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واحدا في وجه من يهدد وحدتنا الوطنية
صفا ً
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االفتتاحية

ك � �ل � �م ��ة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م � ��و  ..دروس وع� �ب ��ر

خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو الأم�ير
ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح الأح����م����د خ��ل�ال ق��م��ة م��ك��ة ل���دع���م الأردن ،م�����س��اء الأح������د امل��ا���ض��ي
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مل تك��ن الكويت يف حاج��ة �إىل التكات��ف والوقوف �صف��ا واحدا ،يف وج��ه كل من
يحاول �إث��ارة النعرات الطائفي��ة والقبلي��ة والنزاعات وتهديد الوح��دة الوطنية،
خ�صو�ص��ا يف ظل ما ت�شهده املنطقة من توترات و�أو�ضاع بالغة الدقة ،حتتم علينا
�أن نتم�سك بعوامل القوة ،و�أ�سباب املنع��ة التي نتمتع بها ،والتي جعلتنا نحتفظ
بكل هذا الأمن والأمان واال�ستقرار الذي نعي�شه الآن.
من هن��ا ت�أت��ي �أهمي��ة الدع��وة التي وجهه��ا �صاح��ب ال�سم��و الأم�ير  ،يف كلمة
�سم��وه كعادت��ه ال�سنوي��ة يف الع��شر الأواخر من رم�ض��ان ،ب��ضرورة ا�ستخال�ص
الع�بر مما يح��دث حولن��ا ،وحماية الوط��ن ،والت�صدي ل��كل من ي�سع��ى �إىل �إثارة
النع��رات الطائفي��ة والقبلي��ة ،و�أن يعي اجلميع م��ا يحدث حولنا م��ن متغريات،
و�أن ي�ست�شعروا �أي�ض��ا طبيعة الظروف والأو�ضاع الراهن��ة واملخاطر «التي ل�سنا
مبع��زل عنها» ..وهو و�ص��ف �صادق ودقيق ،ذل��ك �أنه مل تعد هن��اك دولة بالفعل
مبعزل �أو مبن�أى عن ما يح��دث يف املنطقة ،وال�شواهد من حولنا كثرية ،وال حتتاج
�إىل مزيد من الإي�ضاح ،والكل يراها ويلم�سه��ا ،وال�سعيد من اتعظ بغريه كما تقول
العرب يف �أمثالها.
ال تقل عن ذلك �أهمية تلك الدعوة التي وجهه��ا �سمو الأمري �إىل �أع�ضاء ال�سلطتني
الت�رشيعي��ة والتنفيذي��ة ،باملزي��د من التع��اون لدف��ع التنمية وتلبي��ة طموحات
املواطنني ..وقد مل�سنا مدى جتاوب ال�سلطتني مع هذه الدعوة ،ومع م�ضامني كلمة
�سموه ،ويبق��ى �أن نرى ذلك مطبقا عل��ى �أر�ض الواقع ،لأنه م��ن دون هذا التعاون
املن�ش��ود ،ف�إنه ال ميكن �أن تقوم لن��ا نه�ضة� ،أو تتحقق لنا تنمي��ة ،و�سنبقى نراوح

يف مكاننا ،ونتح�رس على الفر�ص الكبرية والكثرية
الت��ي تفوتنا للحاق بركب الع��صر ،واالن�ضمام �إىل
قافلة الدول املتقدمة ،التي حتول الرثوة الطبيعية
يف �أر�ضه��ا �إىل تنمية م�ستدامة ،وت�صبح قادرة على
ج��ذب اال�ستثمارات م��ن كل دول العامل ،وتوظيف
ق��درات �أبنائه��ا ب�ش��كل �صحي��ح ،خلدم��ة �أهداف
الوطن و�إجناز طموحاته و�أحالمه.
و�إذا كان �صاح��ب ال�سم��و ق��د و�ض��ع و�سام��ا
جديدا عل��ى �صدر الإع�لام الكويتي ،جم��ددا ثقته
به ،وداعي��ا اياه �إىل طرح الق�ضاي��ا من دون تهويل أحمد إسماعيل بهبهاني
و�إث��ارة ،فم��ا �أحرى ه��ذا الإعالم �أن يك��ون على قدر ه��ذه الثقة ،و�أن يب��ذل جهودا
�أكرب ليك��ون دائما عامل بن��اء ،ال معول ه��دم ،و�أن ي�ضع ن�صب عيني��ه �أن الكويت
ه��ي وطن املحبة والت�سامح ،و�أنها نبذت ط��وال تاريخها كل دواعي الفتنة ،وبنت
�أعظم �سياج حولها حلماية �أمنها وا�ستقرارها ،وهو �سياج الوحدة الوطنية ،الذي
ينبغ��ي علينا وكل و�سائ��ل �إعالمنا� ،أن ن�ساه��م يف تعزيزه وحت�صين��ه ،و�أن نن�أى
بنف�سنا عن كل ما ي�شكل م�سا�سا بوحدتنا ومتا�سكنا.
لقد حفلت كلمة �صاحب ال�سمو بالكثري من الر�سائل املهمة ،وهي ر�سائل موجهة
�إلينا جميعا� ،أفرادا وم�ؤ�س�سات ،وامل�أمول �أن جتد هذه الر�سائل ترجمة عملية لها،
من �أجل خري وازدهار ،و�أمن �أمان هذا كويتنا العزيزة.
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ص��اح��ب ال�س�م��و :اج�ت�م��اع م�ك��ة ح�ق��ق ن�ت��ائ��ج مأمولة
ال � �س � �ف � �ي� ��ر األردن � � � � � � � � � ��ي :امل � � �ل� � ��ك ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ي � � � � � ��زور ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ال� � �ي � ��وم
�شكر �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز على ما حظي به �سموه والوفد الر�سمي املرافق من
كرم ال�ضيافة وح�سن الوفادة خالل اجتماع مناق�شة �سبل دعم اململكة الأردنية
الها�شمية للخروج من االزمة االقت�صادية التي متر بها والذي عقد مبدينة مكة
املكرمة ،معربا �سموه عن بالغ �رسوره باللقاء والذي �سادته روح االخوة واملودة،
م�شيدا �سموه مبا حققه هذا اللقاء من نتائج م�أمولة وغايات مرجوة.

واعلن البيان ال�صادر عن اجتماع مكة املكرمة ب�ش�أن الأزمة االقت�صادية يف
الأردن االتفاق على قيام كل من اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ودولة
الإمارات العربية املتحدة بتقدمي حزمة من امل�ساعدات االقت�صادية للأردن ي�صل
�إجمايل مبالغها �إىل  2.5مليار دوالر ملدة خم�س �سنوات.
و�أو�ضح البيان اخلتامي لالجتماع �أن حزمة امل�ساعدات تتمثل بوديعة يف
البنك املركزي الأردين و�ضمانات للبنك ال��دويل مل�صلحة الأردن ودع��م �سنوي

احل�م��ود 10 :ماليني دي�ن��ار لتطوير األرص��اد اجلوية

�أعلن رئي�س الطريان املدين
ال�شيخ �سلمان احل��م��ود عن
توقيع عقد مع �رشكة هولندية
ل��ل��خ��دم��ات اال���س��ت�����ش��اري��ة
اخلا�صة ب�����إدارة والإ��ش�راف
على تنفيذ �أع��م��ال م�شاريع
الأر���ص��اد والأج��ه��زة املالحية
مبطار الكويت ال��دويل بقيمة
 10.19ماليني دينار.
واو�ضح احلمود «�أن العقد
ال���ذي ت�ستمر م��دت��ه خم�س
���س��ن��وات ين�ص على تطوير ال�شيخ �سلمان احلمود
�إج���راءات العمل يف �إدارة الأر���ص��اد اجلوية والأج��ه��زة
املالحية يف املطار وحتديث االدلة االر�شادية الفنية مبا
ي�ضمن رفع م�ستوى العمل فيها متا�شيا مع تطور م�شاريع

عيدكم مبارك
�إىل
تتق��دم
�صاح��ب ال�سم��و الأم�ير
ال�شي��خ �صب��اح الأحمد،
و�إىل �سم��و ويل العه��د
ال�شي��خ ن��واف الأحم��د،
حفظهم��ا اهلل ،و�إىل �أ��سرة
ال�صب��اح الك��رام ،و�إىل
املواطن�ين واملقيم�ين
بخال���ص التهنئ��ة
مبنا�سبة قرب حلول عيد
الفطر ال�سعيد.
وبه��ذه املنا�سب��ة
ع��ن
حتتج��ب
ال�ص��دور الع��دد املقب��ل،
على �أن تع��اود ال�صدور
يف موعدها ي��وم الثالثاء
املوافق  26يونيو املقبل.
وكل عام و�أنتم بخري.

النقل اجل���وي يف الكويت وحركة
النقل اجلوي يف عامل الطريان».
وذكر �أن هذا العقد �سي�ساهم يف
تطوير ال��ق��درات املالحيه ،ال �سيما
بعد �إ�ضافة م��دارج جديدة وبرج
مراقبة ل��دع��م ط��اق��ة ح��رك��ة النقل
اجل���وي ومت��ه��ي��دا الف��ت��ت��اح امل��ط��ار
الرئي�سي «تي .»2
و�أ���ض��اف�« :أن تطوير ومتابعة
�أنظمة وم�شاريع الأر�صاد والأجهزة
املالحية يف املطار يعد من الأولويات
بالن�سبة �إىل برامج عمل «الطريان
امل��دين» وخطة التنمية يف البالد» .ووق��ع احلمود العقد
عن اجلانب الكويتي ،وعن اجلانب الهولندي الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة ديرنز جان كاريل ماك.

ال � �ف� ��ري� ��ق
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اً
م�ستقبل
�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية
�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين وط��ارق خالد احلمد ،يف دي��وان �سموه بزعبيل

وزي� � � � � � � ��ر ال� � � �ص� � � �ح � � ��ة :إدخ � � � � � � � � ��ال ج� �م� �ي ��ع
امل��واط�ن�ين ف��ي ب��رن��ام��ج تأميني متكامل

ع� � � �ص � � ��ام
ال� � �ن� � �ه� � ��ام
وك � � � �ي � �ل � � ً�ا
للداخلية

مليزانية احلكومة الأردنية ملدة خم�س �سنوات ومتويل من �صناديق التنمية
مل�شاريع �إمنائية.
�إىل ذل���ك ،اع��ل��ن ال�سفري الأردين ل��دى الكويت �صقر �أب��و���ش��ت��ال� ،أن امللك
ع��ب��داهلل ال��ث��اين �سيزور الكويت ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء يف �إط���ار ع��ادت��ه ال�سنوية يف
�شهر رم�ضان املبارك ،م�ؤكدا حر�ص جاللته عن لقاء �صاحب ال�سمو الأمري
يف الع�رش الأواخر(.التفا�صيل �ص )12

الفريق ع�صام �سامل النهام

واف���ق جمل�س ال����وزراء على م�رشوع
مر�سوم ب��ن��اء على ع��ر���ض ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال���وزراء ووزي��ر الداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح بتعيني الفريق ع�صام �سامل
النهام وكيالً ل��وزارة الداخلية ،ويذكر �أن
الفريق النهام كان ي�شغل من�صب رئي�س
جهاز �أمن الدولة الداخلي بوزارة الداخلية.

دعا وزير ال�صحة ال�شيخ الدكتور با�سل ال�صباح القطاع الطبي اخلا�ص �إىل ان�شاء
م�ست�شفيات متخ�ص�صة بتخ�ص�صات دقيقة واال�ستفادة من الت�سهيالت املقدمة من
الوزارة ،ال �سيما يف ظل التو�سع بربنامج تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي للمواطنني
املتقاعدين «عافية» ليكون ت�أمينا �صحيا �شامال جلميع املواطنني.
و�أك��د الدكتور با�سل ال�صباح على هام�ش افتتاح مركز ت�صحيح االب�صار
«فمتوليزك» وتو�سعة مركز اال�شعة الت�شخي�صية وال�صيدلية اجلديدة مب�ست�شفى
ال�سالم الدويل �أن ال��وزارة ما�ضية يف تنفيذ خططها للو�صول �إىل اف�ضل اخلدمات
ال�صحية املقدمة �سواء يف القطاع الطبي احلكومي �أو القطاع الطبي اخلا�ص.
و�أ�شار �إىل �أن املنظومة ال�صحية اجلديدة تتطلع �إىل �إيجاد م�ست�شفيات ذات
تخ�ص�صات دقيقة ،م�ضيفا �أنه يف ظل التو�سع التدريجي يف برنامج «عافية» «نتطلع
�إىل �إمكانية ادخال جميع املواطنني يف برنامج ت�أميني متكامل ل�ضمان تقدمي خدمات
طبية و�صحية متخ�ص�صة ومتميزة تتنا�سب مع التطلعات املو�ضوعة بهدف
تخفيف العبء عن امل�ست�شفيات القائمة».

12
احل � �ج� ��رف« :ال �ك ��وي �ت �ي ��ة» س �ت �ع ��ود إل� ��ى ال ��ري ��ادة

بوشهري :انتساب امل��رأة لـ «اجل�م��ارك» يسد النقص وخطوة حضارية اجل � ��ار ال� �ل ��ه :ال �ع �م��ل اخل� �ي ��ري م� �ن ��ارة ال �ك ��وي ��ت للعالم

باملجاالت ال�صعبة والتي كانت
�أك��دت وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
حكرا على الرجال».
الإ�سكان ووزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
من جهته �أك��د املدير العام
اخلدمات الكويتية الدكتورة جنان
ل���ل���إدارة ال��ع��ام��ة للجمارك
بو�شهري �أن انت�ساب املر�أة لالدارة
الكويتية امل�ست�شار جمال
العامة للجمارك والعمل كمفت�شة
اجلالوي �أهمية احلر�ص على
خطوة �إيجابية لدفع الكويت �إىل
اال�ستعانة مبزيد من العن�رص
م�صاف الدول املتح�رضة.
الن�سائي يف جمال التفتي�ش.
و�أ�ضافت�« :أن انت�ساب املر�أة
وق�����ال�« :إن امل��ف��ت�����ش��ات
لـ «اجلمارك» �سيكون كذلك عامال
يف �سد �أي نق�ص حمتمل يف الكوادر د .جنان بو�شهري
يف «اجل��م��ارك» �أث��ب�تن ج��دارة
ال��ن��ادرة والتي تتطلب خ�برات مرتاكمة ،مثمنة وكفاءة م�شهودة و�أ�صبحن يقمن ب��دور كبري يف
حر�ص امل��ر�أة الكويتية على خو�ض غمار العمل حماية البالد من حماوالت تهريب مواد حمظورة».

منارة كويتية وانت�شارا عامليا
�شدّد نائب وزير اخلارجية
يف خدمة الإن�سانية .وج��دّد
خالد اجل��ار اهلل على �أهمية
ثقته الكبرية بالعمل اخلريي
العمل اخلريي واعتزاز الدولة
الكويتي ،وا�ستعداد ال��وزارة
ب��ه �أم�ي�را وحكومة و�شعبا،
بكل قطاعاتها و�سفاراتها
م�ؤكدا اهتمام وزارة اخلارجية
خل��دم��ت��ه وال��ق��ائ��م�ين عليه،
بكل من يعمل يف هذا الإطار.
وتذليل ال�صعوبات وامل�شاكل
وق�����ال اجل�������اراهلل خ�لال
التي تواجهه.
�أم�سية رم�ضانية� ،أقامها
كما �شكر جهود ال�سكرتري
عبدالعزيز البابطني يف ديوانه
بالنزهة ،وجمعت املكرمني ال�سفري خالد اجلار اهلل
الثاين يف ال�سفارة الكويتية يف
ّ
م��ن رم��وز العمل اخل�يري الكويتي يف جمل�س لندن بدر العدواين على جهوده يف هذا العمل،
ال��ل��وردات الربيطاين� ،إن العمل اخل�يري ميثل وكل الرتتيبات اخلا�صة باحلفل.

«اجل ��زي ��رة» ت�ت�س�ل��م إي ��رب ��اص «أي� ��ه  . 320 .ن �ي��و» األول� ��ى ب��ال �ش��رق األوس ��ط

ت�سلمت �رشكة ط�يران اجلزيرة ام�س
االثنني �أول طائرة �إيربا�ص من طراز «�أيه.
 . 320نيو» ت�صل �إىل ال�رشق االو�سط
لت�ضيفها �إىل �أ�سطولها لتدعم خطط
ال�رشكةا لتو�سعية يف �شبكة وجهاتها.
وق���ال ال��رئ��ي�����س التنفيذي ل��ط�يران
اجلزيرة روهيت راما�شاندران يف ت�رصيح
�صحفي�« :أن ه��ذه ه��ي �أول ط��ائ��رة من
ثالثة طائرات من نف�س الطراز �ستت�سلمها
ال�رشكة بحلول مايو .»2019

و�أ�ضاف راما�شاندران�« :أن هذه الطائرة
اجلديدة تتميز مبحرك جديد وب�إ�ستهالكها
وقودا �أقل مقارنة ببقية الطائرات الأخرى،
بالإ�ضافة �إىل الفوائد الأخ��رى للت�صميم
التي ت�شمل �سعة حمولة �إ�ضافية ونطاق
طريان �أطول وتكاليف ت�شغيلية �أقل».
وذكر�« :أن الطائرة �ستقوم بدعم تو�سع
ال�رشكة يف �شبكة الوجهات التي تخدمها
والتي تبعد عن الكويت مبا يقارب خم�س
طائرة �إيربا�ص من طراز (�أيه.320.نيو)
�إىل �ست �ساعات».

ه �ي �ئ ��ة ال � ��رؤي � ��ة ت �س �ت �ط �ل��ع ه �ل ��ال ال� �ع� �ي ��د اخل �م �ي��س

�أعلنت وزارة العدل «�أن هيئة الر�ؤية ال�رشعية �ستجتمع
م�ساء اخلمي�س املقبل  29رم�ضان التما�سا لر�ؤية هالل �شهر
���ش��وال ،وذل��ك يف مقر معهد الكويت للدرا�سات الق�ضائية
والقانونية» .و�أعلن احتاد م�صارف الكويت ان البنوك املحلية
�ستعطل �أعمالها يومي الأحد واالثنني املقبلني باعتبارهما عطلة
ر�سمية مبنا�سبة عيد الفطر �سواء كان العيد اجلمعة اوال�سبت.
وقال االحتاد يف بيان �صحفي �أم�س االثنني «�إن البنوك �سوف
تعاود العمل يوم الثالثاء املقبل».
وكان ديوان اخلدمة املدنية �أعلن �أن عطلة العيد � 4أيام من
اجلمعة �إىل االثنني على �أن يبد�أ الدوام الثالثاء املقبل.
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16
ال� �س� �ف� �ي ��ر ال � �ق� ��ون� ��ي ي � �ك� ��رم ال� � �ط �ل ��اب امل� �ص ��ري �ي�ن

مبشرا الكويتيات:
املضف ً
ف �ئ��ات ج ��دي ��دة ستحصلن
ع �ل��ى ال� �ق ��رض اإلس �ك��ان��ي
بواقع  70ألف دينار 11

