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٧٠ مرشحًا في اليوم الثاني النتخابات تصحيح املسار 
بينهم مرشحتان.. وبواقع ١٣ في «األولى» و٤ في «الثانية» و٩ في «الثالثة» و١٩ في «الرابعة» و٢٥ في «اخلامسة» والعدد اإلجمالي يصل إلى ١٨٥
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أحمد النواف: نستبشر خيرًا بتحقيق املتطلبات الشعبوية
مرمي بندق

في اجلولة التفقدية املفاجئة 
الثالثة التي شــملت مستشفى 
مبارك واملؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، أمر رئيــس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد النــواف 
وزارة الصحــة بإرســال طفــل 
للعالج في لندن مع فريق طبي 
بعد أن اســتمع إلــى حالته من 
قبل والده الذي تصادف وجوده 
في املستشــفى. ألن اإلنســانية 
عاطفــة ســامية ال تعرف وطنا 
وال جنسا وال لونا بل ينضوي 
حتــت جناحها أي إنســان، فقد 
تعامل رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف مع كل املرضى في 
مستشفى مبارك كويتيني وغير 
كويتيــني وتقدم منهــم جميعا 
ســائال عن احتياجاتهم. وتقدم 
رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النواف من أحد الوافدين وسأله 
عن احتياجه وعندما علم بحالته 
املرضية التي تســتدعي موعدا 
قريبــا نظر إلى أحــد القياديني 
باملستشفى الذي أجاب بأبشر. 
هذا، وتكرر طلب رئيس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد النواف من 
القياديني اثناء زيارته التفقدية 
العامــة  املفاجئــة للمؤسســة 
للرعايــة الســكنية النزول من 
مكاتبهم ولقاء املراجعني، وأبلغهم 
قائال: «جلست مع املراجعني». 

النــواف قياديــي  وخاطــب 

«الســكنية»، قائال: لو تسوون 
مثل ما أنا أسوي وتنزلون من 
مكاتبكم وتقعدون مع املراجعني 
كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.
وأوصاهم سموه بالتواصل 
املراجعــني «اقعــدوا مــع  مــع 
املراجعــني ولو مــرة أو مرتني 
اسبوعيا ملدة ربع ساعة، وافتروا 
بني املراجعــني يوميا ٥ دقائق، 
وحتى حتققون النجاح في عملكم 
أبــي النجاح والثنــاء لكم أنتم 
وسيجني ثماره أهل الكويت مبن 
فيهم أوالدكم، فأنا موجود اليوم 
رمبا باكر غير موجود معكم لكن 

انتم الدائمني في هذا املكان». 
جاء ذلك بعد ان جلس رئيس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف 
وسط مراجعي املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وطلب منهم 
إبالغه بأي مالحظات للعمل على 
إيجاد املعاجلة لها، وطلب منه 
أحد املراجعني الضرب بيد من 
حديد واملضي قدماً في اإلصالح 
و«نحن معك». وطمأن ســموه 
املواطنني قائال: نستبشر خيرا 
مبجلس األمة اجلديد وان شاء 
اهللا يتعاون لتحقيق املتطلبات 
الشعبوية كلها من أجل الشعب 
الكويتــي. وفي لفتة إنســانية 
أوصــى رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمــد النــواف 
القياديني في «السكنية» قائال: 

«أوصيكم بكبار السن».

بالتعاون مع مجلس األمة اجلديد .. زار « السكنية « وخاطب قيادييها: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع املراجعني كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت 

سمو الشيخ أحمد النواف يوجه قياديي «الرعاية السكنية» إلى التواصل املباشر مع املراجعني 

عواصم - وكاالت: تغير املشهد 
امليداني في العراق ١٨٠ درجة ظهر 
أمــس مبجرد ظهور زعيــم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر وإعالنه 
التبرؤ من «ثورة عاشوراء» التي 

أطلقها ضد الفساد. وسكتت اصوات 
البنــادق والقاذفــات، وانســحب 
أنصاره فورا من املنطقة اخلضراء 
في بغداد بعد حتولها الى ما يشبه 
ســاحة حرب أوقعت اكثر من ٣٣

قتيال وعشــرات اجلرحــى، أطلق 
شــرارتها إعالنــه اعتــزال احلياة 
السياســية.  واعتــذر الصدر من 
الشعب العراقي «املتضرر الوحيد»، 
منــددا بـ«ثورة التيــار الصدري. 
بئست الثورة. هذه الثورة ما دام 
شابها العنف، ليست بثورة». وهو 
ما لقي ترحيبا واســعا، حيث أكد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
أنها «متثل أعلى مستويات الوطنية 
واحلرص على حفظ الدم العراقي». 
وبانتظار انعكاسات هذه احللحلة 
امليدانيــة على األزمة السياســية 
التي اصابت العراق بالشــلل منذ 
االنتخابات التشريعية في اكتوبر 
املاضي في ظل العجز عن تشكيل 
حكومة جديدة، ترددت أصداء دعوة 
الصدر إلنهاء حتى االعتصام «خالل 
٦٠ دقيقــة»، على الطــرف املقابل. 
حيــث دعــا خصومه فــي «اإلطار 
التنسيقي» املوالي إليران أنصارهم 
ايضا إلى مغادرة مواقعهم. وأعلن 
اجليش رفــع حظر التجــول بعد 
انسحاب املسلحني، وعادت احلركة 

الطبيعية الى شوارع العاصمة. 

مسلحو سرايا السالم التابعة ملقتدى الصدر ينسحبون من املنطقة اخلضراء  (أ.ف.پ)

عمال البلدية يزيلون آثار االحتجاجات بعد استعادة القوات األمنية السيطرة على املنطقة اخلضراء في بغداد              (أ.ف.پ)
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جلس مع املراجعني واستمع إلى مطالبهم .. ومواطن يخاطبه: اضرب بيد من حديد وامِض قدمًا في اإلصالح ونحن معك
رئيس الوزراء تفقد مستشفى مبارك وأمر بعالج طفل في اخلارج وساعد أحد الوافدين في احلصول على موعد بعد أن اطلع على حالته املرضية

فهد الشريعان

«العقار االستثماري» وجهة استثمارية 
مزدوجة العوائد.. 

يعظم القيمة ومدرٌّ للدخل

الشريعان يعيد تنظيم 
معارض املشغوالت 

واملعادن الثمينة
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العراق .. الصدر ينزع فتيل «احلرب» ويتبرأ من «الثورة» العراق .. الصدر ينزع فتيل «احلرب» ويتبرأ من «الثورة» 

التفاصيل ص١٨

د. علي القطان

طالل اخلالد تفّقد املنطقة الشمالية: 
احلفاظ على اجلاهزية دون تهاون أو تراٍخٍ

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفــاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد منتسبي القوات املسلحة إلى 
احملافظة على درجة جاهزيتهم واستعدادهم 

دون تهاون أو تراخ.
وأكــد اخلالد خــالل اجلولــة التفقدية 
الدوريــة التــي قام بها وشــملت عددا من 
املواقع العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع 
والداخليــة في املنطقة الشــمالية، أهمية 

احلــرص واليقظــة فــي مختلــف املواقع 
العسكرية واملنافذ احلدودية والعمل بكل 
تفان وإخالص ملنع دخول وتداول أي مواد 
أو آفات ضارة، السيما املخدرات منها، والتي 
أصبحــت اليوم اخلطــر األول الذي يهدد 
ســالمة وأمن مجتمعاتنا وصحة شبابنا 
وتفاقــم أعداد اجلرائــم واالعتداءات التي 
يكون الســبب الرئيسي فيها تعاطي مثل 

هذه املواد اخلطرة.

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته في مواقع عسكرية في املنطقة الشمالية

التفاصيل ص ٣
التفاصيل ص ٤ ملشاهدة الڤيديو


