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الروضان من بغداد: حلحلة جميع املعوقات لتنشيط التجارة

منطقة حرة بني الكويت والعراق

الرئيس العراقي مستقبال الوزير الروضان في بغداد أمس

اخلميـ�س 16 من جمادى اآلخر 1440 هـ/ 21 فبراير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3383

»الصحة«: ال إصابات 
بشرية بانفلونزا الطيور  

قالت الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة 
د.ماجدة القطان إنه مت االنتهاء من إجراءات الطوارئ واملراقبة 
الوقائية ملكافحة مرض انفلونزا الطيور حيث تبني عدم وجود 

أي حالة انتقال أو ظهور للمرض بني البشر في البالد.
وقالت القطان في تصريح صحفي امــس إن القطاع بدأ 
إجراءاته الوقائية فور تلقيه أنباء عن حدوث إصابات بني 
الطيور لفيروس “انفلونزا الطيور H5N8 “ في سوق الطيور 
مبنطقة الري وعمل اإلجراءات الالزمة. وأضافت إنه مت تشكيل 
ثالث فرق وقائية من أطباء ومفتشني على مدار األيــام ألداء 

مهامها بسرعة.

في خطوة تكشف عن قرب انفراج األزمة اخلليجية

اإلمارات تخفف احلظر التجاري على قطر 

تأكيد موقف الكويت الرسمي مــن قبل 
وزارة اخلــارجــيــة بــرفــض أي تطبيع مع 
ــي االجتـــاه  الــكــيــان الــصــهــيــونــي خــطــوة ف
الصحيح ومتطابق مع الرأي الشعبي.. هذا 
الكيان الغاصب والساعي إلى التوسع على 
حساب الشعب العربي يخطط إلى احتالل 
أجزاء أخرى من األراضي العربية.. اليهود 
قــوم »مــطــل« ومــا زالـــوا مــن مؤمتر أوسلو 
وهم يفاوضون في الوقت الــذي يوسعون 
مستوطناتهم ويهدمون بيوت الفلسطينيني 
بحجج واهية.. واهــم من يعتقد أن الصلح 

معهم سيحقق شيئاً.. مقاومتهم مطلوبة.

بني السطور

في خطوة تكشف عن احتماالت قــرب انفراج األزمــة 
اخلليجية ، أشــارت تعاميم من املوانئ ومصدر بقطاع 
الشحن إلى أن دولة اإلمارات العربية املتحدة خففت حظرا 
على شحن السلع من وإلى دولة قطر، كانت فرضته في 

إطار قرار املقاطعة السياسية واالقتصادية للدوحة  .
ووفــق وكالة »رويــتــرز« فقد ألغى تعميم من موانئ 
أبوظبي مــؤرخ في 12 فبراير اجلــاري تعليمات سابقة 
كانت حتظر الشحنات ذات املنشأ القطري من دخول 
موانئ اإلمارات ومياهها اإلقليمية، والشحنات ذات املنشأ 

اإلماراتي إلى قطر.
وأبقى التعميم حظرا على السفن التي ترفع علم قطر، 
واململوكة لشركات شحن قطرية أو مواطنني قطريني. 
وأبلغ مصدر بالقطاع رويترز أن التعميم ينطبق على 

جميع املوانئ في دولة اإلمارات.

 15 4 عقود.. السجن   بعد فظائع 
عاما لـ»ملكة العاج«

13

7

على  جــبــلــوا  الــكــويــت  أهــــل  األمـــيـــر: 
وتوارثتها  واإلحــســان  اخلير  أعمال 

األجيال

2

كاظمة  أمــام  قوته  يختبر  القادسية 
قبل املعترك اآلسيوي

ملشاهدة الصفحات
PDF

ــارة والــصــنــاعــة خالد  ــج ــت ـــال وزيــــر ال ق
الروضان ان زيارته للعراق تهدف حللحلة 
ــام تنشيط التجارة بني  جميع املعوقات ام

البلدين والنهوض بها الى مستويات جيدة.
واضاف الوزير الروضان في كلمته خالل 
جلسة مباحثات رسمية في بغداد أمــس مع 
نظيره العراقي محمد العاني بحضور كبار 
املسؤولني من الوزارتني ان مستوى التبادل 
التجاري بني البلدين حاليا ال يرتقي ملستوى 

العالقات املتطورة بينهما والبد من النهوض 
به وتطويره.

واكـــد وجـــود ارادة حقيقية مــن اجلانب 
الكويتي وبتوجيهات سامية من سمو امير 
البالد الشيخ صباح االحمد لتطوير العالقات 
التجارية كما أنه لم يخف وجــود الكثير من 

املعوقات امام تطوير احلركة التجارية.

223 معاملة  »أسهل« استقبلت 
حتويل عمالة في أسبوع

أعلن نائب املدير العام لشؤون العمالة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية حسن 
اخلضر امس ان خدمة حتويل العمالة “اسهل” 
استقبلت 223 معاملة منذ تفعيلها بداية األسبوع 

احلالي.

وأضــاف اخلضر في تصريح صحفي أن هذه 
املعامالت جاءت بعد تفعيل اخلدمة يوم 17 الى 
20 فبراير احلالي فيما مت رفض 87 معاملة من 
قبل النظام الداخلي الفتا إلى أن هذه اخلدمات تقدم 

ألصحاب األعمال تسهيال لالجراءات املقدمة لهم.

»احلرس« يفرج عن 
املوقوفني انضباطيًا

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني 
الكويتي امس اإلفراج عن العسكريني املوقوفني 
انضباطيا مبناسبة احتفال الــبــالد بالعيد 
الوطني وعيد التحرير حتى يتمكنوا من قضاء 
فترة األعياد بني ذويهم. وقالت الرئاسة في 
بيان صحفي ان وكيل احلرس الفريق الركن 
مهندس هاشم الرفاعي اصدر قــرارا باإلفراج 
عن العسكريني املوقوفني بعقوبات انضباطية 
بتوجهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس 
احلرس الوطني ونائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل األحمد.

احلجرف: تعديالت بـ»التأمينات«
تشجع على ريادة األعمال احلرة

ه�صام املن�صاوي

قال وزير املالية د. نايف احلجرف إن التعديالت 
على الباب اخلامس والتأمني التكميلي التي قامت 
بها مؤسسة التأمينات االجتماعية والعمل تأتي 
استجابة لتوجهات الدولة في تشجيع املواطنني 
لريادة األعمال احلرة واالستثمار في املشروعات 

املتوسطة والصغيرة.
وأضــاف احلجرف في مؤمتر صحافي أمس أن 
تعديل الباب اخلامس املعني بنظام تأمني املدنيني 

العاملني حلسابهم اخلاص ومن في حكمهم والذي 
سيبدأ العمل به مطلع الشهر املقبل سينعكس إيجابا 
على املــجــاالت االقتصادية واالجتماعية للدولة 

ويأتي اتساقا مع خططها التنموية.
مــن جهته قــال املــديــر الــعــام للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية والعمل مشعل العثمان أن 
الــدراســة بينت أن 49 في املئة من املؤمن عليهم 
مسجلني في أدنى شريحة اشتراك التي تبدأ مببلغ 

200 دينار.

3 وكالء  تدوير 
مساعدين في »الكهرباء«
أصــدر وزيــر النفط وزيــر الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل، أمس ثالثة قــرارات تقضي 
بتدوير ثالثة وكــالء مساعدين، حيث قرر 
الوزير نقل الوكيل املساعد حملطات القوى 
املهندس فــؤاد الــعــون إلــى قطاع اخلدمات 
الفنية واملشاغل الرئيسية ونقل الوكيل 
املساعد لتشغيل وصيانة املــيــاه املهندس 
خليفة الفريج لقطاع محطات القوى خلفا 

للعون.
وكما قــرر الــوزيــر الفاضل نقل الوكيل 
املــســاعــد لــقــطــاع اخلــدمــات الفنية جاسم 

)طالع صفحة 6(اللنقاوي إلى قطاع تشغيل وصيانة املياه.

)طالع صفحة 10(

)طالع صفحة 5(

الوزارة أكدت أن متابعة ملف املفقودين واملمتلكات الكويتية في العراق »أولوية وطنية«

»اخلارجية«: ال تطبيع مع الصهاينة 

وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائبه خالد اجلارالله خالل اجتماع جلنة الشؤون اخلارجية  أمس

�صمري خ�رض و ريا�س عواد

عقدت جلنة الشؤون اخلارجية 
ــس  اجتماعا  مبشاركة رئيس  ام
ــامن  ــغ مــجــلــس األمـــــة مــــــرزرق ال
ــس مجلس  ــي ــب رئ ــائ وحـــضـــور ن
ــر اخلارجية الشيخ  الـــوزراء وزي
صباح اخلالد ونائبه خالد اجلارالله 
حيث مت مناقشة ما أثير من لغط 
حول مشاركة وفد دولة الكويت في 

مؤمتر وارسو .
وقـــال رئــيــس الــلــجــنــة النائب 
عبدالكرمي الكندري فــي تصريح 
ــاع اللجنة  ــم ــت صــحــفــي عــقــب اج
إن ممثلي الــــوزارة أكـــدوا أن عدم 
التطبيع مع الكيان الصهيوني ميثل 
ــد الــثــوابــت وركــيــزة للسياسة  أح
اخلــارجــيــة فــي الكويت و أن هذه 
القضية أساسية فــي الكويت وال 
ميكن أبــدا جتاهلها إال أن الكندري 
شدد على أنه ال ميكن القبول بالقول 
أنها صورة عابرة ، ولم يكن هناك 
أي نوع من أنواع التالقي أو احلديث 
عــن مــســألــة التطبيع مــع الكيان 

)طالع صفحة 4(الصهيوني.


