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ترامب أول رئيس أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان اجلديد

الرئيس األمريكي دونالد ترامب وزوجته ميالنيا حلظة وصولهما إلى طوكيو

وصل الرئيس األمريكي دونالد ترامب وزوجته ميالنيا إلى 
اليابان أمس في زيــارة رسمية في مجملها تهدف إلبــداء مدى 
متانة العالقات مع طوكيو على الرغم من توترات جتارية 

وشيكة.
وسيقيم رئيس الوزراء شينزو آبي مأدبة فخمة على شرف 
ترامب الذي سيجلس أيضاً في الصف األمامي حلضور مباراة 
مصارعة يابانية “سومو” أثناء الزيارة التي تستمر حتى بعد 
غد الثالثاء. ومن املتوقع أن يناقش ترامب وآبي قضية التجارة 
خالل محادثاتهما غدا االثنني لكن مسؤولني قللوا من إمكانية 

التوصل التفاق خالل هذه الزيارة.
وسيكون ترامب أول زعيم أجنبي يستقبله إمبراطور اليابان 

اجلديد ناروهيتو منذ توليه العرش في مطلع الشهر اجلاري.
ومن املقرر أن يجتمع ترامب بعد وصوله مع رجال أعمال قبل 

أن يتوجه لنيل قسط من الراحة.
والــيــوم األحــد من املنتظر أن يلعب ترامب وآبــي الغولف 

ويحضران مباراة مصارعة يابانية.
ويوم غد االثنني سيناقش كالهما أزمة البرنامجني النووي 

والصاروخي لكوريا الشمالية إلى جانب مسألة التجارة.

»التجارة«: »مراقب 
االلتزام« شرط لتجديد 
ترخيص شركات التأمني

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلزام شركات 
ــزاول مهنة سماسرة العقار  التأمني واملؤسسات التي ت
ومجال الذهب واملعادن الثمينة والصرافة تقدمي شهادة 
من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيني مراقب التزام 

كويتي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس أن هذا القرار يلزم 
الشركات املشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 
عند جتديد تراخيصها التجارية بتقدمي شهادة من الهيئة 
العامة للقوى العاملة تفيد بتعيني مراقب التزام مؤكدة أنه 
ال يتم جتديد الترخيص دون استيفاء هذا املستند وذلك بدءا 

من 1 يناير 2020.

عبدالله الكندري
لـ»هيئة اإلعاقة«: 

خافوا الله في املعاقني!
  قال النائب عبدالله الكندري أن الهيئة العامة لإلعاقة 
تتصرف بطريقة غير مسؤولة، مشيرا إلى أنه من غير 
املقبول تكرار تأخر صرف مستحقات ذوي اإلعاقة ومن 
يرعاهم، مطالبا بضرورة صرف مستحقات املعاقني ومن 

يرعاهم وبدل اخلادم بأسرع وقت.
وقال الكندري في تصريح صحفي على وزير الشؤون 
االجتماعية ومسؤولي هيئة اإلعاقة أن يخافوا الله في 

املعاقني ألن الفترة املقبلة تتضمن عيد الفطر .
ــار الكندري إلــى ان املسؤولني في هيئة االعاقة  وأش
يجب ان يكونوا قدر املسؤلية ويتحلون بروح االنسانية 
الن املهمة املالقاة عليهم تتطلب ذلــك، موضحا ان هناك 
الكثير من املالحظات التي سنركز عليها وستفتح امللفات 
التي تتعلق بالتقصير واالهمال فور وصــول املستندات 

واملعلومات

»اخلدمات« تنهي أزمة 
»الطرود البريدية«

أعلنت وزارة الــدولــة لــشــؤون اخلــدمــات 
الكويتية “املواصالت” انها صرفت الدفعات 
املالية املستحقة للشركة املتعاقد معها بشأن 

الطرود البريدية.
وقالت الـــوزارة في بيان صحفي أمــس إن 
“الشركة تعهدت بإعادة كل العمالة في مراكز 
البريد والعمل على زيادة العمل إلنهاء التكدس 

احلالي في أسرع وقت ممكن«.
وأضــافــت أنــه مت احلصول على املوافقات 
الالزمة لتمديد التعاقد مع الشركة ملدة ستة 

أشهر إضافية تنتهي بنهاية نوفمبر القادم.
وأشـــــارت إلـــى أنــهــا حصلت أيــضــا على 
املــوافــقــات الرسمية لطرح ثــالث مناقصات 
بقيمة إجمالية تبلغ اكثر من ثالثة ماليني دينار 
ملــدة ثــالث سنوات وستطرح يــوم غد االثنني 
وتتعلق بأعمال البريد في محافظات الكويت 

الست.

إيران: أسلحة سرية 
إلغراق السفن األميركية

ــي محمد جـــواد ظــريــف أن  ــران اعتبر وزيـــر اخلــارجــيــة اإلي
التعزيزات األميركية في الشرق االوسط تشكل “تهديدا للسالم 

الدولي”، وفق وكالة فرانس برس. 
من جهة اخرى نقلت وكالة ميزان لألنباء أمس عن مسؤول 
ــران أن تغرق السفن  عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إي
احلربية التي ترسلها الــواليــات املتحدة إلــى منطقة اخلليج 

باستخدام صواريخ و”أسلحة سرية”. 
وقال اجلنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية 
اإليرانية لوكالة ميزان : أميركا… قــررت إرســال سفينتني 
حربيتني للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتني 
السفينتني إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام 

صاروخني أو سالحني سريني جديدين .

مــــــــحــــــــســــــــنــــــــون مــــــــــــــن الــــــــكــــــــويــــــــت 

عـــبـــدالـــلـــه فـــريـــح 
عـــثـــمـــان الــــفــــدا.. 
الصفات  صــاحــب 
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الـــــدكـــــتـــــور نـــاظـــم 
املسباح
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فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــات إســـــــــــــامـــــــــــــيـــــــــــــة

»املدائن«.. نهاية 
دولــــــــــــــة الــــــفــــــرس 
وحتـــقـــيـــق نـــبـــوءة 

النبي
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بالتعاون والتنسيق بني »الدفاع« و »الداخلية« و »اإلطفاء«

خطة لتأمني املوانئ

تــرامــب ليس سياسياً بــل هــو تــاجــر.. 
يحاول التهرب من معارضة الكوجنرس 
لبيع السالح لدول اخلليج باستغالل ثغرة 
قانونية.. التخلص مــن الــســالح املخزن 
ميثل خسارة ســواء في قيمته أو في طرق 
التخلص منه.. يتحول األمر إلى ربح عندما 

يوتر املنطقة ويبيعه علينا..
مثلث الشر األميركي الفارسي الصهيوني 

متفقون علينا!!!

بني السطور

عقد مدير عام مؤسسة املوانئ الشيخ يوسف العبدالله 
إجتماعاً تنسيقياً ملناقشة اخلطط األمنية لتأمني املوانئ 
واملــرافــق التابعة للمؤسسة بحضور ممثلي اإلدارات 
املختصة في كل من وزارة الدفاع والداخلية واإلدارة العامة 
لالطفاء. وأثنى العبدالله على جهود اجلهات األمنية لتأمني 
املوانئ التابعة للمؤسسة براً وبحراً، مشدداً على ضرورة 
اتخاذ التدابير االحترازية الالزمة لكل السيناريوهات 
احملتملة في حاالت السلم واحلوادث والطوارئ ، وذلك منذ 
دخول السفن التجارية األجنبية بأنواعها الى املياه اإلقليمية 
الكويتية مروراً مبنطقة االنتظار “املخطاف” ووصوالً الى 
رسو السفن على أرصفة املوانئ الثالث، في سبيل تأمني 

الصادرات والواردات من سلع وبضائع.
من جهتهم بادر ممثلو وزارة الدفاع والداخلية واالدارة 
العامة لإلطفاء بتقدمي املالحظات واالقتراحات الالزمة لرفع 

مستوى تأمني املوانئ الثالث.
وفي هذا الشأن أعلن العبدالله عن رغبته بتشكيل جلنة 
تنسيقية مشتركة لتلبية جميع متطلبات واحتياجات 

اجلهات األمنية التي مت ذكرها في االجتماع.

»املركزي«: أجهزة لسحب »العيادي«
في املجمعات التجارية

أعلن بنك الكويت املركزي 
توفيره أجهزة للسحب اآللي 
في عدد من املجمعات التجارية 
خالل فترة العيد تتضمن أوراقا 
نقدية مــن كــل فــئــات الدينار 
الكويتي وذلك “نظرا الزدياد 
الطلب من قبل املواطنني على 

تلك الفئات لتوزيع العيادي”.
وقــال “املركزي” في بيان 
صحفي أمس إن خدمة أجهزة 
السحب اآللــي يقدمها للعام 
الثالث على التوالي وستتوفر 
في عدد من املجمعات التجارية 
هي “األفينيوز - جيت مول - 
360 - أوتاد اجلهراء - الكوت 

– احلمراء”.
وأوضح أن هذه اخلدمة تقدم 
بالتعاون مع احتــاد مصارف 
ــات  ــدم ــة اخل ــرك الــكــويــت وش
ــة املشتركة  ــي املــصــرفــيــة اآلل
ــات  ــع ــم ــج “كي-نت” وامل

التجارية املذكورة.
وبني أن اخلدمة لقيت خالل 
األعوام املاضية ترحيبا واقباال 
من اجلمهور إذ وفــرت عليهم 

عــنــاء احلــصــول على الفئات 
املختلفة من األوراق النقدية 
السيما الفئات الصغرى التي ال 
تتوفر عادة في أجهزة السحب 

اآللي األخرى.
وأضــاف البيان أن املركزي 
زود البنوك احمللية في وقت 
ــأوراق النقد اجلديدة  سابق ب

من الفئات املــذكــورة ليتسنى 
توفيرها للجمهور في فروع 
البنوك املنتشرة في كل مناطق 

الكويت

20 دينار متوفرة بعدد من املجمعات 1 إلى  أجهزة سحب العيادي من 


