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ال� � �ن � ��ائ � ��ب األول اس� � �ت� � �ع � ��رض ف � � ��ي ب� �ل� �ج� �ي� �ك ��ا دور ال� �ك ��وي ��ت
مب � � � � �س� � � � ��اع� � � � ��دة ال� � � � � � � � � � � � ��دول امل � � � � � �ت � � � � � �ض � � � � ��ررة م� � � � ��ن «داع � � � � � � ��ش»

رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك ي�ستمع �إىل �رشح من ال�شيخ �سلمان احلمود بح�ضور الوزيرة د .جنان بو�شهري

امل �ب��ارك ت�ف�ق��د م�ب�ن��ى « »4Tب��امل�ط��ار وي��ؤك��د أهميته
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ رؤي � ��ة حت ��وي ��ل ال �ك��وي��ت إل� ��ى م ��رك ��ز مالي

قام �سم��و رئي�س جمل�س الوزراء ال�شي��خ جابر املبارك
بجول��ة تفقدي��ة مل��شروع مبن��ى ال��ركاب « »4Tمبط��ار
الكويت الدويل يرافقه جمموعة من الوزراء.
وكان يف ا�ستقبال �سموه وزير الدولة ل�ش�ؤون اال�سكان
ووزي��ر الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات العام��ة الدكتورة جنان
بو�شه��ري ورئي���س الإدارة العامة للط�يران املدين ال�شيخ
�سلمان احلمود وعدد من امل�س�ؤولني.
وقالت الدكتورة جن��ان بو�شهري يف ت�رصيح �صحفي:
�إن رئي���س جمل���س ال��وزراء �سمو ال�شي��خ جاب��ر املبارك
ا�ستمع �إىل �رشح مف�صل عن مبنى الركاب اجلديد الذي مت
تخ�صي�صه ل�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية.
وذك��رت بو�شهري �أن �سم��وه �أ�شاد باجله��ود املبذولة
الجناز وافتتاح وت�شغيل مبنى ال��ركاب « »4Tوحتديث
البني��ة التحتي��ة لقطاع النق��ل اجلوي وال�شح��ن يف مطار
الكويت الدويل ،وذلك تنفي��ذا لر�ؤية �صاحب ال�سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد عرب خطة التنمية الوطنية «كويت
 »2035لتحوي��ل الكويت �إىل مرك��ز مايل وجتاري جاذب
لال�ستثمار.
و�أ�ضاف��ت� :أن �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء التقى عددا
من �أبنائ��ه املهند�سني واملهند�س��ات الكويتيني من الإدارة

العام��ة للط�يران امل��دين وامل�رشف�ين على م��شروع مبنى
ال��ركاب « ،»4Tحي��ث قدم��وا ل�سموه عر�ضا ع��ن مراحل
تنفيذ امل�رشوع ،م�ؤكدي��ن �أن امل�رشوع ي�سري وفق اجلدول
الزمني املحدد له فيما �أ�شاد �سم��وه بالدور الذي يقوم به
العن�رص الوطني يف خدمة الوط��ن ،م�ؤكدا �أن اال�ستثمار يف
ال�شب��اب الكويتي وت�سخ�ير كل الإمكان��ات خلدمتهم من
�أولويات احلكومة.
وتوجهت الوزي��رة بو�شهري بال�شك��ر لرئي�س جمل�س
الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك على دعمه غري املحدود
الجناز مبنى ال��ركاب « »4Tاملقرر تد�شين��ه ال�شهر املقبل
ومبنى ال��ركاب اجلديد « ،»2Tوالذي مت ت�صنيفه من بني
�أجمل ت�صاميم مباين ال��ركاب واملطارات الدولية اجلديدة
واملقرر اجنازه عام .2020
و�أ�ش��ارت بو�شه��ري �إىل �أن الإدارة العام��ة للط�يران
امل��دين برئا�س��ة ال�شي��خ �سلمان احلم��ود ومديره��ا العام
املهند���س يو�س��ف الف��وزان والعامل�ين يف الط�يران املدين
ووزارة الداخلية واالدارة العامة لالطفاء واالدارة العامة
للجمارك يبذلون جهودا م�شكورة الجناز جميع امل�شاريع
املرتبط��ة بقط��اع النق��ل اجل��وي ،الفت��ة �إىل �أن الكوي��ت
�ست�شهد نقلة نوعية بهذا القطاع خالل املرحلة القادمة.

ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد م�ستقبال وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع الربيطاين

ح�رض النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع
ال�شيخ نا��صر �صباح الأحم��د اجتم��اع وزراء الدفاع لدول
الأع�ض��اء يف التحال��ف ال��دويل ملحاربة تنظي��م «داع�ش» يف
مملكة بلجيكا.
وت�أت��ي م�شاركة الكوي��ت �ضمن اجله��ود الدولية ت�أكيدا
عل��ى توجيهات القي��ادة ال�سيا�سية وحر�صه��ا على العمل
امل�شرتك م��ع املجتمع ال��دويل ملكافحة الإره��اب واملحافظة
على الأمن واال�ستقرار العاملي.
كما يتمح��ور االجتماع ح��ول مراجعة خارط��ة الطريق
ب�ش���أن اجلماع��ات الإرهابي��ة وفق��ا ملتغ�يرات املوق��ف
واملعطي��ات احلالية لتحقي��ق الت�أثري املطل��وب على �أر�ض
الواق��ع مبختل��ف الأ�صع��دة ،خ�صو�ص��ا بع��د م��ا حقق��ه
التحالف الدويل من جناح يف حملته الع�سكرية التي �أدت �إىل
انح�سار كبري للتنظيمات الإرهابية وعلى ر�أ�سها «داع�ش»،
وال��ذي كان نتيج��ة ال�ستثم��ار التعاون ال��دويل امل�شرتك يف
مواجهة التحديات واخلطر املتنامي للتنظيمات الإرهابية
املتطرفة.
وقدم النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع

ال�شيخ نا�رص �صباح الأحمد خالل م�شاركته يف االجتماع

ال�شيخ نا�رص �صب��اح الأحمد يف االجتماع ورق��ة �إي�ضاحية
تب�ين دور الكويت يف تق��دمي امل�ساع��دات الإن�ساني��ة للدول
املت�رضرة جراء التنظيمات الإرهابية.
من جانبه� ،أثنى وزير دف��اع الواليات املتحدة الأمريكية
ال�صديقة جيم���س ماتي�س ،على دور الكوي��ت يف ا�ست�ضافة
م�ؤمتر «�إعادة �إعمار العراق الدويل».
كم��ا مت االتف��اق عل��ى �أيديولوجي��ة ملحارب��ة الإره��اب
والتطرف الفكري ،للحد من اخلطر املتنامي من التنظيمات
الإرهابية واملحافظة على الأمن واال�ستقرار العاملي.
هذا وا�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير
الدفاع ال�شي��خ نا�رص �صب��اح الأحمد �صباح وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون الدفاع القطري د .خالد بن حممد العطية.
حيث مت خالل اللقاء تبادل الأحادي��ث الودية ومناق�شة
الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�ش�ترك ،ال�سيما املتعلقة
باجلوان��ب الع�سكري��ة و�سب��ل تطويره��ا وتعزيزه��ا بني
البلدين ال�شقيقني.
وا�ستقب��ل النائ��ب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير
الدفاع ال�شيخ نا��صر �صباح الأحمد ،وزير الدفاع للواليات

ت � � �ع� � ��زي� � ��ز ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون االق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي واالس� � � �ت � � ��رات� � � �ي� � � �ج � � ��ي ب� �ي� ��ن ال�� � �ك� � ��وي� � ��ت وال � � �ص� �ي��ن

ال� �س� �ف� �ي ��ر ح� � �ي � ��ات :ب� �ح ��ث امل� �س ��اه� �م ��ة ف � ��ي إح� � �ي � ��اء ط� ��ري� ��ق احل � ��ري � ��ر ال� �ق ��دمي

ال�سفري �سميح حيات واملدلج والوفد الكويتي يف �صورة جماعية مع امل�س�ؤولني ال�صينيني

بحث الرئي�س التنفيذي جلهاز تطوير مدينة احلرير «ال�صبية»
وجزيرة بوبيان في�صل املدلج والوفد املرافق له �إىل ال�صني مع عدد
م��ن امل�س�ؤولني �سبل تعزي��ز التعاون االقت�ص��ادي واال�سرتاتيجي
بني البلدين.
وق��ال �سف�ير دولة الكوي��ت ل��دى جمهوري��ة ال�ص�ين ال�شعبية
�سمي��ح حيات يف بيان ت�سلمته وكالة االنب��اء الكويتية «كونا»� :إن
الوفد الكويتي عقد مباحثات مع كل م��ن نائب رئي�س بنك التنمية
الوطن��ي احلكوم��ي يف ال�ص�ين الوزي��ر م��ا �سي��ي يل واملدي��ر العام
ل�ش�ؤون غرب �آ�سيا و�شمال افريقيا يف وزارة التجارة ال�صينية جان
وييه.
و�أ�شار �إىل ان الوف��د الكويتي يبحث منذ ايام مع كبار امل�س�ؤولني

في�صل املدلج والوفد املرافق له اثناء املباحثات مع اجلانب ال�صيني

يف ال�ص�ين امل�ستج��دات والدرا�س��ات املتعلق��ة بخط��ة التنمي��ة يف
الكوي��ت و�سب��ل امل�ساهم��ة يف �إحي��اء طري��ق احلري��ر الق��دمي عرب
ان�شاء م�رشوعات ا�سرتاتيجي��ة منها «مدينة احلرير و�ضواحيها»
و«تطوير اجلزر الكويتية اخلم�س».
و�أ�ض��اف� :أن اجله��ات احلكومي��ة ال�صينية الت��ي اجتمع معها
الوفد ت�ضمنت جمل�س الدولة للتنمية واال�صالح ومعهد التخطيط
امل��دين ال�صين��ي واجلمعي��ة ال�صيني��ة ملناط��ق التنمي��ة و�رشك��ة
املوا�ص�لات احلكومي��ة ال�صيني��ة والهيئ��ات احلكومي��ة املعني��ة
بالبنى التحتية وامل�شاريع العمالقة.
و�أو�ضح ال�سفري حي��ات �أن توفر الرغبة ل��دى اجلانب ال�صيني
يف امل�شارك��ة مب�رشوعات عمالقة يف البالد ام��ر مرحب به بعمق من

القي��ادة ال�سيا�سية العلي��ا ويتوافق متاما ور�ؤي��ة «كويت جديدة
 »2035ومبادرة «احلزام والطريق» لإعادة احياء طريق احلرير.
وب�ين ان توجيهات القي��ادة ال�سيا�سي��ة العليا ترك��ز مبجملها
على �أهمية امل�ساعي القائمة يف العديد من جماالت تعزيز ال�صداقة
والتعاون بني البلدين ال�صديقني.
و�أكد �أن «دولة الكويت ت�سري مع ال�صني يف خط ال يحيد وي�ستند
عل��ى تعهداته��ا والتزامها بالعم��ل املتوا�صل مع كب��ار امل�س�ؤولني
ال�صيني�ين نظ��را القتناعه��ا وثقته��ا التام��ة بعالق��ات ال�صداق��ة
اال�سرتاتيجي��ة التاريخي��ة وب�أهمية امل�شاري��ع الكويتية العمالقة
التي تتطلع ال�صني �إىل امل�شاركة وامل�ساهم��ة فيها ب�أق�صى طاقاتها
وخرباتها».

املتحدة الأمريكية ال�صديقة جيم�س ماتي�س.
حيث مت خالل اللقاء تبادل الأحادي��ث الودية ومناق�شة
الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�ش�ترك ،ال�سيما املتعلقة
باجلوان��ب الع�سكري��ة و�سب��ل تطويره��ا وتعزيزه��ا بني
البلدين ال�صديقني.
كم��ا ا�ستقبل ال�شيخ نا��صر �صباح الأحم��د وزير الدولة
ل�ش���ؤون الدفاع الربيط��اين جافني ويليام�س��ون ومت تبادل
الأحاديث الودية ومناق�شة الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام
امل�ش�ترك ،ال�سيم��ا املتعلقة باجلوان��ب الع�سكري��ة و�سبل
تطويرها وتعزيزها بني البلدين ال�صديقني.
وا�ستقب��ل النائ��ب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير
الدف��اع ال�شيخ نا��صر �صب��اح الأحمد الأم�ين العام حللف
الناتو ين�س �شتولتنربغ ،ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث
الودية ومناق�شة الأم��ور واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك
ال�سيما املتعلقة بالتع��اون الع�سكري ،م�ؤك��دا ان مثل هذه
االجتماعات ت�أتي �ضمن �أوجه التعاون امل�شرتك والتن�سيق
الع�سك��ري للو�ص��ول �إىل اله��دف املن�ش��ود وه��و حتقي��ق
التعاون على �أعلى امل�ستويات.

ال�ب�ي��ت األب �ي��ض :ل�ق��اء كوشنر
وال � �س � �ف � �ي� ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ك� ��ان
ب� � � ّن� ��اء ول � ��م ي �ش �ه ��د أي ت��وت��ر
�أك��د البي��ت االبي���ض
�أن اللق��اء ال��ذي عق��د بني
�سفري دول��ة الكويت لدى
الوالي��ات املتحدة ال�شيخ
�س��امل عب��داهلل اجلاب��ر
ال�صباح وم�ساعد الرئي�س
الأمريكي جاري��د كو�شرن
م�ؤخ��را كان بن��اء ومل
ي�شهد �أي توتر بينهما.
وق��ال نائ��ب املتحدث
با�سم البيت الأبي�ض راج
�شاه يف بيان� :إن اجلانبني
ناق�ش��ا عملي��ة ال�سالم يف ال�سفري ال�شيخ �سامل عبد اهلل اجلابر
ال��شرق االو�س��ط والتح��ركات داخ��ل االمم املتح��دة ،مو�ضحا �أنهم��ا �أجريا
مناق�شة �رصيحة وبناءة.
و�أك��د �أن اجلانب�ين تربطهما عالق��ة ثنائية قوي��ة ،مبنية عل��ى االحرتام
املتبادل والأهداف اال�سرتاتيجية امل�شرتكة ،وا�صفا تقارير نقلت عن م�س�ؤول
�أمريكي مل تذكر ا�سمه ب�أن اجتماعهما كان متوترا ب�أنها غري �صحيحة.
وكان��ت اخلارجية الكويتية �أكدت يف وقت �سابق �أن ما �أ�شارت �إليه �إحدى
ال�صحف املحلية من عب��ارات توحي بعدم ارتي��اح الإدارة الأمريكية ملوقف
دولة الكويت يف جمل�س الأمن حيال بع���ض الق�ضايا املطروحة على املجل�س
ال يع�بر عن طبيع��ة وعمق العالق��ات الكويتي��ة الأمريكية وم��دى التن�سيق
اجلاري ب�ين البلدي��ن باعتبارهم��ا �ضمن حتال��ف ا�سرتاتيج��ي ويربطهما
�رشاكة ا�سرتاتيجية على كافة امل�ستويات ف�ضال ع��ن الت�شاور القائم بينهما
يف �إطار جمل�س الأمن.

امل � � �ل � � �ك� � ��ة ال� � � �ي � � ��زاب� � � �ي � � ��ث مت�� �ن�� �ح�� �ه� ��ا «وس � � � � � � � ��ام اإلم� � � � �ب � � � ��راط � � � ��وري � � � ��ة ال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان� � �ي � ��ة»

مارغريت الساير :التكرمي ش��رف عظيم ألنني ج��زء من البيت الكويتي

غريت ال�ساير مع رئي�س جمل�س ادارة جمعية الهالل االحمر هالل ال�ساير على هام�ش مرا�سم التكرمي

كرمت ملك��ة اململكة املتح��دة وايرالن��دا اليزابي��ث الثانية
مديرة اجلمعي��ة الكويتية لرعاية االطف��ال مارغريت ال�ساير
نظري متيزه��ا بالعم��ل التطوعي يف جم��ال م�ساع��دة االطفال
املر�ضى املي�ؤو�س من �شفائهم.
وت�سلمت ال�ساير .و�سام الإمرباطورية الربيطانية ،من ويل
عه��د العر�ش الربيطاين الأم�ير ت�شالز نيابة ع��ن والدته امللكة
�إليزابيث الثاني��ة يف احتفالية خا�صة بق��صر باكينهام و�سط
لندن.
وقال��ت ال�ساي��ر يف ت�رصيح م�شرتك ل��ـ «كون��ا» وتلفزيون
الكوي��ت عق��ب تكرميها« :لق��د كان �رشف��ا عظيم��ا �أن ت�سلمت
ه��ذا التكرمي املمي��ز من ويل العه��د االمري ت�شال��ز نيابة عن كل
من عم��ل معي خالل الأع��وام الثالثني املا�ضي��ة وعلى ر�أ�سهم
زوجي د .ه�لال ال�ساير و�أمناء و�أع�ض��اء املجل�س واملتطوعني
الذي��ن عملوا مع��ي لتوف�ير الرعاي��ة االجتماعي��ة مل�ست�شفى
الأطفال وبيت عبداهلل للأطفال».

و�أ�ضاف��ت يف هذا ال�سي��اق� :أن هذا تك��رمي للأطفال و�أ�رسهم
الذي��ن مت تق��دمي امل�ساعدة له��م ،مو�ضح��ة �أن «ه��ذا التكرمي
��شرف عظيم يل �شخ�صي��ا وتقدير يل مب��ا �أنن��ي �أ�صبحت بعد
هذه ال�سنوات جزءا من البيت الكويت��ي الذي يعرف بعطائه
وكرمه قيادة و�شعبا».
وا�ستذكرت مارغري��ت بهذا ال�صدد جه��ود �صاحب ال�سمو
الأم�ير ال�شي��خ �صب��اح الأحم��د يف دع��م االعم��ال االن�ساني��ة
واخلريية يف خمتلف �أنحاء العامل والذي منحته االمم املتحدة
لقب قائدا للعمل الإن�ساين.
وذك��رت� :إنه��ا ر�أت م�ساهم��ات الكويتي�ين عل��ى خمتل��ف
الأعم��ار وامل�ستوي��ات يف م�ساع��دة م��ن ه��م اق��ل حظ��ا منهم،
معت�برة �أن الأمر �أعظم عندما تكون ه��ذه امل�ساعدات للأطفال
املر�ض��ى وخا�صة ملن ال يرجى �شفا�ؤهم لتق��دمي اف�ضل رعاية
ممكنة لهم.
ودع��ت مارغريت ال�شب��اب الكويت��ي �إىل املثاب��رة من اجل

حتقي��ق �أحالمه��م وم�شاريعه��م وهوياته��م وان ي�ستمروا يف
م�ساعدة الآخرين وخا�صة الأطفال املر�ضى واملحتاجني.
وكانت مارغري��ت ال�ساير قامت قبل  30عام��ا بتبني فكرة
ان�شاء مركز متخ�ص�ص لرعاية االطفال �أطلق عليه ا�سم «بيت
عبداهلل» مل�ساعدة االطفال الذي��ن يعانون �أمرا�ض م�ستع�صية
وتق��دمي العالج التلطيف��ي لهم لتخفيف املعان��اة واالالم التي
ي�شعرون قبل وفاتهم بعيد عن اجواء امل�ست�شفيات.
وجاء اط�لاق ا�س��م «بيت عب��داهلل» عل��ى املرك��ز ن�سبة �إىل
طفل ا�سمه عبداهلل عاد �إىل الكوي��ت عام  1989بعد فرتة عالج
و�إقام��ة طويلة بامل�ست�شفى يف لندن للع�لاج من مر�ض خبيث
ال �شفاء منه.
وقام��ت ال�ساي��ر مب�ساع��دة �أم عب��داهلل يف رعاي��ة ابنه��ا
يف املن��زل وبدع��م فري��ق م��ن الأطب��اء واملمر�ض��ات وغريه��م
م��ن املتخ�ص�ص�ين يف معاجل��ة الأمل ل��دى الأطف��ال والرعاية
التلطيفية حتى وفاته قبل �أن يكمل عامه اخلام�س.

