غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

ليس حسن الجوار كف األذى
وإنما احتمال األذى

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

الكويت تميزت مع محيطها
بسياسة حسن الجوار
واحترام الخصوصية

الخميس
العدد ()3289
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تخصيص ملياري دوالر قروض ًا واستثماراً للعراق
األمير :لن نتوانى عن دعم األشقاء

في سوريا واليمن

الكويت تدعو
لتنفيذ برامج
دولية مشتركة
لمكافحة
اإلرهاب

أمن واستقرار العراق جزء ال يتجزأ
من أمن واستقرار الكويت والمنطقة

الدعم الذي نقدمه لألشقاء يأتي إيمان ًا بالدور اإلنساني
لألسرة الدولية واستجابة للشرائع السماوية

7

االجتماع ...رسالة قوية من دول التحالف والمجتمع
الدولي للتعبير عن مدى اإلصرار على هزيمة اإلرهاب
يتوجب على العراق الشروع في إعادة إعمار شامل
 ...وهو عمل لن يتمكن من التصدي له وحده

العراق في مواجهته وتصديه لإلرهاب أدى دوراً

تاريخي ًا ومشرف ًا لدحر التنظيمات اإلرهابية

ص 2و 3

«الخارجية» و«الداخلية» و«التجارة» تناقش العمالة الفلبينية ...األسبوع المقبل

المجلس وافق على تعديل قانون
«المشروعات الصغيرة»

بوشهري :الحكومة اتخذت اإلجراءات المناسبة
فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام
كتب حمد احلمدان
وفار�س عبدالرحمن:
واف��ق جمل�س الأم��ة على اقرتاحات
ب��ق��وان�ين بتعديل بع�ض �أح��ك��ام
القانون رقم « »98ل�سنة  2013ب�ش�أن
ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
يف «مداولته االولى».
وجاءت نتيجة الت�صويت على تقرير
جلنة حت�سني بيئة الأعمال ورعاية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
الربملانية على االقرتاحات بقوانني
ب�ش�أن «ال�صندوق الوطني» مبوافقة
 29ع�ضوا وع��دم موافقة ع�ضوين
وامتناع ثالثة اع�ضاء من اجمايل
احل�ضور البالغ عددهم  34ع�ضوا.
وك���ان وزي���ر ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب خالد
الرو�ضان �أك��د �أن ه��ذه التعديالت
«�ستتيح لهذه امل�شاريع الكثري من
املميزات التناف�سية».
م��ن جهتها �أك���دت وزي���رة الدولة
ل�����ش��ؤون الإ���س��ك��ان وزي���رة الدولة
ل�ش�ؤون اخلدمات جنان بو�شهري ان
احلكومة بادرت الى اتخاذ الإجراءات
املنا�سبة ب�ش�أن التو�صيات الواردة
يف تقارير اللجان الربملانية «خا�صة
فيما يتعلق باحلفاظ على املال
العام ورفع ق�ضايا يف املحاكم».
جاء ذلك يف مداخلة للوزيرة بو�شهري
يف جل�سة جمل�س الأمة التكميلية �أم�س
عقب انتهاء املجل�س من مناق�شة بند
تقارير اللجان الربملانية.
وفيما يتعلق بتقرير جلنة حماية

• �سمو الأمري �أثناء افتتاحه م�ؤمتر الكويت الدويل لإعادة �إعمار العراق

وزير الخارجية 30 :مليار دوالر إجمالي إسهامات
ص6
الدول المشاركة في المؤتمر

«األمم المتحدة» :األمير من أوائل الزعماء
وقوف ًا مع أزمة الالجئين السوريين
�أكد الأم�ين العام للأمم املتحدة
انطونيو غوتريي�س ان �سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد من
�أوائ��ل الزعماء وقوف ًا مع م�شكلة

الالجئني ال�سوريني يف وقت كان
هناك المباالة من الأ�رسة الدولية.
وقال غوتريي�س انه بف�ضل ر�ؤية
و���ش��ج��اع��ة و���ص�بر وع����زم �سمو

«الحرس» أجرى
تمرين «القلعة
الصامدة»
بالتعاون
مع الجيش
16

ام�ير ال��ب�لاد حتقق جمع الأ��سرة
الدولية باقامة ثالثة م�ؤمترات يف
الكويت لتخفيف او�ضاع الالجئني
ال�سوريني.

وزير التجارة ال يعطي موافقة إال لربعه

المويزري :اللي يفتح محل سندويشات
يعطونه  100ألف دينار

اتهم النائب �شعيب املويزري ،وزير التجارة وال�صناعة
خالد الرو�ضان خالل مناق�شة تعديالت قانون امل�رشوعات
ال�صغرية ب�أنه ال يعطي املوافقة على امل�رشوع �إال لربعه
يف الديوانية «واللي يتقدم لل�صالح العام يتم رف�ضه»
وفق ًا لقوله.
• جنان بو�شهري يف حوار جانبي �أثناء جل�سة �أم�س

الأم���وال العامة الربملانية ب�ش�أن
ال��ت��ج��اوزات التي حلقت بالأموال
العامة و�أم�ل�اك ال��دول��ة العائدة
مل�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية من قبل
��شرك��ة «ك���ي.ج���ي�.إل» لال�ستثمار
و�رشكاتها التابعة والزميلة �أكدت
بو�شهري ان احلكومة لن ت�سحب هذا
التقرير.
وقالت ان البع�ض �أثار ان احلكومة
ب�صدد طلب �سحب هذا التقرير لكن
احلكومة ب��ادرت الى اتخاذ الكثري
من الإجراءات ب�ش�أن التو�صيات التي
وردت يف التقرير.

على �صعيد �آخ���ر تعقد اللجنة
اخل��ارج��ي��ة الربملانية الأ�سبوع
املقبل اج��ت��م��اع� ًا ل��ل��وق��وف على
تطورات مو�ضوع العمالة الفلبينية،
فيما قال مقرر اللجنة النائب حممد
احلويلة ان اللجنة وجهت دعوة
للمعنيني يف وزارات الداخلية
واخل��ارج��ي��ة وال��ت��ج��ارة وممثلني
عن هيئة القوى العاملة حل�ضور
االج��ت��م��اع واع����داد تقرير مف�صل
ح��ول اخل��ط��وات ب��اجت��اه معاجلة
هذا امللف.
�ص 8و9

و�أ�ضاف :الرو�ضان من ال�صبح �شغال على النواب لإقناعهم
ب�إقرار التعديالت ،الفت ًا �إلى �أن من يتقدم لفتح حمل
«�سندوي�شات» يعطونه � 100ألف دينار ،واللي يتقدم
مب�رشوع مل�صلحة البلد ال تتم املوافقة على م�رشوعه
لأنه مو من ربع الديوانية.

وزير النفط :التوقيع على مشروع «الدقم»
اليوم في سلطنة عمان
�أعلن وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء
وامل��اء بخيت الر�شيدي عن توقيع
�رشكة البرتول الكويتية العاملية
اليوم على اتفاق يق�ضي بتملك ن�سبة
 % 50م��ن م����شروع م�صفاة وجممع
برتوكيماويات «الدقم» يف �سلطنة
عمان.

وقال �إن هذا التوقيع ي�أتي بعد �أن
متت املوافقة من املجل�س الأعلى
للبرتول واعتماده مل�رشوع �إن�شاء
م�صفاة الدقم بامل�شاركة بني �رشكة
النفط العمانية و��شرك��ة البرتول
الكويتية العاملية التابعة مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.

حامل اللقب
سقط أمام
الجهراء للمرة
األولى في دوري
القدم
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و�أو�ضح �أن هذه ال�رشاكة تد�شن انطالق
م�رشوع م�صفاة وجممع برتوكيماويات
الدقم ،م�شري ًا �إلى �أن هذه ال�رشاكة
تدعو لالعتزاز والفخر «فهو م�رشوع
تنموي وحيوي و�سي�ساهم يف دعم
اقت�صاد �سلطنة عمان.
�ص12

االتهامات الموجهة لنا ...باطلة ومزيفة

«الخارجية السورية» :ال دالئل على استخدام األسلحة الكيميائية
 ...وواشنطن غير مرتاحة لإلنجازات التي حققها الجيش
ر�أى نائب وزي��ر اخلارجية واملغرتبني
ال�سوري في�صل املقداد �أن وا�شنطن غري
مرتاحة للإجنازات التى يحققها اجلي�ش
العربي ال�سوري ولذلك تن�رش �أخبارا م�ضللة
تدعي فيها �أن القوات ال�سورية ت�ستخدم
الأ�سلحة الكيميائية يف الغوطة ال�رشقية ويف
�إدلب ومناطق �أخرى.
ودع��ا الأم���م املتحدة واملجتمع ال��دويل

�إلى التحقيق يف �أفعال الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة التي تهدد ال��وح��دة الرتابية
ل�سوريا وا�ستقاللها ال�سيا�سي والتي تهدف
�إل��ى النيل من �سيادة بلد ع�ضو يف الأمم
املتحدة وعمليا ت�صفية ال�شعب ال�سوري
وهذا يتناق�ض مبا�رشة مع الأهداف واملهام
الأ�سا�سية للمنظمة الدولية التي مت �إن�شا�ؤها
للحفاظ على الأمن وال�سلم الدوليني.

و�شدد على �أنه «ال توجد حتى الآن دالئل على
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية من قبل �سوريا
وكل االتهامات مبنية على ادع��اءات باطلة
ومزيفة قدمتها ما ت�سمى منظمة الدفاع
امل��دين ال�سوري «اخل��وذ البي�ضاء» التي
ظهرت على حقيقتها من خالل ن�رش �أخبار
ومقاطع فيديو ثبت �أنها مزورة».
ونبه املقداد ب�شكل خا�ص �إلى حقيقة �أنه بني

 15و 17من يناير  2018ا�ستخدم الإرهابيون
يف �إدل��ب الأ�سلحة الكيميائية مرتني �ضد
القوات ال�سورية املتقدمة .وقال «تعر�ض
جنودنا لهجوم بغاز الكلور بالقرب من بلدة
حوين جنوب ادلب وبلدة �سنجار ما �أدى �إلى
احتياج جنودنا للعالج الطبي».
وت�ساءل ماذا ب�ش�أن منظمة حظر الأ�سلحة
الكيميائية التي مت ت�صميمها للتحكم مبنع

انت�شار وا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية..
وملاذا مل تقم بعملها يف هذه احلالة؟ معتربا
�أن عدم قيامها بعملها وعدم وجود رغبة لدى
الدول الغربية يف اتخاذ اجراءات عملية ردا
على ا�ستخدام الإرهابيني ال�سالح الكيميائى
يثري ت�سا�ؤالت جدية بخ�صو�ص وجود ت�أثري
مبا�رش على ن�شاطات املنظمات الدولية
(�ص)19
التابعة للأمم املتحدة.

احتفاالت عائلية
وشبابية
في «الفالنتاين»
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