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نحن جنر�ؤ على الكالم

«ونزّلنا من السماء ماء
مبارك ًا فأنبتنا به جنات
وحب الحصيد».

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بوأحمد :أخي المحترم وزير البلدية أرجو منكم
وتربع ألن
تأجيل التخييم حتى تخض ّر األرض ّ

االثنين

البقيات والسياكل والسيارات سوف تدمر التربة
وتقضي على األعشاب والنباتات أو ان تخصصوا
محميات لتربع فيها الناس عندما تصبح األرض
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األمير والرئيس العراقي بحثا آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

الكويت والعراق يتجهان لفتح «البوابة الشرقية»
• إنشاء سكة حديد وافتتاح الطرق الممتدة إلى إيران وأذربيجان وسورية ولبنان واألردن
• برهم صالح :مصرون على تجاوز آثار الماضي والتركيز على مصالحنا المشتركة

بحث �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد مع الرئي�س
العراقي برهم �صالح �آخر امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.
وعقدت املباحثات الر�سمية بني اجلانبني حيث تر�أ�س اجلانب
الكويتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد ورئي�س جمل�س الوزراء
�سمو ال�شيخ جابر املبارك وكبار امل�س�ؤولني بالدولة وعن
اجلانب العراقي الرئي�س د.برهم �صالح رئي�س جمهورية
العراق وكبار امل�س�ؤولني يف احلكومة العراقية.
و�رصح وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح ب�أن
املباحثات تناولت العالقات الثنائية التي تربط الكويت
بالعراق وتعزيزها وتنميتها وال�سعي املتوا�صل لالرتقاء ب�أطر
التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت الى �آفاق �أرحب بني
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل دعم �أمن وا�ستقرار العراق
لتحقيق وحدة و�سالمة �أرا�ضيه وتعزيز اجلهود املبذولة يف
مكافحة الإره��اب والق�ضاء عليه ،كما ت�ضمنت املباحثات
بحث الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و�آخر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
من ناحيته �شدد الرئي�س العراقي على عمق العالقات بني بغداد
والكويت ،داعي ًا �إلى �رضورة جتاوز �آثار املا�ضي والتطلع
نحو امل�ستقبل والرتكيز على م�صالح البلدين امل�شرتكة.
واقت�صادي ًا ،ركز اجلانبان على �أهمية �أن تكون هناك مناطق
م�شرتكة بني البلدين على امل�ستوى املايل واال�ستثماري ،ودعوا
�إلى العمل على �إن�شاء خطوط نقل جديدة و�سكك حديد توطن
العالقات االقت�صادية والثقافية بني البلدين وال�شعبني.
وتتجه العالقات الثنائية املميزة واملثمرة بني البلدين �إلى
فتح �آفاق جديدة ،وتهيئة ال�سبل لالزدهار والتنمية ،وتت�ضمن
اخلطة امل�ستقبلية �إن�شاء �سكة حديد تربط العراق بالكويت،
�إ�ضافة �إلى افتتاح «الهاي واي» املمتدة �إلى �إيران واذربيجان
وكذلك �إلى �سورية ولبنان والأردن ،وبذلك �سيتم توفري املال
والوقت ،ويتم اخت�صار امل�سافات �إلى الثلث بد ًال من طريق
ال�سعودية احلايل ،كما ان هذا امل�رشوع �سي�ؤدي �إلى حتقيق
التوا�صل مع �أوروبا عن طريق تركيا.
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األمير يشكر الجهات
الحكومية على جهودها
في التعامل مع األمطار
�أع��رب �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد عن بالغ �شكره وتقديره
الكبري على ما �أولته اجلهات الر�سمية التي
�سخرت كافة جهودها للتعامل مع التداعيات
وامل�ستجدات امل�صاحبة لهطول الأمطار
الغزيرة التي �شهدتها البالد واملنطقة،
وعلى وجه اخل�صو�ص وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية واحلر�س الوطني ووزارة الأ�شغال
العامة والهيئة العامة للطرق والنقل
ال�بري واالدارة العامة للإطفاء ووزارة
ال�صحة ووزارة الكهرباء وامل��اء ووزارة
الإع�لام ووزارة الرتبية والتعليم العايل
وبلدية الكويت ،تنفيذا للخطط التي ر�سمها
جمل�س الوزراء واللجان امل�شكلة لذلك.
وثمن �سموه املتابعة احلثيثة لرئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك
واخ��وان��ه ال���وزراء لهذا احل��دث واتخاذ
كل ما يلزم من �أج��ل احلفاظ على �سالمة
املواطنني.

ناصر الصباح :أتمنى أن أكون معكم

في الفترة الديمقراطية المزدهرة
عرب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح عن �سعادته ب���أن يكون مع
النواب يف هذه الفرتة املزدهرة ،وذلك يف رده على
ترحيب رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن بعودته
للبالد معافى من رحلة العالج.
و�شكر ال�شيخ نا�رص ال�صباح كل من �س�أل عن �صحته،
وق��ال« :ي�سعدين �أن �أك��ون معكم يف هذه الفرتة وما
تبقى من هذه الفرتة الدميقراطية».
و�أ�ضاف :اعتذر لكم عن عدم ح�ضور �سمو رئي�س جمل�س
ال���وزراء ال�شيخ جابر املبارك ووزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد وذلك الن�شغالهما يف االجتماع
مع ال�ضيف ،الرئي�س العراقي ،برهم �صالح ،م�ؤكد ًا
ان االجتماع الأول مع اجلانب العراقي كان م�شجع ًا
جد ًا ومثمر ًا.

الرومي :كنا على
قدر المسؤولية

«الدفاع» حلّت
أزمة الفيضانات

�أك����د وك��ي��ل احل��ر���س الوطني
الفريق الركن ها�شم الرفاعي
ا�ستعداد احلر�س الوطني للقيام
باملهام املوكلة اليه عرب ا�سناد
اجهزة الدولة املعنية ملواجهة
االمطار والتقلبات اجلوية التي
متر بها البالد.
وقال عقب قيامه بجولة تفقدية
للت�أكد من م��دى جاهزية فرق
الطوارئ والآليات يف مع�سكرات
احل���ر����س ال��وط��ن��ي ان جميع
ال��وح��دات على �أمت اال�ستعداد
واجل��اه��زي��ة ل��ل��ق��ي��ام باملهام
املطلوبة وتقدمي يد العون.
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الجراح :مستعدون
لمواجهة أمطار
األربعاء

�أك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح ا�ستعداد
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة كافة
م���ن وزارات وه��ي��ئ��ات،
للأمطار املتوقع هطولها
ي���وم الأرب����ع����اء املقبل،
وقال« :لدينا توقعات لكن
ال نعلم حجم وكمية الأمطار
التي �ستهطل و�رسعة الرياح
يف يوم الأربعاء وبالت�أكيد
�سن�ستعد لها».

بالتعاون مع «األشغال»

«الحرس» :نقوم
بمهامنا في مساندة
أجهزة الدولة

محليات 2

الرشيدي :زيادة
تبادل الطاقة
الكهربائية
بين دول المجلس
في الفترة المقبلة

محليات 5

• صاحب السمو لدى استقباله الرئيس العراقي أمس

نقل للنواب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء عن عدم الحضور

�أعلنت وزارة الدفاع �أنها قامت بالتعاون مع
وزارة الأ�شغال العامة بفتح املنهول الرئي�سي
يف منطقة جنوب ال�صباحية حلجز مياه الأمطار
وحتويل م�سارها عن املناطق ال�سكنية.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف ان قوة الواجب
«غيث» بالتعاون مع هند�سة املن�ش�آت الع�سكرية
التابعة لوزارة الدفاع وبالتن�سيق مع وزارة
الأ�شغال العامة قامت بحل الأزم��ة امل�سببة
لفي�ضانات مياه الأم��ط��ار يف جنوب منطقة
ال�صباحية.

بوشهري :حريصون
على تنفيذ المشاريع
اإلسكانية وفق
الخطة اإلنمائية

• الشيخ ناصر الصباح لدى وصوله إلى مجلس األمة

تفوق
تلفزيون الكويت...
ّ
على الطابور الخامس
مل تكن الأمطار الغزيرة التي هطلت
على البالد بالع�صية على املواجهة
من قبل �أجهزة الدولة املختلفة والتي
�أثبتت جدارتها واحرتافيتها يف طريقة
تعاملها مع التهويل املتعمد من قبل
«الطابور اخلام�س» الذي ينتهز الفر�صة
تلو الأخ��رى ملحاولة ��ضرب الدولة
و�أجهزتها و�إث���ارة البلبلة وال�شكوك
جتاهها.
وقد �أثبت تلفزيون الكويت الر�سمي علو
كعبه وقدرته الفائقة واحرتافيته يف
مواجهة الأزمة ،حيث عمل على مدى 72
�ساعة يف بث مبا�رش دون توقف ملحاربة
الإ�شاعات و�إب��راز دور �أجهزة الدولة

املختلفة وجهودها يف تقدمي امل�ساعدة
للأهايل ومواجهة م�شكلة ال�سيول غري
املتوقعة وتوجيه الن�صح واالر�شاد
للمواطنني واملقيمني على حد �سواء.
احرتافية تلفزيون الكويت والعاملني
به كانت حمط ر�ضا وا�شادة من �أبناء
ال�شعب الكويتي قاطبة ،حيث كان
اجلميع وبال ا�ستثناء يتابع التلفزيون
الر�سمي خ�لال الأزم��ة التي م��رت بها
البالد ل�يردد اجلميع وب�صوت واحد:
«ال�شكر للتلفزيون الر�سمي والعاملني
به ال يكفي ،ولكن يبقي التفاين والعمل
الد�ؤوب �سمة غالبة� ...شكرا و�ألف �شكر
لعملكم الوطني املخل�ص».

�أو����ض���ح وزي����ر الأ���ش��غ��ال
ح�سام الرومي �أن الأمطار
ك���ان���ت غ��ي�ر م�����س��ب��وق��ة،
وم��ا قمنا به ك��وزراء على
ق���در امل�����س ��ؤول��ي��ة ،فيما
قامت هيئة الطرق بتنظيف
املجاري والطرق والأنفاق
وت�����ش��غ��ي��ل امل�����ض��خ��ات،
والكويت م�ستواها منخف�ض
جغرافي ًا ما �أدى �إلى تكون
�سيول بهذا القدر.

أهالي مدينة صباح األحمد دعوا
وزير األشغال إلى العدول عن استقالته

الغانم :األمير أمر باستمرار
اإلعانة ألهل الغريق الفضلي
كتب عبدالله ال�سلمان:
�أعلن رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن
ان �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد �أمر
با�ستمرار الإعانة لأهل ال�شهيد الغريق
حمد براك الف�ضلي ،كما �أمر �سموه بدفع
الدية ال�رشعية لهم ،وقال« :وبالتايل
هم يف �أمن و�أمان يف بلدهم الكويت».
على �صعيد �آخر ويف رده على �س�ؤال
لـ «ال�شاهد» عن فحوى ر�سالة �أهايل
مدينة �صباح الأحمد قال الغامن� :أثناء
جولتي يف مدينة �صباح الأحمد طلب
مني الأه���ايل اي�صال ر�سالة لوزير
الأ�شغال ح�سام الرومي بالعدول عن
ا�ستقالته.
وتابع� :ستتم حما�سبة املق�رصين يف
ح��وادث الغرق ،مو�ضح ًا ان تطاير

اقتصاد 6
• مرزوق الغامن

احل�صى مرتبط بعقود موقعة منذ
فرتة زمنية طويلة ،وقد وعدنا وزير
الأ�شغال بحلها.

وزير المالية :آلية لتعويض
المواطنين المتضررين
ُك ّلف وزير املالية د.نايف احلجرف
بو�ضع �آل��ي��ة لتعوي�ض املواطنني
املت�رضرين من الأمطار الغزيرة,
كما ج��اء على ل�سان رئي�س جمل�س
الأمة �أم�س.
وق����ال ال���غ���امن �إن����ه «ف��ي��م��ا يتعلق
باملواطنني الذين تعر�ضوا لأ�رضار

«المركزي»:
القروض محور
أساسي في
االستقرار النقدي
والمالي

وتلفيات وهذا �أمر خارج عن �إرادتهم
�أي�ضا مت الت�أكيد ب�أنه مت تكليف وزير
املالية د.ن��اي��ف احل��ج��رف بو�ضع
الآلية لتعوي�ض املت�رضرين احلقيقيني
دون دخول بع�ض مدعي ال�رضر حتى
ال يظلم املت�رضر احلقيقي ،وهذا �أمر
حتمي ووعدت به احلكومة».

«مؤسسة البترول»:
عدم تجديد بعض
عقود مبيعات
المنتجات البترولية

اقتصاد 7

«الحديدة»
حرب شوارع في
ُ
ليفربول عبر
فولهام بهدفين
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