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الصبيح نفت ما تناقلته وسائل التواصل االجتماعي

العالج في مستشفى جابر مجانًا

يعتبر االحتالل الفارسي لدولة االحواز العربية 
أسوأ من االحتالل الصهيوني لفلسطني على الرغم 
من بشاعته.. الفرس ميارسون األساليب الدموية 
ــوازي ويحرمون عليهم  ضد الشعب العربي األح
احلديث باللغة العربية كما يعتبرون إطالق أسماء 
عربية على مواليدهم من احملرمات.. متتد األحواز 
على الساحل الشرقي للخليج العربي باستثناء 
السعودية.. أين جامعة الدول العربية عن نصرة 

أبنائها؟.. ستؤكلون يوم أكلت األحواز وفلسطني!

بني السطور

نفت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزيــر الدولة 
للشؤون االقتصادية هند الصبيح ماتناقلته وسائل 
التواصل االجتماعي بشان حتمل  املواطنني تكلفة العالج في 

مستشفى جابر. 
ــداول فــي هذا  ــت ــرة الصبيح ان اخلــبــر امل ــوزي واكـــدت ال
اخلصوص عــار عن الصحة وان تكلفة عــالج املــواطــن في 
ــردد عن  مستشفى جابر ستكون صفر، الفتة إلــى أن ما ت
حتميل املواطن تكلفة العالج كان مقترحا من بني الكثير من 
املقترحات التي مت طرحها في هذا الشأن ويتكلم عن خدمات 
متميزة جدا.  واكدت ان قرار مجلس الوزراء بشأن  تأسيس 
شركة مساهمة تتولى ادارة مستشفى جابر لم يتضمن اي 
شيء يتعلق بتحميل املواطن تكلفة العالج في املستشفى 
بل طرح امكانية التامني الصحي حيث كلف مجلس الوزراء 
ــة جــدوى ومــا زال  الهيئة العامة لالستثمار باجراء دراس
املوضوع قيد الــدراســة.  واضافت انه يحب ان  ال نغفل ان 
الدراسة االولية اعطت املواطنني ملكية النصيب االكبر في 
اسهم الشركة املساهمة املقترح تاسيسها بنسبة 51 %عن 
طريق  االكتتاب العام  على ان تقوم الدولة بضمان حتقيق 
ارباح للمواطنني خاصة في السنوات االولى بهدف تشجيعهم 

على التملك واالستثمار في املشروع.

فرنسا.. انتخابات رئاسية على وقع اإلرهاب

الفرنسيون يساندون الشرطة قبل يوم االقتراع

بينما ســادت حالة الترقب الشديد 
ــــدورة األولـــى  فــرنــســا أمـــس عشية ال
من انتخابات رئاسية غير محسومة 
النتائج وسط تدابير أمنية مشددة بعد 
أيام قليلة على اعتداء جديد في باريس، 
اوقف رجل يحمل سكينا أمس في محطة 
بشمال باريس من دون ان يبدي مقاومة 
بعدما اثار حالة هلع بعد يومني فقط من 
اعتداء باريس، وفق ما افــادت مصادر 

في الشرطة.
وقال احد هذه املصادر ان “شخصا 
يحمل سكينا دخـــل احملــطــة وعلمت 
بــامــره دوريـــة للشرطة فعملت فــورا 
على توقيفه«. واوضــح مصدر اخر ان 
التوقيف اثار “حالة هلع” وترك العديد 

من املسافرين حقائبهم داخل احملطة.
وجرى ذلك بعد يومني من االعتداء 
اجلــهــادي على جـــادة الشانزيليزيه 

والذي اسفر عن مقتل شرطي.

بوشهري: قانون تعرفة الكهرباء 
يهدف لترشيد االستهالك 

وليس اجلباية
أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بوشهري ان قانون حتديد 
تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء اجلديد املزمع تطبيقه بحلول 22 مايو املقبل 

يهدف لدفع املستهلكني الى ترشيد االستهالك وليس بقصد »اجلباية«.
وقال بوشهري في تصريح صحافي مبناسبة االعالن عن احلملة التوعوية 
)استهلك مبسؤولية( املزمع اطالقها بالتعاون مع وزارة االعالم ان الهدف من 

مثل هذه احلمالت هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم املستهلكني.
واضــاف بوشهري ان احلملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل االعالم 
ووسائل التواصل االجتماعي ستركز على السبل واآلليات التي ميكن انتهاجها 

لترشيد االستهالك.

2016 388 حالة في  وزارة الصحة عاجلت 

الكويت خالية من مرض املالريا
ــل املــســاعــد لــشــؤون  ــوكــي أكــــدت ال
الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية 
الدكتورة ماجدة القطان أمس السبت 
خلو البالد من مــرض املــالريــا مشيرة 
الى أنه مت خالل عام 2016 عالج 388 
حالة. وأوضحت القطان في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( مبناسبة 
االحتفال باليوم العاملي ملكافحة املالريا 
الذي يصادف 25 أبريل اجلــاري حتت 

ــا قضاء  ــالري ــوا عــلــى امل ــض شــعــار )اق
مبرما( أن احلـــاالت التي مت عالجها 
ــوءة. وذكـــرت أن  ــوب وفــدت مــن دول م
االستراتيجية الوطنية املعدة من قبل 
الـــوزارة تركز على الوقاية من ظهور 
املالريا في الكويت وحماية املسافرين 

الى املناطق املوبوءة.

بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله املعتوق

افتتاح قرية »صباح األحمد« 
إليواء الالجئني السوريني بتركيا

افــتــتــح رئـــيـــس الــهــيــئــة 
اخليرية االسالمية العاملية 
الكويتية الــدكــتــور عبدالله 
ــس رسميا قرية  املعتوق ام
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ــــواء  ـــر الـــصـــبـــاح إلي ـــاب اجل
الالجئني الــســوريــني مبخيم 
)اجنـــوبـــيـــنـــار( فـــي مــديــنــة 

)كليس( جنوبي تركيا.
وأعــرب املعتوق في كلمة 
خالل حفل االفتتاح عن خالص 
ــر وعظيم  ــدي ــق ــت الــشــكــر وال
االمــتــنــان والــعــرفــان لتركيا 
رئيسا وحكومة وشعبا ملا 
ــن جــهــود كبيرة  ــه م تــقــوم ب
وجــبــارة فــي رعــايــة وخدمة 
االشقاء السوريني الذين وفدوا 
إليها فــرارا من جحيم احلرب 

املستعرة منذ مارس 2011.
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