكويت م��ن ع���ادات وتقاليد وسلوكيات 
حضارية راقية خ��الل االحتفال باالعياد 

الوطنية.

ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن االدارة 
العامة للعالقات واالعالم االمني بالداخلية 
عقب اجتماع اللجنة االمنية املكلفة بتأمني 
احتفاالت االعياد الوطنية وال��ذي ترأسه 
الشيخ خالد اجلراح وحضره وكيل الوزارة 

الفريق محمود الدوسري.

وقال وزير الداخلية إن رجال األمن هم 
ال��درع احلصينة للمواطن واملقيم احملتفل 
بهذه املناسبة و»يعملون على خدمته« 
مشيدا مبجهوداتهم وجهوزيتهم لهذه 
املناسبة. وشدد على ضرورة تعامل رجال 
االم���ن ب���»س��ع��ة ص��در واب��ت��س��ام��ة دائمة 

وتقدمي كل ما في وسعهم لراحة وسالمة 
املواطن واملقيم«.

ولفت إلى ضرورة ترجمة اخلطة األمنية 
إلى واق��ع عملي م��دروس مع مراعاة كبار 

السن وذوي االحتياجات
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