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اً
م�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح االحمد

الثالثاء  27رمضان  4 -شوال 1439هـ  18 - 12 /يونيو 2018م ـ السنة العاشرة ـ العدد ()456

�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح االحمد م�ستقبال �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بح�ضور مرزوق الغامن وال�شيخ �صباح اخلالد وان�س ال�صالح و�أحمد فهد الفهد وخالد اجلاراهلل

ص��اح��ب السمو يستقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س اإلم ��ارات

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد «�أم�س الأول الأحد» �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي ،وذل��ك يف مقر اقامة �سموه مبدينة مكة املكرمة.
ح�رض اللقاء رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن ،ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،و�أع�ضاء الوفد الر�سمي املرافق ل�سموه.

استقبل ثامر العلي واملكراد وحث ممثلي االحتاد الوطني
ع��ل��ى ن��ق��ل ال���ص���ورة امل��ش��رق��ة ل��ل��ك��وي��ت ف���ي ك��اف��ة احملافل

س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ي ��ؤك ��د أه �م �ي��ة العلم
واملعرفة في حتقيق النهضة احلضارية
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص ال�سيف �صباح ام�س االثنني رئي�س جهاز الأمن الوطني
ال�شيخ ثامر العلي.
وا�ستقبل �سموه بق�رص ال�سيف �صباح ام�س االثنني مدير الإدارة العامة لالطفاء خالد املكراد.
كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص ال�سيف �صباح ام�س االثنني ممثلي الهيئات الإدارية
لفروع االحتاد الوطني لطلبة الكويت يف كل من :فرع جامعة الكويت وبريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية
وجمهورية م�رص العربية واجلمهورية الفرن�سية.
وقد حث �سموه �أبناءه الطلبة على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة وعلى �رضورة التميز والتفوق العلمي
واكت�ساب املعرفة لي�سهموا يف م�سرية التقدم والتنمية التي ت�شهدها كويت امل�ستقبل يف كافة املجاالت ،م�شريا �إىل
�أهمية العلم واملعرفة يف بناء املجتمع الع�رصي القادر على حتقيق النه�ضة احل�ضارية والتنموية.
كما حث �سموه �أبناءه الطلبة على �أن يكونوا خري �سفراء لبلدهم ونقل ال�صورة امل�رشقة لدولتهم يف كافة املحافل
العلمية و�أن يكونوا على قدر امل�س�ؤولية وعند ح�سن ظن وطنهم و�أهليهم.
وقد �أكد �سموه لأبنائه الطلبة ب�أنهم حمل رعاية واهتمام القيادة ال�سيا�سية حتت ظل القيادة احلكيمة حل�رضة
�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد ذخرا للبالد وقائدا للعمل الإن�ساين التي ال تدخر جهدا يف تذليل جميع
العقبات وتوفري كافة ال�سبل والو�سائل التي ت�ساعدهم يف موا�صلة م�سريتهم الدرا�سية ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والنجاح يف م�ساعيهم الدرا�سية ملا فيه خري وطننا العزيز و�إعالء �ش�أنه.
وقد قدموا ل�سموه هدايا تذكارية بهذه املنا�سبة .ح�رض املقابلة وكيل ديوان �سمو ويل العهد لل�ش�ؤون املحلية
ال�شيخ �أحمد اجلابر العبداهلل ال�صباح.

اً
م�ستقبل رئي�س جهاز الأمن الوطني ال�شيخ ثامر العلي
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

اً
م�ستقبل مدير الإدارة العامة لالطفاء الفريق خالد املكراد
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

اً
م�ستقبل ممثلي الهيئات الإدارية لفروع االحتاد الوطني لطلبة الكويت
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد

عبر عن خالص التهاني لسمو األمير وول��ي العهد واملواطنني مبناسبة قرب حلول عيد الفطر

م�ج�ل��س ال � ��وزراء :اف�ت�ت��اح م �ش��روع ت��وس�ع��ة امل�س�ت�ش�ف��ى االميري
اغسطس املقبل ونقلة نوعية ملموسة في اخلدمات الطبية

د .جنان بو�شهري وال�شيخ �سلمان احلمود واللواء من�صورالعو�ضي وم .يو�سف الفوزان خالل جولة لتفقد ا�ستعدادات املطار

«ال� � � � � � �ط� � � � � � �ي � � � � � ��ران امل� � � � � � � � ��دن� � � � � � � � ��ي» :خ � � � ��دم � � � ��ات
ج � � � � ��دي � � � � ��دة وت � � �ف � � �ت � � �ي � � ��ش األم � � � �ت � � � �ع � � � ��ة آل � � �ي� � ��ا
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء يرت�أ�س جل�سة املجل�س اال�سبوعية «�أم�س الإثنني» ،وبجانبه ال�شيخ �صباح اخلالد وال�شيخ خالد اجلراح و�أن�س ال�صالح وهند ال�صبيح
اك��د جمل�س ال���وزراء ح��دوث نقلة نوعية ملمو�سة على
�صعيد تطوير اخلدمات الطبية يف البالد.
وعقد عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الأ�سبوعي بعد ظهر،
ام�س االثنني ،يف قاعة جمل�س الوزراء بق�رص ال�سيف برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
ويف �إط��ار االهتمام الكبري ال��ذي يوليه جمل�س ال��وزراء
لالرتقاء باخلدمات الطبية يف البالد ،فقد ا�ستمع جمل�س
ال����وزراء �إىل عر�ض قدمه وزي��ر ال�صحة ال��دك��ت��ور ال�شيخ
با�سل ال�صباح ووكيل ال��وزارة الدكتور م�صطفى ر�ضا حول
امل�رشوعات ال�صحية الكبرية واجلديدة التي مت �إجنازها �أخريا
وتتمثل يف املراكز التالية :م�ست�شفى جابر الأحمد مبنطقة
جنوب ال�رسة ،م�ست�شفى اجلهراء اجلديد ،امل�ست�شفى الأمريي
اجلديد ،مركز ال�شيخة �سلوى ال�صباح للخاليا اجلذعية
واحلبل ال�رسي.
ومت ا�ستعرا�ض مراحل افتتاح هذه امل�شاريع وما ا�شتملت
عليه من طاقة �رسيرية وخدمات �صحية نوعية متميزة
م��زودة ب�أف�ضل املعدات والأجهزة الطبية واالطقم الب�رشية
املتخ�ص�صة وقد �أ�شاد جمل�س الوزراء بهذه الإجنازات الطبية
معربا عن ثقته يف �أن حتقق هذه امل�شاريع نقلة نوعية ملمو�سة
على �صعيد تطوير اخلدمات الطبية والرعاية ال�صحية.
من جانبه �أعلن وزي��ر ال�صحة ال�شيخ الدكتور با�سل
ال�صباح ان افتتاح م�رشوع تو�سعة امل�ست�شفى االمريي �سيتم
يف �شهر اغ�سط�س املقبل.
وقال الوزير ال�صباح عقب االجتماع اال�سبوعي ملجل�س
الوزراء انه «يتم حاليا اي�صال التيار الكهربائي واملاء وفح�ص
املبنى مل�رشوع تو�سعة امل�ست�شفى االم�يري وبعدها �سيتم
جتهيز امل�رشوع بالطاقم الطبي والفني متهيدا الفتتاحه».

وحول م�رشوع مركز ال�شيخة �سلوى �صباح االحمد للخاليا
اجلذعية واحلبل ال�رسي قال الوزير ال�صباح ان هذا املركز
�سيتم ت�شغيله يف �شهر �سبتمرب املقبل بعد ان يتم تزويده
بالطاقم الطبي والفني وتركيب االجهزة الطبية.
وكان ال�شيخ با�سل ال�صباح قد قدم يف االجتماع اال�سبوعي
ملجل�س الوزراء ام�س عر�ضا مرئيا حول اال�سرتاتيجية العامة
لوزارة ال�صحة وامل�شاريع اجلديدة التي �ستفتتحها الوزارة.
وكان جمل�س الوزراء عرب يف م�ستهل اجتماعه عن خال�ص
التهاين والتربيكات ملقام �سمو الأم�ير وويل العهد ولل�شعب
الكويتي الكرمي والأم��ة الإ�سالمية مبنا�سبة قرب حلول عيد
الفطر ال�سعي.
كما ا�ستعر�ض جمل�س ال��وزراء م�ضامني الكلمة ال�شاملة
التي �ألقاها ح�رضة �صاحب ال�سمو الأمري حفظه اهلل ورعاه يوم
الأربعاء املا�ضي مبنا�سبة الع�رش الأواخ��ر من �شهر رم�ضان
املبارك وت��دار���س املجل�س املعاين ال�سامية التي ت�ضمنتها
الكلمة ،م�ؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات ال�سديدة
داعيا املوىل عز وجل �أن ي�ؤيد بعونه وتوفيقه م�سرية ال�شعب
الكويتي نحو التقدم والنماء .
واط��ل��ع جمل�س ال���وزراء على تو�صية جلنة اخلدمات
العامة ب�ش�أن التقرير املقدم من الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
وال�ثروة ال�سمكية حول نتائج الدرا�سة والتو�صيات التي
انتهت �إليها الهيئة مع اجلهات ذات ال�صلة ب�ش�أن املخزون
الغذائي البحري يف الكويت.
وق��رر املجل�س تكليف الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
والرثوة ال�سمكية باتخاذ الإج��راءات الالزمة لتنظيم خروج
ودخول ال�سفن وقوارب ال�صيد من و�إىل البحر وتطوير خطة
الرقابة والتحكم والر�صد ل�ضمان تطبيق القوانني والقرارات

ال�صادرة ب�ش�أن تنظيم عمليات ال�صيد والتن�سيق مع الهيئة
العامة للبيئة التخاذ الإجراءات وتطبيق اال�شرتاطات البيئية
الالزمة للحد من الآثار ال�سلبية ل�صيد الروبيان بطريقة اجلر
اخللفي مبا يحافظ على البيئة البحرية واملخزون الغذائي
البحري والتن�سيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية
الكويت التخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتفعيل وتطوير ن�شاط
اال�ستزراع ال�سمكي امل�ستدام وموافاة جمل�س الوزراء بتقرير
�شامل يت�ضمن املرئيات واخلطوات الالزمة بهذا ال�ش�أن وذلك
خالل �شهر من تاريخه.

جسر جابر األحمد
كما اطلع املجل�س على تو�صية اللجنة ب�ش�أن م�رشوع ج�رس
ال�شيخ جابر الأحمد ،وقرر جمل�س ال��وزراء تكليف اجلهات
املعنية با�ستكمال درا�سة مدى �إمكانية اال�ستثمار مب�رشوع
ج�رس ال�شيخ جابر الأح��م��د م�ستقبال م��ن كافة اجلوانب
القانونية والإجرائية وذل��ك بالتن�سيق مع �إدارة الفتوى
والت�رشيع وموافاة جمل�س الوزراء مبا تنتهى �إليه الدرا�سة
خالل �شهر من تاريخه والتن�سيق مع جهاز تطوير مدينة
احلرير وجزيرة بوبيان يف �ش�أن ر�ؤي��ة اال�ستفادة من ج�رس
ال�شيخ جابر الأحمد يف �ضوء امل�ستجدات واخلطط امل�ستقبلية
لتطوير املنطقة ال�شمالية وموافاة جمل�س الوزراء مبا ينتهى
�إليه الأمر خالل �شهر من تاريخه وتكليف هيئة م�رشوعات
ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص بالتن�سيق مع الهيئة
العامة للطرق والنقل ال�بري والأم��ان��ة العامة للتخطيط
والتنمية لدرا�سة الت�صورات املقدمة من الهيئة العامة للطرق
والنقل الربي ال�ستغالل اجلزر املرتبطة مب�رشوع ج�رس ال�شيخ
جابر الأحمد مب�رشوعات ا�ستثمارية.

ا�ستبقت الإدارة العامة للطريان املدين مو�سم ال�سفر قبيل
انطالق العطلة ال�صيفية و�إجازة العيد بجملة من الإجراءات
التي من �ش�أنها ت�سهيل �سفر املغادرين والقادمني ،وتخفيف
ال�ضغط والزحام يف مطار الكويت الدويل.
�إج��راءات الطريان امل��دين ،ت�شمل اعتماد تفتي�ش الأمتعة
�آليا ،وا�ستحداث �صالتني الأوىل لإ�صدار ت�أ�شريات الركاب
والأخرى لركاب الرتانزيت ،ف�ضال عن تد�شني خدمة تو�صيل
�أمتعة الركاب القادمني �إىل املنازل �آليا ،وتركيب �أجهزة جديدة
لتفتي�ش احلقائب.
و�أ�شار التقرير �إىل جملة من التح�سينات على خدمات املطار
بهدف تخفيف احلمل على مبنى الركاب «.»T1
وم��ن اب��رز الآل��ي��ات التي ن�ص عليها التقرير احل��د من
الرحالت اال�ضافية وزي��ادة حجم ال��ط��ائرات ،ف�ضال عن
افتتاح مبنى ركاب �رشكة طريان اجلزيرة « »T5م�ؤخرا الذي
�سيخفف احلمل على مبنى الركاب « »T1بن�سبة  15يف املائة
بطاقة ت�شغيلية ت�صل �إىل  2.5مليون راكب �سنويا ،ونقل عدد
من �رشكات الطريان االقت�صادية ملبنى ال�شيخ �سعدالعبداهلل.
ونوه التقرير بت�شغيل مبنى الركاب امل�ساند « »T4بطاقة
ت�شغيلية ت�صل �إىل  4.5ماليني راكب �سنويا الذي خ�ص�ص
للخطوط اجلوية الكويتية ويتوقع ت�شغيله  25يوليو املقبل.
و�ضمن حت�سني م�ستوى اخل��دم��ات �أ���ش��ار التقرير �إىل
خدمة اال�ستالم املبكر للحقائب خارج مبنى املطار لركاب
اخلطوط اجلوية الكويتية و�رشكة طريان اجلزيرة ،وتكليف
فريق إ�سناد ملو�سم ال�صيف  2018مل�ساندة موظفي الطريان
املدين لتنظيم وم�ساعدة الركاب ،ا�ضافة �إىل إن�شاء كاونرتات
لال�ستعالمات وخلدمات امل�سافرين يف مناطق الوزن ،وتركيب
اجهزة ا�صدار بطاقة �صعود الطائرة ذاتيا «Self Check
.»in
ولفت التقرير �إىل ا�ستحداث �صالتني جديدتني ،الأوىل

ال���ص��دار ت��أ���ش�يرات ال��رك��اب مب�ساحة  500م�تر مربع،
والأخرى لركاب الرتانزيت مب�ساحة  500مرت مربع� ،إىل جانب
ا�ستحداث خدمة تو�صيل امتعة الركاب القادمني �إىل املنازل
ب�سعر رمزي ،وتركيب مظلة خارجية على ج�رس املغادرة مع
مر�شات مياه تلطيفية.
وح�سب التقرير ،فقد جرت زيادة اعداد املقاعد ال�سرتاحة
الركاب وكبار ال�سن يف مناطق الوزن و�صالة القادمني ،وتنفيذ
نظام تفتي�ش االمتعة االيل ملناطق الوزن  2و 3مبا ي�ساهم يف
تخفيف طوابري التفتي�ش االمنية ،واالنتظار ورفع م�ستوى
التفتي�ش االمني ودقته ،ا�ضافة �إىل عمل خطوط لنقل امتعة
الركاب من مناطق الوزن  1و� 4إىل مناطق الوزن  2و 3يف حال
تعطل االجهزة االمنية.
وتطرق التقرير �إىل تطبيق نظام تفتي�ش االمتعة االيل
ل�صالة اجلمارك عرب تركيب اجهزة جديدة لتفتي�ش حقائب
الركاب القادمني خارج �صالة اجلمارك وقبل ا�ستالمها من
الركاب ،االمر الذي ي�ساهم يف ت�سهيل خروج الركاب القادمني
من �صالة اجلمارك ويزيد الطاقة الت�شغيلية ل�صالة القادمني
ورفع م�ستوى ودقة التفتي�ش اجلمركي ،وزيادة كفاءة اجهزة
التربيد والتكييف يف مبنى الركاب « ،»T1ف�ضال عن حتديث
اللوحات االر�شادية يف مبنى الركاب «.»T1
وا�شار التقرير �إىل زيادة اعداد اجهزة تفتي�ش احلقائب
اليدوية للركاب املغادرين من � 5إىل  9اجهزة تفتي�ش ،ا�ضافة
�إىل عمل  4مداخل ملنطقة الرتانزيت ،ومدخل الركاب املواطنني
ودول جمل�س التعاون اخلليجي .ومدخل الركاب االجانب
ومدخل ركاب الدرجة االوىل والدبلوما�سيني ،ومدخل طاقم
الطائرات ،ناهيك عن اطالق حمالت توعوية للم�سافرين
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي لإخطار امل�سافرين ب�آخر
امل�ستجدات وجتديد  ٤م�صليات حالية وإن�شاء  ٦م�صليات
جديدة يف �صالة القادمني.

