سموه عزى الرئيس التونسي في ضحايا «بن قردان»

األمير :نقف مع المجتمع الدولي للقضاء على اإلرهاب
بعث �سمو �أ م��ي��ر ال��ب�لاد ،ال�شيخ
�صباح الأحمد ،ببرقية تعزية �إلى أ�خيه
الرئي�س الباجي قايد ال�سب�سي ،رئي�س
الجمهورية التون�سية ال�شقيقة ،عبر
فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق

موا�ساته ب�ضحايا الهجوم الم�سلح على
مقار �أ منية وم�ست�شفى في مدينة بن
قردان ،الذي �أ�سفر عن ا�ست�شهاد عدد من
قوات الجي�ش ورجال الأمن والمواطنين،
و إ� �صابة عدد آ� خر منهم� ،سائال �سموه

المولى تعالى أ� ن يتغمد ال�ضحايا
بوا�سع رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته
ويمن على الم�صابين ب�سرعة ال�شفاء
والعافية.
كما أ� كد �سموه ا�ستنكار الكويت

و�إدانتها ال�شديدة لهذا العمل الإرهابي
ا آل ث��م ،ال��ذي ا�ستهدف �أ رواح ا ألبرياء
ا لآ منين ،وزعزعة �أ من وا�ستقرار البلد
ال�شقيق ،الذي يتنافى مع جميع ال�شرائع
والقيم ا إل ن�سانية ،م�شيرا �سموه إ� لى

موقف الكويت الثابت والراف�ض للإرهاب
بجميع �أ �شكاله و�صوره ،و�سعيها مع
المجتمع الدولي للق�ضاء عليه وتجفيف
منابعه ،مبتهال �سموه �إلى الباري تعالى
أ�ن يحفظ تون�س ال�شقيقة ويديم عليها

نعمة الأمن واال�ستقرار.
كما بعث �سمو ولي العهد ،ال�شيخ
ن��واف ا لأ ح��م��د ،و�سمو رئي�س مجل�س
الوزراء ،ال�شيخ جابر المبارك ،ببرقيتي
تعزية مماثلتين.
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افتتح «ملتقى االستثمار» ممثال سمو أمير البالد

03

المبارك :استقرار الكويت أمنيًا وسياسيًا ..محفز رئيس لالستثمار

❞ الغانم :الكويت تمتلك من االحتياطيات ما يؤهلها لعبور جسر اإلصالح بثقة
❞ العلي :تحديث «الخصخصة» و«حماية المنافسة» خالل الشهرين المقبلين
سمير خضر
�أكد ممثل �سمو �أمير البالد ،ال�شيخ
�صباح ا لأ ح��م��د� ،سمو رئي�س مجل�س
ال���وزراء ،ال�شيخ جابر المبارك ،دعم
الحكومة لجميع المبادرات التي من
�ش أ� نها تعزيز ���ش��راك��ات القطاعين
ال��ع��ام وال��خ��ا���ص ،ف��ي ظ��ل �سيا�سات
اقت�صادية وت�شريعية موائمة لريادة
القطاع الخا�ص ،وقيادته عجلة التنمية
واالقت�صاد.
وق��ال المبارك ،في كلمة له خالل
افتتاح ملتقى الكويت لال�ستثمار ،الذي
ب��د أ� أ� م�س ،بم�شاركة نحو � 300شركة
من القطاع الخا�ص المحلي والأجنبي،
�إ لى جانب  15جهة حكومية ،وتنظمه
هيئة اال�ستثمار المبا�شر ،برعاية �سامية
على مدى يومين� :إ ن الحكومة ت�سعى

�إ ل��ى تعزيز ال�شراكات بين الجانبين
المحلي وا أل جنبي ،من خالل عدد من
الإ ج��راءات والت�شريعات ،م�شددا على
�أ ن الملتقى الذي ُيعقد في ظل ظروف
دقيقة ت�سود منطقة ال�شرق ا لأ و�سط،
يهدف إ�لى التركيز على مميزات الكويت
كدولة قانون وم�ؤ�س�سات ،تتمتع ببيئة
اجتماعية واقت�صادية وقانونية مالئمة
لال�ستثمار ،وت�سليط ال�ضوء على واقع
اال�ستقرار الأمني وال�سيا�سي ،الذي يعتبر
محفزاً رئي�س ًا من محفزات اال�ستثمار.
و أ�كد رئي�س غرفة تجارة و�صناعة
الكويت ،علي الغانم ،أ�ن دولة الكويت
تمتلك من االحتياطيات ما ي�ؤهلها لعبور
ج�سر الإ�صالح بثقة ،و�أنها تمتلك قطاع ًا
خا�ص ًا مقتدراً مالي ًا ذا خبرة وطموح.
وق��ال� :إ ن هناك ارتباط ًا ع�ضوي ًا

(سعيد الخالدي)

ُ
أحطنا خالل لقائنا صاحب السمو بالتحديات الداخلية والخارجية

وزير التربية:
ال نية لالستغناء
عن «الوافدين»
�أك��د وزي��ر التربية وزير
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ،د.ب���در
العي�سى ،عدم وجود �أي توجه
لدى ال��وزارة لال�ستغناء عن
أ�ي معلم وافد في مدار�سها،
مبينا �أ ن ه��ن��اك ف��رق� ًا
ب��ي��ن اال�ستغناء
وال���ت���ق���اع���د
الإج���ب���اري،
الذي ي�شمل
ال��ك��وي��ت��ي
وغ������ي������ر
ال��ك��وي��ت��ي،
وفق ًا لقانون
ديوان الخدمة
المدنية.
وق��ال د.العي�سى،
ف��ي ت�صريح لل�صحافيين،
�إ ن ن��م��وذج ت��دري�����س اللغة
الفرن�سية في مدر�سة جمانة،
ي��دع��م ت��وج��ه ال����وزارة �إل��ى
تعميمها كمادة اختيارية في
ال�صف ال�سابع.
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الفريق الفهد يستقبل
رئيس مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات

ُ
❞ ترفع لمجلس األمة ليصدق عليها ..ثم يأتي دور النواب لمراقبة تنفيذها
❞ النقاش ال يقتصر على الدعوم ..بل يتضمن اإليرادات والمصروفات
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العمير :تحديد قيمة التعويض
ألصحاب المزارع المتعارضة مع
مسار «السكك الحديدية» الخليجي
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الصالح :لن نلتزم
بتجميد إنتاج النفط
إال إذا اتفق الجميع
قال نائب رئي�س مجل�س
ال���وزراء وزي��ر المالية وزير
ال��ن��ف��ط ب��ال��وك��ال��ة� ،أن�����س
ال�صالح ،إ� ن دول��ة الكويت
لن تلتزم ب أ�ي تجميد عالمي
محتمل لم�ستو يا ت �إ نتا ج
النفط� ،إال �إذا اتفق جميع كبار
المنتجين ،بما فيهم �إ ي��ران،
على الم�شاركة في االتفاق.
وف������ي ت�����ص��ري��ح��ات
�صحافية ،على هام�ش ملتقى
الكويت لال�ستثمار ،أ� �ضاف
ال�صالح� :إذا تم �إبرام اتفاق،
ف�ستلتزم الكويت بالتجميد.

الدهون تضر بالخاليا
الجذعية المعوية
وتعرضك للسرطان

قال رئي�س مجل�س ا ألمة ،مرزوق الغانم ،إ�ن لقاءه ور ؤ��ساء
لجان المالية والميزانيات وا ألولويات مع �سمو ا ألمير
كان مثمراً ،ا�ستمعنا خالله �إلى مرئيات �سموه،
مبين��ا �أن اللق��اء كان ودي��اً ،وتخللت��ه لفتة
�أبوية مقدرة من �س��موه ،و�أحي��ط الجميع
علما بالتحديات التي تواجهن��ا ،داخلي ًا
أ�و خارجياً .و أ��ضاف الغانم ،في ت�صريح
لل�ص��حافيين بمجل���س ا ألمة ،أ�م���س ،رداً
على �س�ؤال حول االجتماعات التي تعقدها
اللجنة المالية لمناق�ش��ة التدابير الالزمة
لمعالج��ة الو�ض��ع االقت�ص��ادي« :عازمون
على مواجهة ه��ذا الملف بما في��ه من تحديات
كبيرة ،ألن ا ألمر ال يقت�صر على مو�ضوع دعوم فقط،
بل هو ق�ص��ة إ��ص�لاح اقت�ص��ادي جذري ،وحتى ال يكون ا ألمر
مج��رد كالم مكرر من دون ق��رار ،اتفقنا على �أن يكون م�ش��روع

النواف :القيادة السياسية أولت
اهتماما ً
ً
كبيرا
الرياضة الشرطية
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افتت��ح رئي�س االتحاد الدولي الريا�ض��ي لل�ش��رطة
ال�ش��يخ �أحم��د الن��واف �أعم��ال االجتم��اع الرابع ع�ش��ر
للجمعي��ة العمومية لالتحاد الدولي ف��ي فندق الجميرا
أ�م�س ،تح��ت رعاية نائ��ب رئي�س مجل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ محمد الخالد ،و�شهد االجتماع جملة من
القرارات التي من �ش�أنها النهو�ض بالريا�ضة ال�شرطية.
�أعلنت الجمعية العمومية ان�ضمام  4دول جديدة لأ�سرة
االتحاد الدولي.

الإ�صالح االقت�صادي عبارة عن وثيقة مف�صلة تُرفع �إلى مجل�س
ا ألمة لي�صدق عليها ،ومن ثم ي أ�تي دور النواب لمراقبة الحكومة
ومتابعتها في تنفيذ هذه الوثيقة».
و�أو�ضح أ�ن النقا�ش في الإ�صالح االقت�صادي
ال يت�ض��من الدعوم فق��ط ،بل كل م��ا يتعلق
بالميزانية واالقت�صاد الكويتي ،حيث ننظر
�إلى الإيرادات والم�صروفات ،و إ�لى كيفية
أ�ن يكون المواطن الكويتي �شريك ًا أ��سا�سي ًا
في االقت�صاد الكويتي ،وننظر إ�لى كيفية
�إ�صالح بع�ض االختالالت ال�سابقة .وفي
رده على �س�ؤال عما �إذا كانت هناك لقاءات
مقبلة مع �سمو الأمير ،قال الغانم« :مثل هذه
اللقاءات تُحدد في وقتها ،و�أبواب �س��مو الأمير
مفتوحة دائم ًا للجميع».
التفاصيل ص

�أكد وكيل وزارة الداخلية الم�ساعد ل�ش�ؤون المرور
اللواء عبداهلل المهنا� ،أن قطاع المرور في قمة جاهزيته
للم�شاركة في �أ �سبوع المرور الخليجي الموحد 13
الجاري ،الذي يهدف إ� لى تكثيف التوعية المرورية
لجميع م�ستخدمي ال��ط��رق .وق��ال إ� ن نائب رئي�س
مجل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ محمد الخالد
�أ عطى توجيهاته بو�ضع كافة ا لإ مكانات لإ نجاح هذه
الفعالية المرورية.
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النفط الكويتي
يرتفع
إلى  32.23دوالرا

ميليشيات الحوثي وصالح تشن حمالت دهم واعتقاالت في صنعاء

بينما كانت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،وزيرة التخطيط والتنمية،
هند ال�صبيح ،م�شغولة في اجتماعها مع لجنة �ش�ؤون المر�أة وا أل�سرة البرلمانية،
كان رئي�س اللجنة النائب �صالح عا�شور ي�ضع اللم�سات الأخيرة على ا�ستجوابها،
قبل أ�ن يتوجه لت�سليم �صحيفة اال�ستجواب إ�لى رئي�س مجل�س ا ألمة
مرزوق الغانم ،ظهر أ�م�س ،ويدور حول محورين؛ «خ�صخ�صة
الجمعيات التعاونية» ،و«وقف م�ساعدات الأيتام والتعر�ض
لهم».
وتزامن �إعالن تقديم اال�ستجواب ،مع خروج الوزيرة
ال�صبيح من اجتماع اللجنة البرلمانية ،لت�ؤكد في �أول
تعليق لها على هذا ا ألمر ،أ�ن الم�ساءلة ال�سيا�سية حق
كفله الد�ستور الكويتي للنائب ،وال يملك أ�حد منعه هذا
الحق الذي �سيمار�سه بكل احترام ،و�سيتم الرد عليه بذات
االحترام.
و�أ�ضافت :الم�ستجوب �أخ فا�ضل ،نختلف في �أمور ونتفق
في �أخرى ،وتبقى م�صلحة البالد في المقدمة .بدوره ،طالب النائب
عا�شور الوزيرة ال�صبيح بالرحيل حفاظا على الم�صلحة العامة ،مبينا أ�ن
ا ألمور و�صلت معها إ�لى طريق م�سدود .وبخ�صو�ص م�شاركة النائبين محمد
طنا وعبداهلل المعيوف في اال�ستجواب ،رد عا�شور� :إن النائبين مازاال م�شاركين
قوال وفعال ،وربما ن�شهد ا�ستجوابا �آخر خالل الأيام المقبلة.

الكندري :مبنى المطار المساند
ً
سنويا
يستوعب  5ماليين راكب
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جنيفر لوبيز تبيع منزلها
ً
قصرا
الزوجي وتشتري
بـ  23مليون دوالر
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المهنا :جاهزون للمشاركة في أسبوع
المرور الخليجي الموحد  13الجاري

04

التفاصيل ص

9-8

عاشور يستجوب الصبيح..
وطنا والمعيوف «قول وفعل»!

الغانم :اإلصالح االقتصادي
«وثيقة» ..وليس مجرد كالم
عيد الفضلي وأحمد راضي

الصبيح :ضبط مخالفات
مالية جسيمة في
«المساعدات االجتماعية»

التفاصيل ص

وث��ي��ق��ا ب��ي��ن �أ ه�����داف الملتقى ودور
القطاع الخا�ص ،الفتا �إ ل��ى �أ ن الدعوة
إ� لى اال�ستثمار في الكويت ت�ستند �إ لى
معطيات ومنجزات عدة� ،أ همها البيئة
الت�شريعية ،التي �أ �صبحت على درجة
ع��ال��ي��ة م��ن ال��ن�����ض��وج ،ح��ي��ث يعامل
اال�ستثمار ا لأ جنبي معاملة اال�ستثمار
الوطني ،من دون تعقيد وال تمييز.
ب���دوره ،ك�شف مدير ع��ام هيئة
ت�شجيع اال�ستثمار المبا�شر ،ال�شيخ
د.م�شعل الجابر ،عن ا�ستقطاب 400
مليون دينار ،أ� و ما يعادل  1.3مليار
دوالر ،من اال�ستثمارات المبا�شرة خالل
العام الما�ضي ،م�ضيفا �أن هيئة ت�شجيع
اال�ستثمار ت�ساعد ا أل جانب على تملك
 100بالمئة من ال�شركات في الكويت،
وهي موجودة لتح�سين بيئة ا لأ عمال

واال���س��ت��ث��م��ار .م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال وزي��ر
التجارة وال�صناعة ،د.يو�سف العلي،
من ال�ضروري دعم القطاع الخا�ص للقيام
بدوره في النهو�ض باالقت�صاد الوطني،
م�شيرا �إ ل��ى �أ ن ق��ان��ون الخ�صخ�صة،
وق��ان��ون ح��م��اي��ة المناف�سة� ،سيتم
تحديثهما خالل ال�شهرين المقبلين.
ب��دوره��ا ،قالت وزي��رة التخطيط
والتنمية ،هند ال�صبيح� ،إ ن الكويت
ت�سعى �إ ل��ى زي���ادة م�ساهمة القطاع
الخا�ص في االقت�صاد الكويتي �إلى 42
بالمئة ،خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة.
و أ� �ضافت ال�صبيح؛ هناك عدد من
الم�شروعات اال�ستراتيجية التي تنفذها
الدولة في الخطة الخم�سية الحالية.
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�أعلن وزير الموا�صالت وزير الدولة ل�ش�ؤون البلدية ،عي�سى
الكن��دري ،أ�م�س ،أ�ن الم�ش��روع الجديد لمبن��ى ركاب مطار
الكوي��ت الدولي الم�س��اند� ،سي�س��اهم في توفي��ر طاقة
ا�س��تيعابية م�س��اندة لمطار الكويت الدول��ي ،تبلغ 5
ماليين راكب �سنويا.
وقال الوزير الكندري ،خالل جولته التفقدية في
المطار� ،إن الإدارة العامة للطيران المدني انتهت من
درا�س��ة عطاءات ال�ش��ركات المتقدمة لم�شروع مبنى
ركاب المطار الم�ساند ،وذكر أ�ن هذا الم�شروع �ستنفذه
�إحدى ال�ش��ركات العالمية المتخ�ص�صة وتمثلها �شركة
محلية ،مبينا �أن قيمة �أقل العطاءات المتقدمة لهذا الم�شروع
بلغت حوالي  53مليون دينار.

ضبط  10متهمين بـ «هيروين وشبو
وحشيش» ..وتسجيل  8قضايا اتجار
تمكنت ا إلدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع �ش ؤ�ون ا ألمن
الجنائي من ت�سجيل  8ق�ضايا اتجار بالمواد المخدرة والم ؤ�ثرات العقلية ،والقب�ض
على  10متهمين ،منهم  8مقيمين من جن�سية عربية ومواطن و�آخر من غير محددي
الجن�سية ،كما تم �ضبط كيلو و 90غراما من مادة ال�شبو المخدرة ،وكيلو غرام من
مادة الهيروين ،و 120غراما من مادة الح�شي�ش و 6200حبة مخدرة.
وقامت الإدارة ب�إحالة المتهمين �إلى جهات االخت�صا�ص التخاذ الإجراءات
القانونية بحقهم ،في حين يتم العمل على �إبعاد  12متهما من جن�سيات مختلفة،
تم �ضبطهم بتهمة م�ساعدة تجار المخدرات� ،سواء في التهريب أ�و الترويج
ل�سمومهم ،لمن �سقطوا �ضحايا للإدمان.
من جانبها ،نا�شدت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني المواطنين
والمقيمين عدم التردد في الإبالغ عن حاالت الإدمان للتعامل معها ،حيث ا�ستقبلت
�إدارة مكافحة المخدرات � 10شكاوى �إدمان ،وتعاملت معها بتحويل المدمنين
�إلى الطب النف�سي لتلقي العالج.

