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رئيس التحرير:
د .عمـاد جـواد بوخمسني

 32صفحة  100فلس

وصف سمو األمير برجل املصالحة ..وأشاد باستجابة الكويت لحل «التعويضات» و«خور عبداهلل»

الرئيس العراقي :حل الخالف الخليجي بالحوار
لسنا مع إيران وال السعودية ..نحن على الحياد
كتبت سميرة فريمش

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال� �ب ��الد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األحمد بقصر بيان امس بحضور سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد ،رئيس جمهورية
العراق محمد فؤاد معصوم والوفد الرسمي
املرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبالد حيث
عقدت املباحثات الرسمية بني الجانبني.
وص ��رح ن��ائ��ب وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال � �ج� ��راح ب ��أن ��ه ت � ��م اس �ت �ع��راض
العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها
وت �ن �م �ي �ت �ه��ا ف� ��ي امل � �ج � ��االت ك ��اف ��ة ب �م ��ا ي�ح�ق��ق

تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بني الكويت
وال� �ع ��راق ب�م��ا ي �خ��دم م�ص��ال�ح�ه�م��ا امل�ش�ت��رك��ة ،
كما تم بحث القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأض� � � ��اف :س � ��اد امل �ب ��اح �ث ��ات ج ��و ودي ع�ك��س
روح األخ��وة التي تتميز بها العالقة والرغبة
املتبادلة في املزيد من التعاون والتنسيق على
جميع األصعدة( .طالع ص )02
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،أع � � � ��رب ال� ��رئ � �ي� ��س م� �ع� �ص ��وم ع��ن
االرت�ي��اح الكبير لنتائج مباحثاته مع سمو
األم�ي��ر ،مشيرا إل��ى أن العالقات بني البلدين
والشعبني ال تحتمل أي ضغينة أو ع��داوة،

الكويت :أمن السعودية والبحرين
من صميم األمن القومي العربي
القاهرة  -كونا :أكدت الكويت وقوفها التام الى جانب اململكة العربية السعودية والبحرين
ودع�م�ه��ا لكل االج� ��راءات ال�ت��ي تتخذها ال��ري��اض ردا على ال �ع��دوان ال�ح��وث��ي بالصواريخ
واملنامة في مواجهة االع �ت��داءات التخريبية اإلرهابية في البحرين .واك��د الشيخ صباح
الخالد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة أمام االجتماع الوزاري
العربي الطارئ في القاهرة األح��د ادان��ة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه االعتداءات
والتأكيد على وق��وف دول��ة الكويت ال�ت��ام إل��ى جانب اململكة العربية السعودية ومملكة
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الجاراهلل :مجلس التعاون يمرض وال يموت
والتصعيد في املنطقة قد يتحول إلى تهدئة
كتبت سميرة فريمش

أك��د ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية خ��ال��د ال�ج��ارال�ل��ه اهمية
اج �ت �م��اع وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع ��رب ال� ��ذي ع �ق��د في
ال �ق��اه��رة م �س��اء األول م��ن ام ��س ل�ب�ح��ث ال �ت��دخ��الت
االيرانية في املنطقة ،وقال في تصريح للصحافيني
ع �ق��ب م �ش��ارك �ت��ه أول م ��ن أم ��س ف ��ي ح �ف��ل ال �س �ف��ارة
ال�ع�م��ان�ي��ة ان ه ��ذا االج �ت �م��اع ف��ي م�ن�ت�ه��ى االه�م�ي��ة

ويأتي في ظروف دقيقة وحرجة( .طالع ص )04
وع� ��ن آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ان �ع �ق��اد ال�ق�م��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ق� ��ال :ال ج��دي��د ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ق�م��ة،
وم �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ي �م��ر ب �م��رح �ل��ة ص �ع �ب��ة الش ��ك،
ولكن املجلس يمرض وال يموت ،مؤكدا ان احدا لم
يتحدث عن تأجيل القمة ومازال موضوع التأجيل
م��ن ع��دم��ه م�ب�ك�رًا ،والي ��زال ه�ن��اك وق��ت حيث يسبق
02#

�سمو اأمري البالد م�ستقبالً الرئي�س العراقي

قرار نهائي ..البصل املصري ممنوع
كتب وليد حسن

ناصر المحمد :عيد سلطنة
ُعمان عيد «الخليج»
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عقب  3أيام فقط من إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارًا برفع
الحظر ع��ن اس�ت�ي��راد املنتجات ال��زراع�ي��ة امل�ص��ري��ة وال�ت��ي تشمل
جميع أنواع واصناف البصل والجوافة والخس والفلفل علمت
«النهار» من مصادر موثوقة أن وزير التجارة والصناعة وزير
الشباب بالوكالة خالد الروضان أص��در ق��رارًا أمس األول قضى
فيه بإلغاء القرار السابق وإع��ادة حظر استيراد ه��ذه املنتجات
م ��رة أخ ��رى وذل ��ك ب�س�ب��ب ارت �ف��اع ن�س��ب م�ت�ب�ق�ي��ات امل �ب �ي��دات عن
ال�ح��دود املسموح بها ال ��واردة باملواصفات القياسية املعتمدة
وال �ح��دود ال�ق�ص��وى امل�س�م��وح بها م��ن بقايا م�ب�ي��دات اآلف ��ات في
املنتجات الزراعية والغذائية.
وأوضحت املصادر أن قرار الحظر الجديد جاء لحرص ال��وزارة
على سالمة وصحة املواطنني وأن تكون املنتجات جيدة وسليمة
وب �م��واص �ف��ات ص��ال�ح��ة ل��الس�ت�ه��الك اآلدم � ��ي ،م��ؤك��دة أن ال��وزي��ر
ال��روض��ان ق��ال« :ل��ن نخاطر بصحة الشعب الكويتي مهما كان

«الشؤون» و«التجارة» :خطة طوارئ
بالجمعيات ملواجهة الظروف
أك��دت وزارة ال�ش��ؤون االت�ف��اق م��ع وزارة التجارة على الخطوط العريضة لخطة
الطوارئ الخاصة بالجمعيات التعاونية والتجهيز ملواجهة أي نقص محتمل في
السلع األساسية جراء الظروف التي تمر بها املنطقة.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع التعاون في وزارة ال�ش��ؤون شيخة العدواني في
تصريح صحافي عقب اجتماعها م��ع الوكيل املساعد لقطاع ال�ش��ؤون الفنية
وتنمية التجارة في وزارة التجارة محمد العنزي إن االجتماع ناقش التنسيق بني
الجانبني ملواجهة الظروف الطارئة السيما في الجمعيات باعتبارها أهم مصادر
توفير احتياجات املواطنني من السلع األساسية واالستهالكية .من جانبه ،أكد

عون :ال يجوز أن ندفع «ثمن الصراعات» من استقرارنا األمني والسياسي
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جواد بوخمسين :سمو األمير
دعا إلى سياسات وتشريعات
تحصن االقتصاد الكويتي
ّ
ضد أي هزات
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بري للعرب :عذرًا ألننا حاربنا إسرائيل!

أبو الغيط من بيروت :ال أحد يتهم حكومة لبنان باإلرهاب
بيروت « -النهار»

أك� � ّ�د األم� ��ني ال� �ع ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال ��دول
العربية أحمد أبو الغيط أن ال أحد
ي �ت �ه��م ح �ك��وم��ة ل �ب �ن��ان ب� ��االره� ��اب،
مشيرا الى رغبة ب� «تجنيب» لبنان
ت��داع�ي��ات ال�خ��الف��ات اإلقليمية ،في
حني ق��ال الرئيس اللبناني ميشال
ع��ون إن ب��الده يجب أال ت��دف��ع ثمن
الصراعات االقليمية من استقرارها
األمني والسياسي.
ف�ي�م��ا ع�ل��ق رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
ن� �ب� �ي ��ه ب� � � ��ري ع � �ل� ��ى ق� � � � ��رار ج ��ام �ع ��ة
ال��دول العربية وص��ف ح��زب الله ب�
«اإلره ��اب ��ي» ق��ائ��ال« :ش �ك �رًا وع ��ذرًا،
ال �ش �ك��ر ل �ل��ه وع � ��ذرًا أن �ن��ا ف��ي ل�ب�ن��ان
قاتلنا إسرائيل»( ....طالع ص .)24
وشدد أبو الغيط الذي شارك امس
ف��ي اج�ت�م��اع��ات ل�ل�ج��ام�ع��ة العربية
مع اللجنة االقتصادية االجتماعية
ل� �غ ��رب آس� �ي ��ا ب��ال �ع��اص �م��ة ب �ي��روت
م��ؤك��دا رف��ض األط ��راف كافة الحاق
«أي ض � ��رر» ب �ل �ب �ن��ان غ � ��داة وص��ف
وزراء ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال � �ع� ��رب ح ��زب
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كتبت غادة فرحات

كتب عبدالرسول راضي
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اللجنة الدولية للصليب األحمر
في البالد احتفلت بمرور
 25عام ًا على افتتاح مكتبها

«التربية» تمنح مديري
املدارس حق تعطيل
الدراسة بسبب األمطار
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أكد وكيل وزارة التربية د .هيثم االثري ان الوزارة
م�س�ت�ن�ف��رة مل��واج �ه��ة ال �ظ��روف امل�ن��اخ�ي��ة امل�ت��وق�ع��ة
خالل األيام املقبلة واملتمثلة في هطول امطار غير
مسبوقة وف�ق��ا مل��ا أع�ل�ن��ت ع�ن��ه االرص� ��اد ال�ج��وي��ة،
موصيا مديري عموم املناطق التعليمية بالتأكد
من استعداد جميع املدارس.
وأشار في تصريح ل� «النهار» عقب ترؤسه امس
اجتماعا طارئا ملجلس مديري عموم املناطق الى
إص � ��داره ت��وص �ي��ات ب�ت�ف�ع�ي��ل ص��الح �ي��ات م��دي��ري
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«السكنية» :إتمام توزيع جميع
الوحدات في «جنوب املطالع»
كتب علي الفرحان

أن �ه��ت م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة أم ��س سلسلة
ت��وزي�ع��ات م�ش��روع ج�ن��وب امل�ط��الع ال��ذي يحتوي
على  28288قسيمة استفاد منها جميع الراغبني
املسجلني منذ العام  1985وحتى مايو .2013
وبينت تقارير املؤسسة أن امل��واط�ن��ني املسجلني
ح�ت��ى  19م��اي��و  2013اس �ت �ف��ادوا ح�ت��ى أم ��س من
الحصول على قسائم ضمن  12ضاحية جنوب
املطالع  ،في حني احتوت التوزيعة األخيرة على
 310قسائم في الضاحية « إن .» 2
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن م� �ش ��روع ج �ن ��وب امل� �ط ��الع ق�ل��ص
ف �ت ��رة ان �ت �ظ��ار اص� �ح ��اب ال �ط �ل �ب��ات ال ��راغ� �ب ��ني ف��ي
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«الكهرباء» :تطبيق التعرفة
الجديدة على الحكومة غدًا
أكد وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء محمد بوشهري
أن ت �ع��رف��ة االس� �ت� �ه ��الك ال� �ج ��دي ��دة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
ال �ح �ك��وم ��ي س �ي �ب��دأ ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا اع� �ت� �ب ��ارا م� ��ن غ��د
األرب�ع��اء .وق��ال إن��ه سيتم احتساب «الكيلوواط»
ف��ي القطاع الحكومي ب �  25فلسا ف��ي ح��ني يكلف
ال� « 1000غالون» مياه  4دنانير .
وأشاد بالجهود التي يقوم بها مشروع (ترشيد
 )2مل��دارس وزارة التربية في مرحلتيها الثانوية
واملتوسطة .من جانبه ،قال رئيس لجنة الترشيد
خليفة ال�ف��ري��ج إن (ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء) ت�ع�ت��زم عقد
م�ل�ت�ق��ى ال �ت��رش �ي��د األول ل �ل �ك �ه��رب��اء ي��وم��ي  6و7
الرئي�س عون م�ستقبالً الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط
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