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أكد حرص احلكومة على إجناز التشريعات املتوافق عليها

9 قوانني إلى املجلس الصالح: 

اهتمام سمو أمير البالد 
- حفظه الله - بالقرآن 
ه�����و ت���أص���ي���ل ل�����روح 
الوسطية والدين القومي.. 
ستبقى أعمال اخلير في 
ميزان حسناتك.. حفظك 
الله قدوة لشعبك في نشر 

النور.

بني السطور

ربيع �صكر

أك��د نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أمس األربعاء 
حرص احلكومة ومجلس األمة على تفعيل اجلانب 

التشريعي ورصد أولويات اجلانبني.
وق��ال الصالح في تصريح للصحافيني مبجلس 
األمة عقب حضوره اجتماع جلنة األولويات البرملانية 
ان اجلانبني احلكومي والنيابي لديهما رغبة مشتركة 
لالنتهاء من التشريعات املتوافق عليها ومحاولة 
الوصول إلى نقاط التقاء بشأن التشريعات املختلف 

عليها.
وأعرب عن أمله في ان تدخل تلك التشريعات حيز 

التنفيذ ويكون لها عائد على البلد واملواطنني.
وأف��اد ان احلكومة في الفترة القصيرة املاضية 
أرسلت تسعة مشاريع بقوانني ملجلس األم��ة كان 

آخرها قانون )تعارض املصالح(.

سمو األمير يشهد احلفل اخلتامي 
ملسابقة »القرآن الكرمي«

اخلميـ�س 6 من جمادى اآلخرة 1439 ه�/ 22 من فبراير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3132

النظام يواصل قصف »الغوطة«
رغم التحذيرات الدولية

17.5 مليون دينار ولم تتحقق غاية وجود شركة أمن عاملية لفحص املسافرين دفعنا 

الدمخي: »الطيران املدني« وضعت شروطا 
تعجيزية ملمارسة مشروع املطار املساند واصلت قوات النظام السوري أمس قصفها 

العنيف على الغوطة الشرقية احملاصرة قرب 
دمشق، ما تسبب منذ األحد مبقتل نحو 300 
مدني بينهم 71 طفالً على األقل، فيما حذرت 
األمم املتحدة من “األثر املدمر” للتصعيد على 

السكان.
وفيما تدين العديد من املنظمات االنسانية 

ال��دول��ي��ة التصعيد األخ��ي��ر، ي��ب��دو املجتمع 
الدولي عاجزاً عن تبني موقف موحد يضع 
ح��داً للقصف، على ال��رغ��م م��ن ك��ون املنطقة 
احدى مناطق خفض التوتر في سورية التي مت 

إقرارها مبوجب اتفاق روسي ايراني تركي.
وأورد املرصد السوري حلقوق االنسان أن 
قوات النظام جددت األربعاء غاراتها وقصفها 

بالبراميل املتفجرة وال��ص��واري��خ على مدن 
وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما تسبب 

مبقتل 24 مدنياً .
بينهم ثالثة أطفال وإصابة أكثر من مئتي 

مدني آخرين بجروح.
ربيع �صكر

استغرب النائب د.ع��ادل الدمخي وضع 
اإلدارة العامة للطيران امل��دن��ي شروطا 

تعجيزية ملمارسة مشروع املطار املساند، 
مشيرا إلى أنه مت عقد اجتماع متهيدي أمس 
لتحديد شركة من الشركات الثالث املتقدمة 
وم��ن ال��ش��روط املوضوعة وج��ود اخلبرة 

في إدارة وتشغيل امل��ط��ارات في اخلليج 
العربي. ولفت إلى أن هناك شركات عامليه 

تتوفر فيها 

»الوطني« و»التمويل« 
 249.2 ميوالن ليماك بـ 

لـ »املطار اجلديد«
عمرو �صيخ العرب

وقعت شركة ليماك التركية املكلفة بانشاء مبنى 
الركاب اجلديد في مطار الكويت الدولي )مبنى 2( 
اتفاقية تسهيالت ائتمانية مشتركة قيمتها 2. 249 
مليون دينار كويتي مع بيت التمويل الكويتي وبنك 
الكويت الوطني مناصفة لتمويل ج��زء من عمليات 
البناء. ووق��ع االتفاقية أمس االربعاء رئيس مجلس 
إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير 
ورئ��ي��س مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر 
الساير ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي 
حمد املرزوق بحضور سفيرة اجلمهورية التركية لدى 

الكويت عائشة هالل.

 »225 طائرات »اتش- 
الفرنسية تنضم 

ألسطول الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية أمس االربعاء وصول طائرتني 
جديدتني م��ن ط��راز )ات���ش- 225( م��ن اجلمهورية 
الفرنسية ليكتمل بذلك وصول جميع الطائرات التي مت 

التعاقد عليها مع الشركة املصنعة.
وذك��رت االدارة العامة للعالقات واالع��الم االمني 
ب��وزارة الداخلية في بيان صحافي ان وكيل ال��وزارة 
الفريق محمود الدوسري شهد مساء امس األول الثالثاء 
وصول الطائرتني في مطار الكويت الدولي بقيادة طاقم 
كويتي بعد رحلة استغرقت نحو خمسة ايام متت على 

مدى 25 ساعة طيران متقطعة.

يا وطن، تعود ذكرى يومك الوطني ويوم جناتك من املختطف، وتعود 
أرواحنا التي ال متل من حبك والبقاء على أرضك، تعود وأبناؤك قد سبقوا 
شعوب العالم بالتفنن في الفرح بأعيادك، فدمت لنا دار عز وأمان في ظل 
قيادة أميرنا والد اجلميع وصاحب القلب الرحيم أمير اإلنسانية وولي 
عهده األم��ني، وعضده في مسيرة اخلير والنماء وتضامن شعب وفي 

يعمر األوطان.
ومير بنا شريط الذكريات ونحن نستذكر رجاال ونساء قدموا أرواحهم 
فداء للوطن وآالفا من األسرى واجلرحى الذين حتملوا الويالت من أجله، 
وشبابا وشابات تطوعوا في الدفاع عنه، نذكرهم بكل فخر واعتزاز،  
ألنهم حققوا ملحمة في مواجهة العدوان، ورغم قلة اخلبرة واإلمكانات إال 

أنهم دخلوا تاريخنا احلديث من أوسع أبوابه.
هذا البلد اجلميل بكل املقاييس، حتت قيادة حكيمة تدعو إلى السالم 
وتبادر إلى اخلير في الداخل واخل��ارج، أسست نظاما متطورا لتوزيع 
املساعدات مبا يحفظ كرامة احملتاج من املواطنني واملقيمني، عرف شعبه 
بالطيبة والكرم وااللتزام بالقيم اإلسالمية الراقية، وأسس جلان اخلير 
التي غطت أرجاء العالم لتبث السعادة في القلوب احلزينة، وحتفر آبار 
املياه، وتعمر املساجد، ومالجئ األيتام، وتنشر التعليم وتفتح فرصا 

للعمل.
هذا العام الفرحة فرحتان الن هذه االحتفاالت تتزامن مع املكرمة 
األميرية من صاحب السمو والد اجلميع بدفع ديون الغارمني احملبوسني 
على نفقته وتكفله برعاية االيتام، كل ذلك يستحق الشكر والثناء على 
ما يقوم به سموه، فهذه االعياد مناسبة سنوية لشحن العزمية والهمة 

خلدمة الوطن.
فأجواء الفرحة التي منر بها ال تصفها كلمات وال تعبر عن حقيقتها 

أقوى العبارات، لكنه احساس بالسعادة ال يوصف.
وبهذه املناسبة نزف التهاني إلى أمير البالد الوالد القائد وإلى سمو 
ولي عهده األمني، وإلى رئيس وأعضاء مجلس األمة، ورئيس الوزراء، 
والسادة الوزراء، وإلى الشعب الكويتي واملقيمني مبناسبة اليوم الوطني 
ويوم التحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا، وأن يدمي علينا 

األمن واألمان واالستقرار والنماء، إنه نعم املولى ونعم النصير.
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