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الرئيس السيسي في السعودية:
أم� � � ��ن اخل � �ل � �ي� ��ج «خ� � � ��ط أح � �م� ��ر»
و�صل الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�س��ي ،م�ساء �أم�س االثنني� ،إىل اململكة العربية
ال�سعودي��ة ،يف زيارة ر�سمية عقب انتهاء زيارت��ه �إىل دولة الإمارات العربية
املتح��دة .وكان ال�سي�سي ق��د �أكد يف الإم��ارات �أن �أمن اخلليج «خ��ط �أحمر»،
وح�ض العرب على احلفاظ على دولهم قائال« :هو تغيري وال تدمري؟».
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�ش��دد �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ �صب��اح الأحمد
على ان الدولة ل��ن تتوانى مطلق��ا يف �إحالة كل من
يتطاول �أو يعتدي على املال العام على الق�ضاء.
وا�ستقبل �سم��وه ،بق�رص ال�سيف �صب��اح �أم�س،
كال من النائب العام امل�ست�شار �رضار الع�سعو�سي،
واملحامي العام الأول امل�ست�شار �سلطان بوجروة،
ومدير نيابة الأموال العامة طارق اليا�سني ،حيث
�أطلعوا �سموه على الق�ضايا املتعلقة باملال العام.
و�أثنى �سموه عل��ى كل اجلهود التي تبذلها
النياب��ة العام��ة ،وعل��ى عمله��ا ال��د�ؤوب يف
متابع��ة ه��ذه الق�ضاي��ا وبتها ،م�ؤك��دا �سموه
حرمة امل��ال العام ،وم�ش��ددا عل��ى ان الدولة
ل��ن تتوانى مطلقا يف �إحال��ة كل من يتطاول �أو
يعتدي على املال الع��ام على الق�ضاء ،جمددا
�سم��وه اعت��زازه الكب�ير ،واعت��زاز ال�شع��ب
الكويتي ،بالق�ضاء وبنزاهت��ه التي ي�شهد لها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد والنائب العام امل�ست�شار �رضار الع�سعو�سي واملحامي العام الأول امل�ست�شار �سلطان بوجروة ومدير نيابة الأموال العامة طارق اليا�سني
اجلميع ،وبحر�صه على حتقيق العدالة.

األمير خليفة بن سلمان :الصحافة الكويتية منوذج مشرق
�سمو الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س وزراء مملكة البحرين لدى ا�ستقباله العميد �أحمد اجلاراهلل و�أحمد �إ�سماعيل بهبهاين يف ق�رص الق�ضيبية لدى زيارتهما البحرين
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احمل�م��د :ال�ع�لاق��ات الكويتية  -البريطانية م�ث��ال للصداقة ب�ين الدول
���س��م��و ال�����ش��ي��خ ن���ا��ص�ر امل���ح���م���د وال�������س���ف�ي�ر ال�ب�ري���ط���اين م���اث���ي���و ل������ودج وحم����اف����ظ ال���ف���روان���ي���ة ال�����ش��ي��خ ف��ي�����ص��ل احل����م����ود و�أح���م���د
�إ���س��م��اع��ي��ل ب��ه��ب��ه��اين ي��ق�����ص��ون ��ش�ري���ط اف��ت��ت��اح اال����س���ب���وع ال�ب�ري���ط���اين ال��ت��ا���س��ع ب��ال��ك��وي��ت ال�����ذي �أق���ي���م يف ق���اع���ة ���س��ل��وى ب��ال�����س��امل��ي��ة

ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي ه �ـ �ـ �ـ �ـ ��ذا ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ��دد
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�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد يت�سلم العهدة النبوية من البطريرك يوحنا العا�رش
اليازجي بطريرك انطاكية و�سائر امل�رشق للروم االرثوذك�س بح�ضور جا�سم
اخل��رايف ،لدى اقامة �سموه م�أدبة غ��داء على �رشف غبطته يف ق�رص ال�شويخ

23 22

واف��ق على تعديالت «أس��واق امل��ال» وترقية ً 515
ضابطا من نقيب إل��ى رائ��د و 145من رائ��د إل��ى مقدم في اجليش

م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ي� �ك� �ل ��ف «ال� � �ف� � �ت� � ��وى» ب ��ات� �خ ��اذ
اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح��ق جت� ��اوزات «التأمينات»
�أ�صدر جمل�س ال��وزراء قرارا بتكلي��ف �إدارة الفتوى
والت�رشيع بالتن�سيق م��ع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعي��ة ملبا�رشة كل الإج��راءات القانونية يف �ش�أن
كل ما �أثري م��ن جتاوزات و�شبهات االعت��داء على املال
الع��ام يف م�ؤ�س�سة الت�أمين��ات االجتماعي��ة ،و�إحالتها
ل�سلط��ات التحقي��ق داخ��ل الكويت وخارجه��ا� ،سعيا
�إىل ا�ستج�لاء جمي��ع احلقائ��ق يف ه��ذا ال�ش���أن؛ متهيدا
لإحالتها على الق�ضاء.
ي�أت��ي ذل��ك ان�سجام��ا م��ع التوجيه��ات ال�سامي��ة
ب�رضورة حماية املال الع��ام ،وعدم التواين يف حما�سبة
كل من يتطاول �أو يعتدي عليه ،ويف �ضوء ما �أثري �أخريا
حول جت��اوزات و�شبهات االعتداء عل��ى املال العام يف
م�ؤ�س�س��ة الت�أمين��ات االجتماعي��ة ،وجت�سيدا حلر�ص
جمل�س ال��وزراء عل��ى حماية امل��ال الع��ام و�صيانته.
وبن��اء على عر�ض نائ��ب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع فقد اعتمد جمل���س الوزراء م�رشوعي مر�سومني

يق�ض��ي الأول برتقي��ة � 515ضابطا من رتب��ة نقيب �إىل
رتبة رائد ،فيما يق�ضي الث��اين برتقية � 145ضابطا من
رتبة رائد �إىل رتبة مقدم يف اجلي�ش.
واعتم��د جمل���س ال��وزراء� ،أي�ضا ،م��شروع مر�سوم
بتولية  13من الطلب��ة ال�ضباط اجلامعيني من الدفعة
الـ  18برتبة مالزم يف اجلي�ش.
وبن��اء عل��ى عر�ض نائ��ب رئي���س جمل�س ال��وزراء
وزي��ر التج��ارة الدكت��ور عبداملح�س��ن املدع��ج اطل��ع
املجل���س عل��ى م�رشوع قان��ون ب�ش���أن تعدي��ل بع�ض
�أح��كام القان��ون رق��م  7ل�سن��ة  2010ب�ش���أن �إن�ش��اء
هيئ��ة �أ�س��واق امل��ال وتنظي��م ن�ش��اط الأوراق املالية،
وقرر املوافقة علي��ه ورفعه �إىل �صاح��ب ال�سمو الأمري؛
متهي��دا لإحالت��ه عل��ى جمل���س الأم��ة .وق��رر جمل�س
الوزراء تكلي��ف وزارات الداخلي��ة وال�صحة والتجارة
وال�صناع��ة واملوا�ص�لات والإع�لام والدول��ة ل�ش�ؤون
البلدي��ة والهيئ��ة العام��ة للبيئ��ة والهيئ��ة العام��ة

لل�صناع��ة والهيئة العام��ة ل�ش�ؤون الزراع��ة والرثوة
ال�سمكي��ة ،قرر تكليفه��م بالتن�سيق م��ع الإدارة العامة
للجمارك ب�شكل ي�ؤمن الوجود الالزم للجهات املذكورة
يف املنافذ اجلمركية املختلف��ة لت�سهيل وت�رسيع عملية
الإف��راج اجلمرك��ي ع��ن ال�سل��ع امل�ست��وردة ،وت�أم�ين
الربط الإلكرتوين ال�لازم لذلك .وبناء على عر�ض وزير
العدل وزي��ر الأوق��اف وال�ش���ؤون الإ�سالمي��ة يعقوب
ال�صانع ،اعتم��د جمل�س الوزراء ت�شكي��ل جمل�س �إدارة
الهيئ��ة العامة للعناي��ة بطباعة ون�رش الق��ر�آن الكرمي
وال�سن��ة النبوية وعلومهم��ا من كل م��ن �أحمد يعقوب
باق��ر العب��داهلل ووليد حممد عب��داهلل العل��ي والدكتور
عبداملح�سن ع��ودة البزيع العنزي والدكت��ورة �سعاد
عبدالوه��اب العبدالرحمن البت�يري والدكتور عثمان
عب��داهلل الفلي��ج والدكت��ور خال��د بريج��ان احلي���ص
و�سام��ي عبدالرحم��ن الب�ص�يري وف��وزي من�ص��ور
املن�صور ،وذلك ملدة �سنتني قابلتني للتجديد.

ال � � � � � � ��دف � � � � � � ��اع :م � � � � ��ا ُن � � � � �ش � � � ��ر ع � � � � ��ن م � � � �س � � ��روق � � ��ات إخطار البصمة من مستندات اجلنسية

م � � �ع � � �س � � �ك� � ��ر اجل � � � � � � �ه� � � � � � ��راء ُ
«م � � � � � �ب� � � � � � َ�ال� � � � � ��غ ف � � �ي� � ��ه»
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�سمو ال�شيخ نا�رص املحمد واللورد الدرمان �أالن يارو عمدة احلي املايل يف لندن
ل�����دى ا���س��ت��ق��ب��ال ����س���م���وه ل����ه �أم���������س االث����ن��ي�ن يف ق�����ص�ر ال�����ش��وي��خ

قالت وزارة الدفاع �إن ما ذك��ر يف �إحدى ال�صحف املحلية اليومية عن �رسقة  30بندقية و� 10آالف
طلقة من مع�سكر باجلهراء «مبالغ فيه ،و�إن االعداد املذكورة يف اخلرب غري �صحيحة متاما».
وقال��ت مديرية التوجي��ه املعنوي والعالقات العام��ة برئا�سة الأركان العام��ة للجي�ش ،يف بيان
�صحايف �أم���س�« :إن ال�سلطات الع�سكري��ة املخت�صة تتن��اول (املو�ضوع) بالتحقي��ق التخاذ جميع
الإجراءات الأمنية اخلا�صة بذلك ،متمنني من و�سائل الإعالم توخي الدقة واحلذر عند ن�رش مثل هذه
الأخبار التي ت�ؤثر وت�سيء ب�شكل �سلبي �إىل الو�ضع الأمني يف البالد» .ودعت املديرية و�سائل الإعالم
�إىل عدم ن��شر �أي اخبار عن امل�ؤ�س�سة الع�سكري��ة �إال عن طريق اجلهات الر�سمي��ة بالوزارة ،حر�صا
على نقل الأخبار ب�صورة وا�ضحة ودقيقة ،م�ؤكدة �أن �أبوابه��ا مفتوحة دائما لعموم و�سائل الإعالم
لال�ستف�سار عن مثل هذه املوا�ضيع والأخبار املتعلقة بوزارة الدفاع للرد عليها �أو تو�ضيحها.

�أعلن��ت الإدارة العامة للجن�سي��ة ووثائق ال�سفر �أن��ه متت ا�ضافة
�إخطار الب�صمة ل�صاحب العالق��ة� ،ضمن امل�ستندات املطلوبة لإ�صدار
اجلن�سية لأول مرة.

اجلليب مركز سكني واقتصادي
ك�شف وزير البلدية وزير املوا�صالت عي�سى الكندري عن توجه
حكوم��ي لإع��ادة تنظيم منطق��ة جليب ال�شي��وخ ،وجعله��ا مركزا
�سكنيا واقت�صاديا مهما؛ نظرا �إىل موقعه��ا املهم .وقال :ان معاناة
منطقة جليب ال�شيوخ تتطل��ب ت�ضافر جهود عدة وزارات من اجل
اع��ادة املنطقة �إىل �سابق عهده��ا ،باعتبارها م��ن املناطق املهمة يف
الكويت ،الفتا �إىل اهميتها وقربها من كثري من املن�ش�آت احليوية.

محاولة اغتيال بحاح  ..و«اإلعالم» في قبضة احلوثيني
20
خلف احلبتور يقطع كعكة االحتفال مبنا�سبة ال��ذك��رى الــ 45
لت�أ�سي�س جمموعة احلبتور يف م����شروع احلبتور �سيتي بدبي

�أعلن��ت وزي��رة الإع�لام اليمني��ة نادي��ة ال�سق��اف،
�أم���س ،ان موك��ب رئي�س ال��وزراء خالد بح��اح تعر�ض
لإطالق نار كثيف و�س��ط العا�صمة �صنعاء ،م�ضيفة �أن
احلوثيني �سيطروا على و�سائل االعالم الر�سمية ،و�أنها
مل تعد متثل وجهة نظر احلكومة.
وقالت ال�سقاف ،يف ت�رصيح لو�سائل االعالم�« :إن
قناة اليمن الف�ضائي��ة ووكالة االنباء اليمنية (�سب�أ)

مل تعد حت��ت �سيطرة الدول��ة ،و�إمن��ا ت�سيطر عليها
امليلي�شي��ات امل�سلحة جلماع��ة احلوثيني» ،م�ضيفة
ان «م��ن يرغ��ب يف متابعة اخب��ار وبيان��ات الدولة
يتاب��ع قناة عدن ،ولي���س القناة الف�ضائي��ة الأوىل �أو
وكالة الأنباء الر�سمية».
و�أ�ش��ارت �إىل ان «موك��ب بح��اح تعر���ض لإطالق
نار ب�شارع «الزبريي» ب�صنع��اء ،بعد اجتماعه مع

الرئي���س عبدرب��ه من�صور ه��ادي وم�ست�ش��اره عن
احلوثيني �صالح ال�صماد».
وج��ه الرئي���س اليمني
وعق��ب ه��ذه التداعي��ات َّ
عبدرب��ه من�ص��ور ه��ادي بت�شكي��ل جلن��ة رئا�سي��ة
لبح��ث وقف املواجه��ات التي اندلع��ت �صباحا بني
احلر���س الرئا�سي وم�سلح�ين حوثيني يف حميط دار
الرئا�سة بالعا�صمة �صنعاء.

االفتتاحية
أه� � � � ًل� � � � اً�� مب � � � �ع� � � ��ارض � � � ��ة وط� � �ن� � �ي� � ��ة
يف تقديرنا �أن ما �أثارته افتتاحية الزمي��ل جا�سم بودي يف «الراي» يوم
اجلمعة املا�ضي ،حول ممار�سات املعار�ضة لدينا ،من نقا�ش وا�سع �شارك
فيه العميد �أحمد اجلاراهلل والنائب نبيل الف�ضل و�آخرون ،هو حالة �صحية
ينبغي �أال نخ�شى منها �أو نغلق دونها الأبواب ،ذلك �أنها تطرق ملمحا بالغ
الأهمي��ة يتعلق ب��ضرورة وجود معار�ض��ة للحكومة ،لأن��ه ال ي�ستقيم �أن
تك��ون هناك دول��ة دميوقراطية م��ن دون �أن تكون هن��اك معار�ضة تتوىل
مراقبة الأداء احلكومي ،والتنبي��ه �إىل ما يعرتيه من خمالفات وجتاوزات،
وهو ما ي�ضمن �أال تنحرف احلكومة عن امل�سار الدميوقراطي ال�سليم.
لك��ن يبقى ال�س���ؤال م�رشوع��ا� :أي معار�ض��ة نريد؟ �أو كي��ف ينبغي �أن
تكون املعار�ضة؟
م�رشوعي��ة ال�س���ؤال تنب��ع ،يف احلقيقة ،م��ن م��رارة التجربة التي
عا�شته��ا الكويت ،خالل ال�سنوات املا�ضية ،م��ن ناحية ،كما تنبع من
ناحي��ة �أخرى م��ن التخوف��ات والهواج���س التي يثريها م��ا حدث يف
دول عربية عديدة م��ن حولنا ،جتاوزت فيها املعار�ضة ال�سقف الذي
تعرفه وحتر�ص علي��ه كل الدول الدميوقراطية ،وال��ذي حتكمه �أطر
الر�شد والعقالنية ومراعاة امل�صلحة العامة ،فانقلب الأمر �إىل فو�ضى
عارم��ة ،بل وحتول يف بع�ضها �إىل احرتاب �أهل��ي ،ال يعلم �إال اهلل وحده
متى ينتهي ،و�أي م�صري �سيف�ضي بها �إليه.
لق��د عرفت الكوي��ت  -لفرتة طويل��ة ن�سبيا  -م��ا تعرفه ال��دول عريقة
الدميوقراطية ،من معار�ضة متزن��ة ر�شيدة ،ت�ضع م�صلحة الوطن ن�صب
عينيه��ا ،وال جتعل همها الدائم هو «مناكفة» احلكوم��ة ،وافتعال الأزمات
معها ،كما حدث يف مراحل الحقة ،وح�� َّول املمار�سة الربملانية وال�سيا�سية
يف الكوي��ت �إىل �شيء بغي�ض ومنفر ،و�أثار القلق حت��ى لدى الدول ال�شقيقة
التي كانت منبهرة بالتجربة الدميوقراطية الكويتية ،وتريد �أن حتاكيها،
بع��د �أن ر�أت �أمام عينيها كي��ف ت�ستغل هذه الدميوقراطي��ة ك�أداة لعرقلة
الإجن��از وتعطي��ل التنمي��ة ،وتكري�س حال��ة مفزعة وخميفة م��ن اجلمود
ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي ،ا�ستم��رت �سن��وات ،وكادت ت�صي��ب املواطنني
بالي�أ�س ،لوال تدخل القيادة ال�سيا�سية ،و�إ�ص��دار مر�سوم ال�صوت الواحد
الذي �أنهى هذا االحتقان ال�سيا�سي املزم��ن ،و�أتاح قدرا طيبا ومعقوال جدا
من اال�ستقرار ال�سيا�سي ،مل ت�شهده الكويت منذ �سنوات طويلة.
نع��م نح��ن نري��د للمعار�ض��ة �أن تك��ون موج��ودة وفاعل��ة يف حياتنا
ال�سيا�سية ،ولكن هذا الوج��ود وتلك الفاعلية حتددهما املعار�ضة نف�سها،
فه��ي التي متل��ك الإجابة عن ت�س��ا�ؤل �آخر ي�تردد �صداه كث�يرا يف ال�شارع
الكويت��ي الآن ،وهو  :هل ه��ذه املعار�ضة م�ستعدة للعم��ل وفق املعطيات
الكث�يرة اجلدي��دة التي عرفته��ا الكوي��ت وعرفته��ا املنطقة �أي�ض��ا ،خالل
ال�سنوات املا�ضية؟!
مبعن��ى �آخر ...ه��ل هذه املعار�ض��ة م�ستع��دة ،وقادرة �أي�ض��ا ،على �أن
تع�ترف ب�أخطائه��ا ،و�أن ترتك التحلي��ق يف اخليال ال�سيا�س��ي ،وتنزل �إىل
�أر���ض الواقع ،وتقب��ل مبا هو قائ��م ،و�أال حت��اول فر�ض �رشوطه��ا و�إمالء
قواعد للعمل ال�سيا�سي ،كما يرتاءى لها هي وحدها؟!
�إذا قبل��ت املعار�ض��ة بذل��ك ،وا�ستع��ادت وعيها ون�ضجه��ا ،ف�إن
�أحدا ال ميلك وقته��ا �أن يحول بينها وبني امل�شاركة ال�سيا�سية ،لتديل
بدلوه��ا يف خدم��ة الكوي��ت ،كما ه��و م�أم��ول ومنتظر م��ن معار�ضة
وطنية راقية ...وب�صرية!
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