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أدان واستنكر بشدة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مكة وجدة

مجلس الوزراء :تشكيل لجنة لضبط جمع تبرعات سداد الدية والتعويضات
عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الأ�سبوعي
بعد ظهر �أم�س يف ق�رص بيان برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال���وزراء وبعد االجتماع ��صرح نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح
مبا يلي� :أح��اط النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح املجل�س علم ًا يف م�ستهل
اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها
�إلى ال�سعودية م�ؤخر ًا وذلك لالطمئنان
على �ضباط و�أف���راد القوات الكويتية
امل�شاركة يف عملية «�إع����ادة الأم��ل»
وتهنئتهم مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك.
كما �أحاط نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
املجل�س علما بنتائج الزيارة التي قام
بها للبالد م�ؤخر ًا وزير خارجية باك�ستان
�شاه قر�شي والوفد املرافق له والتي مت
خاللها ا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني
البلدين و�سبل تنميتها وتطويرها يف
خمتلف املجاالت ،كما جرى التن�سيق
ب�ش�أن عدد من املو�ضوعات املتعلقة
ب ��أط��ر تعزيز �آف���اق العمل الثنائي
امل�شرتك وال�سبل الكفيلة ملواجهة
التحديات ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة جممل
الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك.
ثم اطلع نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الداخلية الفريق م .ال�شيخ خالد
اجلراح املجل�س بفحوى االجتماع الذي

مت مع وزي��ر خارجية باك�ستان �شاه
قر�شي وال��وف��د امل��راف��ق له والتي مت
خاللها بحث عدد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك ،بالإ�ضافة �إلى بحث
تبادل اخلربات واملعلومات يف جميع
املجاالت خا�صة يف املجاالت الأمنية
بني البلدين.
ثم تدار�س جمل�س ال��وزراء التو�صيات
ال����واردة �ضمن حم�رض اجتماع جلنة
اخلدمات العامة ب�ش�أن م�رشوع مطار
ال��ك��وي��ت ال���دويل « »T2وامل�شاريع
واملرافق ذات ال�صلة واطلع على التقرير
الدوري املقدم من وزارة الأ�شغال العامة
ب�ش�أن مراحل تنفيذ الأعمال اخلا�صة
مب�رشوع مطار الكويت ال��دويل «»T2
حتى نهاية �شهر مار�س  ،2019كما اطلع
على الإجراءات التن�سيقية التي متت بني
كل من «وزارة الدفاع  -الإدارة العامة
للطريان امل��دين» ب�ش�أن �إخ�لاء موقع
قاعدة عبدالله املبارك اجلوية وقاعدة
نواف الأحمد اجلوية.
ثم ا�ستعر�ض جمل�س ال��وزراء التقرير
الرابع للجنة املكلفة بدرا�سة وفح�ص
ال�شهادات الدرا�سية للموظفني املواطنني
واملقيمني وا�ستمع بهذا ال�صدد �إلى �رشح
قدمه وزير الرتبية وزير التعليم العايل
حامد العازمي رئي�س اللجنة �أو�ضح
فيه الإج��راءات القانونية التي اتخذها
بهذا ال�ش�أن بالتن�سيق م��ع اجلهات
احلكومية املعنية ملتابعة مراجعة
معادلة ال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

من وزارة التعليم العايل مع املكاتب
الثقافية ب��اخل��ارج وال��ب��دء مبراجعة
معادالت ال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة
من الوزارة مع كل من املكاتب الثقافية
الكويتية يف الدول التالية «�أ�سرتاليا -
�أيرلندا  -ال�سعودية  -فرن�سا  -كندا»،
كما عر�ض للمجل�س الإح�صائية التي مت
التو�صل �إليها اخلا�صة ب�إعداد معادالت
ال�شهادات الدرا�سية ال�صادرة من الوزارة
وال��ت��ي مت��ت مراجعتها م��ع املكاتب

سفيرنا بجنيف :الكويت سباقة
في االستجابة لبرامج «الصحة العالمية»
�أك���د م��ن��دوب ال��ك��وي��ت ال��دائ��م ل��دى االم���م املتحدة
واملنظمات الدولية االخرى يف جنيف ال�سفري جمال
الغنيم ،ان م�شاركة الكويت يف اعمال اجلمعية العامة
ملنظمة ال�صحة العاملية تكت�سي اهتماما متزايدا من
عام الى �آخر.
جاء ذلك يف ت�رصيح ادلى به على هام�ش فعاليات
افتتاح اعمال اجلمعية العامة ملنظمة ال�صحة العاملية
التي ت�ستمر بني  20و 28مايو احلايل مب�شاركة الكويت
بوفد يرت�أ�سه وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل ال�صباح.
وو�صف الغنيم العالقة بني الكويت ومنظمة ال�صحة
العاملية ب�أنها ذات طابع ا�سرتاتيجي وان�ساين يف
�آن واحد نظرا حلر�ص الكويت على متويل الكثري من
الربامج ال�صحية حول العامل م�شريا الى ان الكويت هي

الدولة العربية الوحيدة الع�ضو يف �صندوق الطوارئ
التابع للمنظمة.
و�أ�شار �إلى �أن الكويت كانت �سباقة لال�ستجابة لربامج
املنظمة يف دول املنطقة ومنها حملة تطعيم اطفال
�سورية وحمالت الرعاية ال�صحية يف اليمن الى جانب
دع��م الكويت لربامج املنظمة يف مكافحة فريو�س
«ايبوال» يف غرب افريقيا والتداخالت ال�صحة يف مناطق
الكوارث الطبيعية.
و�أو�ضح الغنيم ان هذا التعاون ال يقف فقط عند هذا احلد
بل تطور �أي�ضا الى جائزة �سمو امري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،اخلا�صة مبجايل الرعاية ال�صحية للم�سنني
وتعزيز ال�صحة والتي يتم توزيعها على هام�ش اعمال
اجلمعية العامة ملنظمة ال�صحة العاملية.

الغنيم يشيد بالكوادر الوطنية في «اإلطفاء»

• جمال الغنيم متوسطا ً مشاري الفرس ومحمد العجمي

كتب حم�سن الهيلم:
كلف الفريق خالد املكراد مدير عام االدارة العامة
لالطفاء وفد ًا ر�سمي ًا برئا�سة املقدم م�شاري الفر�س
رئي�س ق�سم اخلطط واملعلومات و�ضابط االت�صال
الوطني للكويت مع مكتب االمم املتحدة للحد من
خماطر الكوارث حل�ضور املنتدى العاملي ال�ساد�س
للحد من خماطر ال��ك��وارث ال��ذي تنظمه احلكومة
ال�سوي�رسية يف جنيف بالتعاون مع مكتب االمم
املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،حيث متت مراجعة
التقدم املحرز لأولويات واهداف اطار �سنداي العاملي
للحد من خماطر الكوارث والتطرق الى اهمية حتقيقها
على امل�ستوى الوطني ،كما ت�ضمن املنتدى ور�ش عمل
خمتلفة تبادل خاللها امل�شاركون التجارب العلمية

والفنية واخل�برات ذات العالقة باحلد من خماطر
الكوارث.
وعلى هام�ش املنتدى ا�ستقبل ال�سفري جمال الغنيم
يف مقر الوفد الدائم للكويت يف جنيف املقدم م�شاري
الفر�س والنقيب حممد العجمي �ضابط العالقات
الدولية باالدارة العامة لالطفاء لالطالع على املحاور
التي مت التطرق لها خالل املنتدى.
ويف اخلتام ا�شاد الغنيم بالكوادر الوطنية التي
متتلكها االدارة العامة لالطفاء واثنى على جهودهم،
خ�صو�صا بعد ان�ضمام �ضباط خمت�صني من االدارة
العامة لالطفاء الى منظمات عاملية خمتلفة مثل مكتب
احلد من خماطر الكوارث وفريق التقييم والتن�سيق
للكوارث بالأمم املتحدة الذي وبال �شك �سوف ت�ستفيد
منه الكويت يف امل�ستقبل.

الثقافية يف اخلارج والتي تزيد على 19
�ألف �شهادة حتى �إعداد التقرير ومطابقة
الأرقام املدنية مع قاعدة بيانات الطلبة
املتخرجني واملوجودة لدى املكاتب
الثقافية والتحقق من �صحتها واتخاذ ما
يلزم نحو مراجعة الت�رشيعات واللوائح
املنظمة لذلك بهدف التحقق من �صحة
جميع ال�شهادات وات��خ��اذ الإج���راءات
القانونية جت��اه املخالفني وكذلك
ال�ضوابط والقرارات املنظمة ملعادلة

ال��درج��ات العلمية مبا ي���ؤدي ل�ضبط
ج��ودة التعليم العايل للح�صول على
تلك الدرجات من الراغبني بالعمل يف
الكويت ويف هذا ال�صدد فقد �أحاط وزير
الرتبية وزي��ر التعليم العايل بح�سن
�سري عملية االمتحانات يف كافة املراحل
الدرا�سية متمنيا لأبنائنا وبناتنا الطالب
النجاح والتوفيق.
وا�ستعر�ض جمل�س الوزراء املقرتحات
العملية التي تقدمت بها وزارة ال�ش�ؤون

االجتماعية بهدف �ضبط وتنظيم جمع
التربعات ل�سداد الدية والتعوي�ضات
وذل���ك بعد م��ا ���ش��اب بع�ض حاالت
جمع التربعات من �سلبيات ومظاهر
خلل ،وعلى الأخ�ص فيما يت�صل يف
اجلمع النقدي باملخالفة للقرارات
والإج����راءات املنظمة لعملية جمع
التربعات ،ول�ضمان �سريها يف �إطار
�أهدافها امل�رشوعة وجتنب انحرافها
�إلى �سوء اال�ستخدام ،فقد قرر املجل�س
ت�شكيل جلنة برئا�سة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية وع�ضوية ممثلني عن
كل من وزارات اخلارجية والداخلية
والعدل والأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
ووحدة التحريات املالية الكويتية
وب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي وبلدية
الكويت ،وذل��ك لدرا�سة الإج���راءات
وال�ضوابط الالزمة لتقنني هذه الأعمال
والوقوف على جميع العقبات العملية
التي نتجت عند الرتخي�ص لبع�ض
اجلمعيات وامل�ب�رات بجمع املال
ل�سداد الدية والتعوي�ضات املرتبطة
بها وو�ضع التو�صيات التي تهدف �إلى
تقنني جمع التربعات لهذه الأغرا�ض
باعتباره عمال من �أعمال الرب مبا يتفق
مع �أحكام القانون وق��رارات جمل�س
الوزراء واللوائح ذات ال�صلة.
كما بحث جمل�س الوزراء �ش�ؤون جمل�س
الأمة واطلع بهذا ال�صدد على الأ�سئلة
واالقرتاحات برغبة املقدمة من بع�ض
�أع�ضاء جمل�س الأمة.

ث��م بحث جمل�س ال����وزراء ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية يف �ضوء التقارير املتعلقة
مبجمل التطورات الراهنة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية على ال�صعيدين العربي
وال��دويل ويف هذا ال�صدد عرب جمل�س
الوزراء عن �إدانة الكويت وا�ستنكارها
ال�شديدين للهجوم الإرهابي التخريبي
الذي ا�ستهدف مكة املكرمة ومدينة
ج���دة بتعر�ضها �إل���ى �صاروخني
بال�ستيني فوق مدينة الطائف وكانا
متجهني �إل��ى مكة املكرمة ومدينة
جدة بالإ�ضافة �إلى حمطتني ل�ضخ خط
�أنابيب رئي�سي يف املنطقة ال�رشقية
مليناء ينبع يف ال�سعودية ،وقد �أكد
جمل�س ال��وزراء ت�ضامن الكويت مع
الأ�شقاء يف ال�سعودية وت�أييدها لكل
ما تتخذه من �إج��راءات حلماية �أمنها
وا�ستقرارها داعيا املجتمع الدويل
التخاذ التدابري الالزمة يف مواجهة
هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها
اخلطرية.
ك��م��ا �أع����رب امل��ج��ل�����س ع��ن �إدان��ت��ه
للهجومني امل�سلحني مبحافظتي
اجليزة والقاهرة ،وكذلك الهجوم
امل�سلح حلافلة �سياحية �أمام املتحف
امل�رصي مب�رص م�ؤخر ًا ،والذي �أ�سفر
عن مقتل و�إ�صابة عدد من املدنيني
الأبرياء جمدد ًا موقف الكويت الثابت
من رف�ض جميع �أعمال العنف والإرهاب
البغي�ض بكل �أ�شكاله و�صوره مهما
كانت الدوافع.

بحث العديد من الملفات الكويتية خالل زيارة رئيس وزراء العراق للبالد

الجاراهلل :لن نتردد في تقديم أي خطوة
للتهدئة بين إيران وأميركا
كتب �سالمة ال�سليماين:
�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله �أن دول اخلليج عززت
التن�سيق بينها لتوفري �إم��دادات
النفط �إلى الأ�سواق العاملية يف ظل
التوتر الذي ت�شهده املنطقة.
وقال اجلارالله لل�صحافيني يف لقاء
�أقامته ال�سفارة العراقية مبنا�سبة
�شهر رم�ضان ب�أن من الطبيعي يف
ظ��ل الت�صعيد �أن تتخذ الكويت
ودول جمل�س التعاون خطوات يف
هذا ال�ش�أن حيث ان هناك تن�سيقا
وتوا�صال بني الكويت ودول اخلليج
لتوفري ال�ضمانات لناقالت النفط
وتوفري الإم��داد املتوا�صل للطاقة
�إلى الأ�سواق العاملية.
و�أعلن عن زيارة مرتقبة لرئي�س
ال���وزراء العراقي خ�لال اال�سبوع
احل���ايل لبحث �أوج����ه التعاون
امل�شرتك ،مو�ضح ًا �أن العديد
من امللفات املهمة �ستبحث خالل
ال��زي��ارة وم��ن �ضمنها ما يتعلق
باحلدود البحرية حيث �إن زيارة
وزير اخلارجية العراقي الأخرية
�ضمن اللجنة العليا ق��د حققت
تقدما �إيجابيا يف هذا امللف.
وع����ن ال��ت����صري��ح��ات الأخ��ي��رة
مل�س�ؤولني ايرانيني و�أمريكيني
ح��ول ع��دم ال��رغ��ب��ة يف الدخول
مبواجهة ،رد اجلارالله قائ ً
ال �إن
التوتر موجود ولكن نحن ن�ستقبل
تلك الت�رصيحات ب�شكل ايجابي
ومن �ش�أن تلك الت�رصيحات �أن تنزع
فتيل الأزمة م�ؤكد ًا على �أن الكويت
لن ترتدد يف �أن تتقدم ب�أي خطوة
يف �سبيل التهدئة.

• خالد اجلارالله خالل مشاركته في حفل السفارة العراقية

و�أدان اجل��ار الله االع��ت��داء على
ال�سفارة الأمريكية يف بغداد لأنه
�سيزيد من حدة التوتر والت�صعيد
ول��ن يخدم اجلهود الرامية �إلى
التهدئة.
وفيما يتعلق مب�شاركة الكويت يف
القمتني اللتني دعت لهما ال�سعودية
قال اجلارالله �إن الكويت دائما
حري�صة على امل�شاركة يف القمم
اخلليجية والعربية والإ�سالمية،
وبهذه املنا�سبة نقدر متاما دعوة
الأ�شقاء يف ال�سعودية لقمة عربية
و�أخرى خليجية تتزامن مع القمة
الإ�سالمية املقرر انعقادها يف مكة
املكرمة يوم  26رم�ضان ،ون�ؤكد
�أن هذه الدعوة تعرب عن حر�ص
الأ�شقاء يف اململكة على البحث
والت�شاور والنقا�ش مبا تواجهه

املنطقة من تطورات وتداعيات
ميكن �أن ن��ق��ول �إن��ه��ا تداعيات
خطرية.
وع���ن �إع�����ادة ان��ت�����ش��ار ال��ق��وات
االم�يرك��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،ق��ال
اجلارالله ان االت�صاالت مع اجلانب
الأمريكي متوا�صلة ونعمل يف اطار
اتفاقيات وا�ستحقاقات تفر�ضها
تلك االتفاقيات وبالتايل �أي تن�سيق
وتوا�صل فهو �أمر طبيعي.
و�أع����رب اجل���ار ال��ل��ه ع��ن تطلع
الكويت بتفا�ؤل �إل��ى طي �صفحة
ملف اخلالف اخلليجي لتتفرغ دول
املنطقة للتطورات والتحديات
العديدة التي تواجهها  ،م�ؤكد ًا
�أنه ال توجد مبادرة كويتية حلل
الأزمة يف املنطقة لكننا دعونا �إلى
�أن تكون هناك جهود الحتواء هذا

(تصوير حمدي شوقي)

التوتر والت�صعيد ومتكني املنطقة
من �أن تن�أى عن �أي توتر �أو ت�صعيد
�أو �صدام ميكن �أن يحدث.
وحول عدم دعوة الكويت ملواطنيها
�إلى االمتناع عن الذهاب �إلى العراق
�أو مغادرته فورا على غرار دعوة دول
جم��اورة �أخ��رى �أو�ضح اجلارالله:
تقييمنا �أن الو�ضع ال ي�ستدعي �أن
ندعو مواطنينا للمغادرة وعندما
ن�شعر ب�أن الأمور ت�ستدعي �سنفعل
ذلك مبا�رشة وفورا .
م�ضيف ًا �أن هناك خمططات وات�صاالت
مع اجلانب العراقي لتطوير منفذ
�صفوان ال���ذي �سيعود مبنفعة
للطرفني ،م ��ؤك��د ًا على ا�ستعداد
ال��ك��وي��ت للتن�سيق م��ع اجلانب
العراقي فيما يتعلق بتمويل عملية
التطوير.

نائب وزير الخارجية بحث مع السفير األميركي العالقات الثنائية
اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله مع �سفري الواليات
املتحدة الأمريكية لدى الكويت لوران�س �سيلفرمان حيث مت خالل
اللقاء بحث عدد من �أوجه العالقات الثنائية بني البلدين �إ�ضافة �إلى
تطورات الأو�ضاع على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

وح�رض اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية ال�سفري ال�شيخ د�.أحمد النا�رص وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب الوزير ال�سفري �أيهم العمر وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون الأمريكتني الوزير املفو�ض رمي اخلالد.

العدهان :حمالت مكثفة لرصد سكن العزاب بمناطق محافظة الفروانية
ن��ف��ذ ق�����س��م م��ت��اب��ع��ة املخالفات
الهند�سية التابع ملراقبة البناء
ب�إدارة التدقيق واملتابعة الهند�سية
بفرع بلدية حمافظة الفروانية حملة
على �سكن العزاب مبناطق خيطان
والعمرية والرابية والتي تر�أ�سها
رئي�س النوبات «�أ» جابر الرباك«،ب»
�سعود بخيت « ،ج» حممد �شمروخ
و�ضمت املفت�شني خالد العتيبي
 ،عبدالرحمن الر�شيدي ،نا�رص
العتيبي وم��ب��ارك الع�سكر والتى
�أ�سفرت عن توجيه � 59إن��ذار ًا لعدد
 59عقار ًا ،ف�ض ًال عن التعامل مع 4

�شكاوى ل�سكن العزاب.
ويف هذا ال�سياق �أكد مراقب عام البناء
ب�إدارة التدقيق واملتابعة الهند�سية
بفرع بلدية حمافظة الفروانية م.
م�شعل العدهان �أن مفت�شي ق�سم متابعة
املخالفات الهند�سية يعملون على
قدم و�ساق �أثناء احلمالت التفتي�شية
امل�ستمرة لر�صد �سكن العزاب واتخاذ
بناء
االج��راءات القانونية بحقهم
ً
على تعليمات مبا�رشة من رئي�س جلنة
متابعة ظاهرة �سكن العزاب يف مناطق
ال�سكن اخلا�ص والنموذجي ونائب
املدير العام ل�ش�ؤون قطاع حمافظتي

الفروانية ومبارك الكبري م.عمار
العمار بتطيبق القانون  125ل�سنة
 1992اخلا�ص ب�ش�أن حظر �إ�سكان غري
العائالت يف مناطق ال�سكن اخلا�ص
والنموذجي على املخالفني بكل حزم
دون تهاون.
وت��اب��ع العدهان ب��أن��ه مت توجيه
العديد من االنذارات مبنطقة خيطان
قطعة « »10والتعامل م��ع �شكوى
ع��زاب مبناطق العمرية والرابية
ومب��ج��رد انتهاء امل��دة القانونية
ل�ل�إن��ذارات �سيتم حترير خمالفات
ملالك العقارات املخالفة بالتن�سيق

مع �إدارة الت�سجيل العقاري بوزارة
العدل ،الفت ًا �إلى �أنه يف حالة عدم
ا�ستجابة مالك العقارات يف �إخالء
عقاراتهم املخالفة من العزاب �سيتم
خماطبة وزارة الكهرباء واملاء لقطع
التيار الكهربائي عنها.
و�أ�ضاف العدهان ب�أنه هناك متابعة
دورية جلميع االنذارات واملخالفات
التي مت حتريرها م�سبق ًا ،ف�ضال
عن متابعة املخاطبات املوجهة
للوزارة املخت�صة ال�ستكمال �إجراءات
قطع التيار الكهربائي عن العقارات
املخالفات ،م�ؤكد ًا �أنه هناك متابعة

حثيثة من وزير الأوق��اف وال�ش�ؤون
اال�سالمية ووزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
البلدية فهد ال�شعلة وم��دي��ر عام
البلدية �أحمد املنفوحي بالتعامل مع
ملف العزاب بكل حزم حلني الق�ضاء
على ه��ذه الظاهرة الدخيلة على
املجتمع الكويتي.
وب���دوره �أك��د رئي�س ق�سم متابعة
املخالفات الهند�سية بالفروانية
وليد الدغر �أن��ه قد مت و�ضع خطة
عمل متكاملة لر�صد �أكرب عدد من �سكن
العزاب واتخاذ االجراءات القانونية
حيالهم وف��ق القانون  125ل�سنة

 ،1992حيث مت تكثيف احلمالت
امليدانية على منطقة خيطان قطعة
« ،»10ف�ض ًال عن التعامل مع � 4شكاوى
مبناطق العمرية والرابية  ،الفت ًا �إلى
�أن احلمالت قد �أ�سفرت عن توجيه 59
�إنذار ًا لعدد  59عقار ًا.
و�أ�ضاف الدغر ب�أن مفت�شي النوبة
«�أ» قد قاموا بتوجية  15انذار ًا لـ15
عقار ًا خمالف ًا مبنطقة خيطان قطعة
« ، »10فيما قام مفت�ش النوبة «ب»
بتوجيه  15ان��ذار ًا لعدد  15عقار ًا
والتعامل م��ع �شكويني مبنطقتي
العمرية والرابية.

• مشعل العدهان

