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أكد أن ثروة الكويت احلقيقية في عقول وسواعد أبنائها

ناصر الصباح: لشبابنا النصيب األكبر في القيادة واإلصالح 

ــوزراء  تأكيد معالي نائب رئيس مجلس ال
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح على أهمية 
إعطاء الشباب أدوار أكبر في القيادة والتطوير 
مطلب وطني عليه إجماع من الشباب.. معظم 
شعوب العالم املتطور سلكت هذا الطريق حتى 
ــدول أصبح معظمهم من الشباب..  ــاء ال رؤس
ترك احملاصصة في تعيني القياديني وتنصيب 
األكــفــاء هــو السبيل إلــى دفــع عجلة التنمية 

املتوقفة من سنني!!!

بني السطور

ــوزراء ووزيــر الدفاع  أكد النائب األول لرئيس مجلس ال
ــروة الكويت  الشيخ ناصر صباح األحــمــد الصباح بــأن ث
احلقيقة تكمن في عقول وسواعد أبنائها الذين تقع على 
عاتقهم مسؤولية بناء وطن ينعم فيه اجلميع بفرص التعليم 
والرعاية من قبل الدولة، بهدف إكمال مسيرة النهضة، التي 
سوف يكون للشباب الكويتي النصيب األكبر منها في القيادة 

واإلصالح والتطوير واستثمار كافة اإلمكانيات املتاحة لهم .
وحث الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله أمس 
عدداً من الطلبة والطالبات الدارسني في جامعات كولورادو 
بــالــواليــات املتحدة األمريكية الصديقة، أبنائه الطلبة 
والطالبات على بذل املزيد من اجلهد من أجل حتقيق األهداف 
التي يسعون للوصول إليها، من خالل تفوقهم في حتصيلهم 
العلمي، واستثمار الفرص املمنوحة لهم بإلتحاقهم بهذه 
اجلامعات العريقة واالستفادة من كم اخلبرات املتوفرة 
فيها، التي سوف يجنون ثمار فائدتها في بناء وطن املستقبل 

الذي ينطلق من رؤية » كويت 2035 « .

العقيل: الكويت طورت نظامًا صحيًا شاماًل 
حقق انخفاضًا ملحوظًا ملعدالت الوفيات

ــــرة الـــدولـــة للشؤون  أكـــدت وزي
االقتصادية مرمي العقيل أن الكويت 
ــي التنمية  ــوات مهمة ف ــط خــطــت خ
االقتصادية واالجتماعية والبشرية 
مع تركيز اهتمامها بشكل كبير على 
البيئة واحلفاظ على التزام ثابت جتاه 

الشراكة العاملية والتضامن الدولي.

مشيرة إلى أنها سجلت العديد من 
النجاحات امللموسة ضمن جهودها 
للقضاء الــتــام على الفقر واجلــوع 
وتوفير التعليم اجليد للجميع دون 
استثناء واملــســاواة بني اجلنسني في 

التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
ــس مبناسبة  وأضــافــت العقيل أم

مشاركة الكويت ممثلة باملجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية في فعاليات املنتدى 
السياسي الــذي سيعقد في الواليات 
املتحدة األمريكية اليوم األربعاء حتت 
شعار )متكني الناس وضمان االدماج 
واملساواة(، أن الكويت طورت نظاماً 
صحياً شامالً للجميع حقق انخفاضا 

ملحوظا ملعدالت الوفيات بني الرضع 
واألطفال واألمهات إلى جانب تطوير 
خدمات واسعة النطاق في مجال توفير 
املياه الصاحلة للشرب واالستخدام 

املعيشي والصرف الصحي.
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األردن يعني سفيرًا جديدًا في قطر
 بعد عامني على خفض مستوى العالقات

زيد اللوزي

البنك املركزي: األصول 
االحتياطية الرسمية للبالد 

12 مليار دينار
قال بنك الكويت املركزي أمس 
إن األصول االحتياطية الرسمية 
للبالد بلغت حوالي 9ر11 مليار 
دينار كويتي )نحو 2ر39 مليار 
دوالر أمريكي( فــي نهاية شهر 

مايو املاضي.
ــح »املــركــزي« في بيان  وأوض
ـــــدة األصــــول  صــحــفــي أن أرص

االحتياطية الرسمية تتكون من 
أرصـــدة كــل مــن الــذهــب النقدي 
ووضع االحتياطي للكويت لدى 
صــنــدوق النقد الــدولــي وحقوق 
ـــة والــعــمــلــة  ـــاص ــب اخل ــح ــس ال

والودائع.

القوى العاملة: استقدام 
العمالة الوافدة يخضع 

لضوابط محددة
 أكــد مدير عــام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد 
املوسى أن استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط 
احملــددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات 
املنفذة لــه، وأن الهيئة تباشر اختصاصها في إصــدار 
تصاريح وإذونات العمل بناًء على طلبات أصحاب العمل 
ــواردة بالئحة قواعد وإجـــراءات منح  وفقاً للشروط ال

اإلذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه 

عني األردن سفيرا جديدا له في قطر أمــس في 
ــودة العالقات بني البلدين إلى  خطوة باجتاه ع
طبيعتها بعد عــامــني مــن سحب عــمــان سفيرها 
تضامنا مع دول عربية قطعت العالقات مع الدوحة. 
وخفضت عمان مستوى متثيلها الدبلوماسي في 
قطر في يونيو 2017 بعد أيام من قرار السعودية 
واإلمــارات ومصر والبحرين قطع جميع العالقات 
مع قطر متهمة إياها بدعم اإلرهــاب وهو ما تنفيه 

الدوحة.
وجــاء في مرسوم ملكي أن زيــد الــلــوزي، وهو 
دبلوماسي مخضرم وأمني عام وزارة اخلارجية، 
اختير سفيرا جديدا لألردن في قطر. وفي الصيف 
املاضي، قدمت قطر حزمة مساعدات لألردن بقيمة 
500 مليون دوالر بعد أيــام مــن تعهد خصوم 
الدوحة اخلليجيني بتقدمي 2.5 مليار دوالر ملساعدة 
األردن في التغلب على أزمة اقتصادية بعد موجة 

احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

»الداخلية«: وفاة مقيم
»نظارة املرور« وقعت في 

مستشفى الصباح بأزمة قلبية
أوضـــحـــت اإلدارة الــعــامــة 
للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الــداخــلــيــة فــي بــيــان توضيحي 
خلــبــر مــــتــــداول عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي حول وفاة 
مقيم بنظارة املـــرور، أن الوفاة 
وقعت مبستشفى الصباح، حيث 
كان املقيم موقوفاً بنظارة املرور 
الرتكابه مخالفة جسيمة، وأثناء 

تواجده باحلجز تعرض لوعكة 
ــفــور مت طلب  صــحــيــة، وعــلــى ال
سيارة إسعاف ونقله إلى طوارئ 
ــاح، حــيــث مت  ــب ــص مستشفى ال
إدخاله إلى العناية املركزة. وبعد 
مرور نصف ساعة أبلغنا الطاقم 
الطبي أن املــذكــور وفــق التقرير 
الطبي األولـــي قــد فـــارق احلياة 

نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

روسيا تدعو إلى
تسوية سياسية شاملة 
للقضية الفلسطينية 

جددت روسيا أمس الدعوة الى ايجاد تسوية سياسية 
شاملة للقضية الفلسطينية على اســاس الشرعية 

الدولية.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان إن املبعوث 
ــر اخلارجية  ــاص للرئاسة الروسية ونــائــب وزي اخل
ميخائيل بوغدانوف أكد في لقاء بعضو املكتب السياسي 
حلركة املقاومة االسالمية )حماس( موسى ابومرزوق ال 

بديل عن ايجاد حل سياسي شامل 
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