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في عقر  داره أمام  »األزرق« يخسر 
سورية وديا
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وسط تفاؤل وظروف مواتية جلمع أطراف األزمة في اليمن 

املبعوث األممي يزور »صنعاء« إلعادة 
أطراف النزاع إلى مائدة التفاوض

اليمنيون بحاجة إلى عودة الهدوء واالستقرار

14 من ربيع األول 1440 هـ/ 22 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة اخلميـ�س

وصل املبعوث األممي اخلاص إلى اليمن مارتن 
ــاء، إلــى العاصمة  ــع غريفيث، ظهر أمــس األرب
صنعاء، إلجــراء محادثات مع قــيــادات جماعة  
)احلوثيني(، حول التهيئة لعقد جولة جديدة من 

املشاورات بني أطراف النزاع في البالد.
وتأتي الزيارة وسط تفاؤل وظــروف مواتية 

جلمع أطراف األزمة في اليمن مجددا على مائدة 
التفاوض خاصة أن األيام األخيرة شهدت إشارات 
من تلك األطراف على رغبتها في التوصل إلى حل 

سياسي.

 1953 أكد أنه أول مكتب خارجي تفتتحه هيئة االستثمار منذ عام 

احلجرف: مكتب االستثمار الكويتي في شنغهاي 
سيكون منصة لتدريب الكوادر الوطنية 

»اإلحصاء« تؤكد ارتفاع 
0.18 في  التضخم احمللي 

املئة خالل  أكتوبر املاضي
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لالحصاء الكويتية الصادرة أمس ارتفاعا 
في األرقــام القياسية ألسعار املستهلك )التضخم( بنسبة 0.18 في املئة في 
شهر اكتوبر املاضي مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي. وقالت )االحصاء( 
في نشرتها الشهرية عن األرقام القياسية ألسعار املستهلكني إن الرقم القياسي 
العام ألسعار املستهلك ارتفع على أساس شهري في اكتوبر املاضي بنسبة 

0.18 في املئة مقارنة بسبتمبر املاضي.
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في مقر الهيئة العامة للتعويضات

الصبيح: استقبال طلبات تعويض متضرري األمطار األحد 

ــؤون تسير نــحــو النجاح  ــش وزارة ال
وتسهيل مــعــامــالت املــواطــنــني واملقيمني 
باعتماد التراسل اإللكتروني فــي إجنــاز 
األعمال.. اليوم هيئة القوى العاملة وضعت 
نظاماً الستقدام العمالة املنزلية ويعمل به 
مطلع أبريل الستخراج الفيزا وإمتام معاملة 

الكفالة عن طريق النت..
 نرجو من باقي الــوزارات تطبيق النظام 

للتيسير ودمتم!

بني السطور

كشفت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية هند الصبيح أنه اعتباراً من األحد 
املقبل سيبدأ الفريق املختص بتعويضات املواطنني في 
استقبال طلبات التعويض عن األضــرار الناجمة عن سوء 
األحوال اجلوية وموجة األمطار الغزيرة التي تعرضت لها 

البالد خالل االسبوع املاضي.
وأوضحت الصبيح التي ترأست أيضا فريق متابعة 
ومعاجلة تداعيات مشكلة األمطار والسيول أن استقبال 
طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات 

في منطقة الشامية.
 مشيرة إلى انه يجري اآلن إعــداد النماذج واإلجــراءات 
املتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي 
ترتبت على هطول األمطار بغزارة وتعرض بعض ممتلكات 

املواطنني إلى التلف.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه األخير قد قام بتكليف 
فريق ملتابعة ومعاجلة تداعيات مشكلة األمطار والسيول 
برئاسة وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة 

للشؤون االقتصادية هند الصبيح 

أكد أنه يخدم أفكارًا غريبة عن املجتمع الكويتي

هايف: اقتراح جتنيس غير املسلم يحارب الهوية اإلسالمية 
 ربيع �صكر

أعرب النائب محمد هايف عن رفضه تعديل 
قانون اجلنسية لسنة 1٩٥٩ مبا يجيز منح 
اجلنسية الكويتية لغير املسلمني والذي أقرته 
جلنة الشؤون التشريعية في اجتماعها السابق. 
وقال هايف في تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس 
األمة إن تعديل القانون ال يوافق الشرع والعقل 

وال مصلحة البالد العامة.

واعتبر أن هــذا التعديل إضافة إلــى حذف 
املادة الرابعة من القانون والبند اخلامس منها 
بالتحديد يراد به فتح الباب ملنع إسقاط جنسية 
من يرتد عن اإلسالم ألن البند اخلامس القانون 

ينص على إسقاط جنسية املرتد.
وأضــاف أن هذا التوجه يخدم أفكارا غريبة 
عن املجتمع الكويتي وحتارب الهوية اإلسالمية 
وتخالف دستور البالد وقانون اجلنسية كما 

تخدم غير املسلمني وغير الكويتيني وتفتح الباب 
لتغير التركيبة السكانية والهوية اإلسالمية.

ــاءات عربية  ــف وأضــــاف أن هــنــاك أيــضــا ك
ــل مــكــان بــالــعــالــم العربي  ــي ك ــة ف ــي ــالم وإس
ــي، مستبعدا قبول احلكومة مبثل  ــالم واإلس
هذا التعديل، مؤكدا أنه سيستخدم الوسائل 
الدستورية كافة حلماية الهوية اإلسالمية 

واملجتمع.

الواليات املتحدة تدعو إلى  سحب قواتها

روسيا: لم نقدم أية عرض لرفع العقوبات 
عن إيران مقابل خروجها من سورية

فيما دعت الواليات املتحدة الثالثاء املاضي كافة 
الدول األجنبية وبالدرجة األولى إيــران، إلى سحب 
قواتها املنتشرة في سورية. فقد نفت روسيا أمس  
تقارير عن قيامها بتقدمي عرض إلى واشنطن يقضي 
برفع العقوبات عن ايران مقابل سحب طهران قواتها 
من سورية. ونقلت وكالة )انترفاكس( الروسية 

لألنباء عن نائب وزير اخلارجية الروسية سيرغي 
ريابكوف القول ان بالده لم تقدم اقتراحا للواليات 
املتحدة وإسرائيل يقضي برفع العقوبات عن طهران 

مقابل سحب طهران لقواتها العسكرية من سورية .

مطالبات نيابية باستعجال مناقشة التقاعد 
املبكر والوظائف القيادية األسبوع املقبل

  أعلن مجموعة من الــنــواب عن تقدميهم طلبا 
ملناقشة عدد من االقتراحات بقوانني في جلستي 

مجلس األمة يومي 27 و28 نوفمبر اجلاري.
وتعلقت القوانني التي تضمنها الطلب )التقاعد 
املبكر( ، )منع تقاضي فوائد القروض( ، )الوظائف 

ــة الـــى اســتــعــجــال تــقــريــر عن  ــاف الــقــيــاديــة( ، اض
االقتراحات بقوانني بإنشاء جهاز متخصص إلدارة 

األزمات.  

أكد وزير املالية نايف احلجرف  أن افتتاح مكتب 
االستثمار الكويتي في شنغهاي سيكون منصة 
لتدريب الكوادر الوطنية في املجاالت االستثمارية 
املختلفة في إطار حرص الهيئة العامة لالستثمار 
على تنمية املوارد البشرية وتأهيل الشباب الكويتي 

بالشكل املناسب.

وأضـــاف احلــجــرف خــالل تدشينه أمــس مكتب 
الهيئة مبدينة شنغهاي الصينية يأتي توثيقا 
للعالقة االستثمارية بــني اجلانبني، أن اختيار 
الهيئة العامة لالستثمار للصني لتكون مقرا ملكتب 

استثمارها اخلارجي.

محمد هايف

يعزز التكامل ويؤسس لوحدة عربية

العفاسي: الكويت قدمت مشروع قانون 
مينع خطاب الكراهية

ــــر األوقـــاف  ــدل ووزي ــع أكـــد وزيـــر ال
والشؤون االسالمية الدكتور فهد العفاسي 
أمس  أن الكويت تقدمت مبشروع قانون 
عربي ملنع خطاب الكراهية خالل اجتماع 

املكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.

ـــوزيـــر الــعــفــاســي خــالل  وأضـــــاف ال
تــرؤســه االجتماع أن مــشــروع القانون 
يأتي ضمن مشاريع قوانني استرشادية 
سيتم عرضها للموافقة عليها ضمن أعمال 
الدورة الـ34 ملجلس وزراء العدل العرب 

اليوم اخلميس. وأكد أن من شأن مشروع 
ــال إجــازتــه تعزيز التكامل  الــقــانــون ح

والتأسيس لوحدة عربية.
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