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الرئيس الصيني يفتتح أطول جسر 
كونغ  هونغ  يربط  العالم  ف��ي  مائي 

ببر الصني
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التحفظي  ال��ع��اج  ع���اش���ور:   ط����ارق 
ي���ح���ق���ق ن����ت����ائ����ج ج����ي����دة م�����ع م���رض���ى 

حامض الكيتوني السكري
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» العرائض والشكاوى البرملانية« ناقشت القضية مع ممثلي »التجارة« 

20 ألف مواطن  حمدان العازمي: 
ضحية النصب العقاري

العازمي خالل اجتماع جلنة الشكاوى البرملانية أمس  »تصوير: محمد صابر«

15 صفر 1440 هـ/ 24 أكتوبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3299 الأربـــــعـــــاء

أكد أنها خالفت الشريعة اإلسامية برفضها املوافقة على معظم احلاالت 

الدالل يسأل وزير العدل عن جلنة زواج 
الكويتيني من أجنبيات خارج الباد

أستراليا تفرض عقوبات على قادة جيش 
ميامنار  لقمعهم مسلمي الروهينغا

الصني تدعو الواليات املتحدة إلى »التروي« حول قرارها 
االنسحاب من املعاهدة

ترامب يصعد لهجته
في قضية الساح النووي

                   هدد الرئيس امليركي دونالد ترامب بتعزيز ترسانته النووية 
وذلك بعد ان أعلن نيته االنسحاب من معاهدة االسلحة النووية املتوسطة 
املدى املوقعة مع روسيا إبان احلرب الباردة، وسط حتذيرات من موسكو 

بأن ذلك سيجعل العالم أكثر خطورة.

ملشاهدة الصفحات
PDF

خادم احلرمني يستقبل سهل وصاح خاشقجي .. ومجلس وزراء اململكة يؤكد القيام بخطوات تصحيحية

أردوغان: السعودية اتخذت خطوة 
هامة بتأكيد جرمية خاشقجي

خــطــاب أردوغــــان لــم يــأت بجديد ومليء 
باملعلومات املتداولة وموجه للشعب التركي 
من أجل االستهالك احمللي.. األميركان دخلوا 
على اخلط ال الضحية من رعاياهم وال احلدث 
وقع على أرضهم وأرسلوا مديرة االستخبارات 
إلى الرياض.. السعودية كشفت عن اجلرمية 
ووعدت بالتحقيق الشفاف ومعاقبة اجلناة.. ما 

دخل األتراك واألميركان؟!
كل يدني النار صوب قرصة!!!

بني السطور

استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة 
بالرياض أمس، سهل بن أحمد خاشقجي، 
وصالح بن جمال خاشقجي، بحضور ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان.
ــاء السعودية  وبحسب وكــالــة األنــب
»واس«، عبر خــادم احلرمني الشريفني، 
ــي العهد عــن بــالــغ تعازيهما  وســمــو ول

ومواساتهما ألســرة وذوي الفقيد جمال 
خاشقجي رحمه الله.

فيما عبر سهل وصالح خاشقجي، عن 
عظيم شكرهما خلادم احلرمني الشريفني، 

وسمو ولي العهد على مواساتهما لهما في 
وفاة الفقيد.

املعتوق يحذر من تداعيات كارثية الزدياد معدالت اجلوع حول العالم

 »الهيئة اخليرية« تدعو إلى تخفيف
معاناة ضحايا األزمة السورية

حذر رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، املستشار بــالــديــوان األمــيــري، 
د.عبدالله املعتوق من تداعيات كارثية 
الزديــاد معدالت اجلــوع بسبب النزاعات 

على خلفية إعالن برنامج األغذية العاملي 
ببلوغ أعداد اجلوعى في العالم نحو 830 

مليون جائع. 
 وذلك لدى استقباله مبكتبه صباح أمس 

رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر 
ماورير ورئيس البعثة اإلقليمية للجنة 
الدولية للصليب األحمر محمد يحيى عليبي 
ورئيسة االتصاالت القانونية والشؤون 

اإلنسانية في البعثة الدولية لدى الكويت 
دوروثيا كرمييتساس.

وجه النائب محمد الدالل سؤالني إلى وزير العدل 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية د. فهد العفاسي 
حول األسس الدستورية والقانونية والشرعية التي 
بني عليها تأسيس وإنشاء جلنة زواج الكويتيني 
من أجنبيات خارج البالد وهل لدى وزارة األوقاف 
عالقة رسمية مع أي جهة متثل أميركا بشأن مواجهة 

اإلرهاب؟
ــأت  ــش وقــال الـــدالل فــي مقدمة ســؤالــه األول:أن
وزارة العدل جلنة تسمى »جلنة زواج الكويتيني 
من أجنبيات خارج البالد « ولهذه اللجنة احلق أن 
توافق أو ال توافق على السماح بــزواج الكويتيني 

من أجنبيات ممن هم من خارج البالد، وقد منى إلى 
علمنا أن معظم احلــاالت التي عرضت على اللجنة 
ــاله مت رفضها من دون إبــداء أسباب  املــذكــورة أع
الرفض وهناك حاالت استثنائية متت املوافقة عليها 

فاألصل الرفض كما ينقل عن هذه اللجنة.
وعندما جلأ بعض املواطنني إلى القضاء حلسم 
هــذا النزاع أصــدر القضاء أحكاما بإثبات الــزواج 
مراعاة لظروف حالة كل شخص خالفاً لقرارات 

اللجنة املشكلة من وزارة العدل.

األمم املتحدة: حظر فرنسا للنقاب 
ينتهك حقوق اإلنسان

قالت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة  
امس  الثالثاء إن حظر فرنسا ارتداء النقاب ميثل 

انتهاكا حلقوق اإلنسان.
وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح 
في إقناع اللجنة باحلظر وأنها أمرتها مبراجعة 

التشريع.
 وجاء في البيان »اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا 

أن حظر غطاء الــوجــه ضـــروري ومتناسب من 
الناحية األمنية أو لتحقيق هدف »العيش معا« 
في املجتمع«. وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة 
من اخلبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي 
اخلــاص باحلقوق املدنية والسياسية، إن أمام 
ـــراءات التي  فرنسا 180 يوما إلبالغها عن اإلج

اتخذتها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ربيع �صكر

أكـــد رئــيــس جلــنــة الــعــرائــض 
والشكاوى النائب حمدان العازمي 
ــوع  ــوض ــت م ــش ــاق أن الــلــجــنــة ن
ــات  ــرك ــات الــوهــمــيــة وش ــرك ــش ال
النصب العقاري بحضور ممثلني 
عــن وزارة الــتــجــارة، وعـــدد من 
املواطنني املتقدمني بالشكاوى. 
واشــــار الـــى أن القضية كبيرة 
وحملنا وزارة التجارة مسؤولية 
عدم االهتمام بالقضية من البداية 
وتشعب القضية نــظــرا لدخول 
وزارات أخرى مثل البلدية والعدل.

فرضت السلطات االسترالية امــس  الثالثاء 
عقوبات مالية وحظرا على سفر خمسة من كبار 
الضباط في جيش ميامنار اتهموا في تقرير لألمم 
املتحدة بـ»اإلبادة اجلماعية« ضد مسلمي الروهينغا 

بوالية راخني في ميامنار.
وقالت وزيرة اخلارجية االسترالية ماريس بني 
في بيان “لقد فرضنا عقوبات مالية وحظرا على 
سفر خمسة من كبار الضباط في جيش ميامنار 
مسؤولني عن انتهاكات حلقوق االنسان ارتكبتها 

وحدات حتت قيادتهم«. وفرضت الواليات املتحدة 
ــاد االوروبـــي قيودا مماثلة على كبار  ودول االحت
القادة العكسريني قبل أشهر.ويرفض قائد جيش 
ميامنار مني اونــغ هالينج تدخل األمم املتحدة في 
سيادة بــالده وذلــك بعد دعــوة محققني اممــني الى 
مقاضاته فيما تنفي حكومة ميامنار اغلب ما ورد في 
التقرير االممي وألقت بالالئمة على “ارهابيني” من 

الروهينغيا.
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