الأرب�����ع�����اء

 28رمضان  1439هـ 13 /يونيو  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3210

www.alwasat.com.kw

� 16صفحة ــ  100فل�س

ترامب وكيم يشيدان بقمة سنغافورة التاريخية

األمير :خطوة تاريخية ستسهم في إزالة التوترات والسالح النووي
الرئيس األميركي :اليابان وكوريا اجلنوبية ستساهمان في تكاليف نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية
أكد أن الكويت تسعى إلى استقرار وإحالل السالم في املنطقة

السفير األملاني :بوادر حلل األزمة
اخلليجية خالل سبتمبر أو أكتوبر
أك���د ال��س��ف��ي��ر األمل���ان���ي بالكويت
كارلفريد بيرغنر أن هناك بوادر حلل
األزمة اخلليجية القطرية خالل شهر
سبتمبر أو أكتوبر القادمني ،مضيفاً
أن البيت اخلليجي هو الطريق األهم
حلل األزمة ،وأن هناك مساع أمريكية
للحل.
وق���ال ب��ي��رج��ن��ر ل��وك��ال��ة األن��ب��اء
األمل��ان��ي��ة ،على هامش حفل االفطار
الذي أقامه على شرف اإلعالميني أول
أمس االثنني ،إن مساعي الشيخ صباح
األحمد أمير الكويت خالل األسبوعني
املاضيني واضحة من خالل الرسائل
التي طلب فيها إعادة النظر في املشكلة
بني أط��راف األزم��ة ،كما أن الواليات
املتحدة األميركية تسعى أيضا ً اليجاد
حل.

التتمة 4

خطة وزير الصحة لتغطية جميع املواطنني
بالتأمني الصحي رائدة وفي محلها وتستوجب
زيادة وتطوير املستشفيات اخلاصة للتنافس
في خدماتها وأسعارها ملصلحة املريض ..في
الدول املتقدمة القطاع اخلاص يدير  90باملئة
من اخلدمات الصحية ..أج��روا املستشفيات
احلالية وخصصوا أراض��ي للقطاع اخلاص
وشددوا الرقابة..
قفزة نحو النجاح.

السفير األملاني بالكويت كارلفريد بيرغنر

تركيا :قواتنا ستبقى في شمال العراق
حتى نقضي على كل اجلماعات اإلرهابية
أكد رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرم االثنني أن
قوات بالده تتقدم نحو (جبال قنديل) شمالي العراق
الذي وصفه بأنه «معقل» حزب العمال الكردستاني من
أجل «مالحقة االرهاب».
وق��ال يلدرم في كلمة ألقاها أم��ام حشد جماهيري
بوالية أوشاق غربي تركيا “أينما يذهب اإلرهابيون فإن
أبطال قواتنا املسلحة يسطرون مالحم عظيمة خارج
احلدود وسندمر أوكار املسلحني».
وعلى صعيد متصل ق��ال وزي��ر اخلارجية التركي
مولود جاويش أوغلو إنه حان دور (جبل قنديل) “كي
تدخل القوات التركية جحور املسلحني فيه».
ونقلت وسائل إعالم محلية عن جاويش أوغلو القول
إن القوات التركية “ستسوي جبل قنديل باألرض فوق
رؤوس املسلحني».

التتمة 4

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم

مفوضية حقوق اإلنسان:
الدميقراطية وحكم القانون
يتآكالن في أوروبا

الدعيج :ال استثناء من رفع
اإلبعاد القضائي مهما كانت
اجلنسية إال وفق ًا للقوانني

مؤسسات املجتمع املدني االوروبي.
وقالت املمثلة االقليمية ملكتب
اوروب�����ا ف��ي امل��ف��وض��ي��ة برجيت
ف��ان ه��وت ف��ي مؤمتر صحافي ان
امل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة االقليمية
واملؤسسات

شدد احملامي العام رئيس اللجنة املختصة بإجراء دراسة
شاملة بكافة حاالت منتظري اإلبعاد املوقوفني بإدارة اإلبعاد
املستشار محمد الدعيج على أنه ال يوجد أي استثناء من رفع
اإلبعاد القضائي مهما كانت اجلنسية إال وفقا للنظم واللوائح
والقواعد القانونية املقررة ،مؤكدا أهمية تطبيق القانون بشكل
كامل وبدون انتقائية.

«احلرس الوطني» يفرج عن املوقوفني
انضباطي ًا مبناسبة عيد الفطر

وزير املالية يعتمد الدفعة
الرابعة ملكافآت نهاية اخلدمة
لتعويض العسكريني

أص���در وك��ي��ل احل���رس الوطني
الفريق الركن مهندس عبدالرزاق
الرفاعي أمس الثالثاء قرارا باإلفراج
عن جميع منتسبي احلرس الوطني
امل��وق��وف�ين انضباطيا ب��ن��اء على
تعليمات القيادة العليا للحرس
الوطني اكتفاء باملدة التي قضاها
كل منهم ليشاركوا أسرهم فرحة
عيد الفطر السعيد.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي
باحلرس الوطني في بيان صحافي
إن رئيس احل��رس الوطني سمو
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بني السطور

يلدرم يؤكد تقدمها نحو جبال قنديل

دق��ت مفوضية األمم املتحدة
العليا حلقوق اإلنسان أمس الثالثاء
ناقوس اخلطر من تاكل الدميقراطية
وحكم القانون في أوروب���ا داعية
ق��ادة االحت��اد االوروب��ي الى اتخاذ
اج��راءات لوقف تراجع مستويات
ح��ق��وق االن���س���ان وض��ع��ف دور

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن لقاء الرئيس
دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األميركية الصديقة
وامل��ارش��ال كيم جونغ أون رئيس ح��زب العمل الكوري
ورئيس جلنة شؤون الدولة جلمهورية كوريا الدميوقراطية
الشعبية الصديقة القائد األعلى للجيش الشعبي الكوري
خطوة تاريخية هامة ستسهم في إزال��ة التوترات التي
شهدتها تلك املنطقة لسنوات طويلة ،آمال سموه ببرقيتي
تهنئة بعثهما إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات
املتحدة األميركية الصديقة وإلى املارشال كيم جونغ أون
رئيس حزب العمل الكوري ورئيس جلنة ش��ؤون الدولة
جلمهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية الصديقة القائد
األعلى للجيش الشعبي الكوري يتم نزع السالح النووي.

التتمة 4

الشيخ سالم العلي ونائب رئيس
احل���رس ال��وط��ن��ي الشيخ مشعل
األحمد تقدموا بأسمى آيات التهاني
والتبريكات إلى صاحب السمو أمير
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة
وسمو ولي عهده األم�ين مبناسبة
عيد الفطر السعيد.
وأضاف البيان أن القيادة العليا
للحرس الوطني تتقدم بالتهاني
ال��ى منتسبي احل��رس الوطني من
قادة

التتمة 4

التتمة 4

أعلن وزي��ر املالية الدكتور نايف احلجرف أم��س اعتماد
حتويل الدفعة الرابعة من قيمة مكافآت نهاية اخلدمة لتعويض
املتقاعدين العسكريني حلساب املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية بناء على ق��رار مجلس ال���وزراء رق��م  254لسنة
 .2018وقال احلجرف إن حتويل الدفعة مت بعد التدقيق في
أسماء العسكريني الذين ينطبق عليهم القرار واعتماد املبالغ،
مبينا أن حتويل املكافآت إلى مستحقيها سيتم من قبل املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية .
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قصص القرآن ..مواعظ وعبر9

8

«ا َأل َرض � � ��ة» ت�خ��رج
آخ � ��ر ال� ��زم� ��ان ع�ن��د
فساد الناس
العمارة والتراث الشعبي
مساجد الكويت ..بني فن 9
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م � �س � �ج� ��د ل �ط �ي �ف ��ة
ال � � � � �ن � � � � �م� � � � ��ش ف � ��ي
«خيطان»
محسنون من الكويت

ه� ل��ال ب ��ن ف�ج�ح��ان
املطيري
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