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ارتفعت بنسبة  % 23مقارنة مع 2018

 8.6مليارات دوالر حتويالت الوافدين في  6أشهر
األمير يهنئ البرهان برئاسة املجلس السيادي السوداني

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس
املجلس السيادي في جمهورية ال��س��ودان عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة تشكيل املجلس
السيادي وأداء اليمني الدستورية رئيسا للمجلس

متمنيا سموه كل التوفيق والسداد لكل مافيه خير
ومصلحة واستقرار السودان وتوجيه كافة طاقاته
وامكانياته للنهوض به وحتقيق كل ما ينشده من
منو وتقدم وازدهار مشيدا سموه بالعالقات الوطيدة
التي جتمع البلدين والشعبني الشقيقني ومتمنيا

ملعاليه دوام الصحة وموفور العافية.وبعث وأدى
الفريق عبد الفتاح البرهان ،رئيس املجلس العسكري
االنتقالي املنتهية صالحيته ،اليمني الدستورية لتولي
منصبه اجلديد رئيسا للمجلس السيادي املشكل حديثا
أمام رئيس اجلهاز القضائي في البالد.

وفد أمني اطلع على املنظومة األمنية مبطار حمد
أشاد وكيل وزارة الداخلية الكويتي املساعد لشؤون
املنافذ اللواء منصور العوضي باألنظمة احلديثة التي
تستخدمها إدارة أم��ن مطار حمد ال��دول��ي ف��ي الدوحة
للمحافظة على أمن وسالمة املسافرين وحركة الطيران
املدني في قطر.
واش��ار العوضي عقب جولة في املطار على رأس وفد
كويتي الى التميز الكبير الذي تتمتع به التجربة القطرية
في تأمني حركة املطار واملسافرين وتسهيل االج��راءات
اخلاصة بهم .واثنى على جتربة قطر في مجال إص��دار
التأشيرات وإنهاء إجراءات دخول وخروج املسافرين وعلى
اخلبرات القطرية والتجارب العملية املتطورة التي كان لها
أبلغ األثر في سرعة إنهاء إجراءات املسافرين وأمنهم مبديا
اعجابه بإجراءات إصدار التأشيرات وامنهم.
وقال ان الوفد الكويتي اطلع على الوسائل واألجهزة
واإلمكانات التقنية واإللكترونية احلديثة املستخدمة في
املطار لتسهيل حركة املسافرين وبحث امكانية االستفادة
منها في الكويت.

(طالع صفحة )3

النائب العام يصدر قرار ًا
بتعيني مديري ونواب النيابات
أصدر النائب العام املستشار ضرار علي العسعوسي
قرارا ً بتعيني مديرين ونواب مديرين للنيابات ،حيث مت
تعيني ناصر البدر مديرا ً لنيابتي العاصمة وسوق املال،
وطالل العبدالرازق نائبًا له ،وأحمد السدره مديرا ً لنيابة
حولي ،وأحمد احلمود نائبا ً له .وقرر أيضا ً تعيني فيصل
احلسن لنيابة الفروانية ،وعبدالعزيز املسعد نائباً له،
وحمد السالحي مديرا ً لنيابة االحمدي ونيابة مبارك
الكبير ،ومحمد العنزي نائبا له ،وعلي بن ناجي مديرا ً
لنيابة اجلهراء ،وأحمد اخللف نائبا ً له.
ووافق العسعوسي على تعيني فيصل املطيري مديرا ً
لنيابة األموال العامة ،وتعيني حمود الشامي نائبا ً له.

(طالع صفحة )3

ناقلة نفط إيرانية
تتعرض خللل فني بالبحر
أعلنت السلطات املالحية االيرانية أمس ان ناقلة نفط
ايرانية تعرضت خللل فني في البحر األحمر وان جميع
طاقم الناقلة بخير الفتة الى انه جار حاليا العمل على
إصالح اخللل.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية االيرانية (ارن��ا) عن
املدير الفني بشركات الناقالت الوطنية االيرانية جبل
عاملي القول إن “الناقلة (هيلم) تعرضت خللل في
البحر األحمر على مسافة  75ميال شمال ميناء (ينبع)
السعودي”.

(طالع صفحة )11

كشفت ب��ي��ان��ات مصرفية ع��ن وج���ود قفزة
بتحويالت الوافدين من الكويت بنسبة ،% 23
بنهاية النصف األول من ع��ام  2019لتقفز إلى
 8.6مليارات دوالر ،مقارنة مع  7مليارات دوالر
بالنصف األول من عام .2018
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات ص����ادرة ع��ن ب��ن��ك الكويت
املركزي ،فإن التحويالت خالل الربع الثاني شهدت
ارتفاعاً بنسبة  % 15مقارنة مع الربع األول من
العام اجلاري ،إذ بلغت  4.6مليارات دوالر ،مقارنة
مع  4مليارات دوالر بالربع األول.
وأك��د تقرير اقتصادي تراجع حجم حتويالت
العاملني الوافدين في دول اخلليج إل��ى اخل��ارج
خالل الربع األول من العام اجلاري بنسبة 9.97
باملائة على أساس سنوي .

(طالع صفحة )11

بني السطور

اللواء منصور العوضي والوفد املرافق خالل زيارة مطار حمد الدولي في الدوحة

ترامب للدمنارك 600 :مليون
دوالر سنوي ًا مقابل «غرينالند»
ن��اق��ش م��س��ؤول��ون ف��ي إدارة
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
املبلغ احملتمل دفعه إلى الدمنارك
لقاء تسليم جزيرة غرينالند إلى
الواليات املتحدة.
وق��ال��ت صحيفة “واشنطن
بوست” ،إن م��وظ��ف��ي البيت
األب���ي���ض ت��وص��ل��وا إل����ى ف��ك��رة
ع���رض صفقة ع��ل��ى ال��دمن��ارك،
تتعهد واشنطن من خاللها بتقدمي
معونات مالية سنوية بقيمة 600
مليون دوالر ،إلى غرينالند وإلى
األبد.

باإلضافة لذلك ،ج��رى النظر
في احتمال دفع مبلغ مقطوع كبير
للدمنارك كحافز لتسليم اجلزيرة.
والحظت الصحيفة أن سبب
ازدي��اد اهتمام واشنطن بجزيرة
غرينالند ،يعود إل��ى أن ذوب��ان
اجلليد القطبي هناك ،يفتح املجال
الستثمار الثروات الباطنية في
أج��زاء جديدة من منطقة القطب
ال��ش��م��ال��ي ،وك���ذل���ك ال��س��ي��ط��رة
ع��ل��ى ط���رق امل�لاح��ة الشمالية،
وس��ط تزايد “التوسع الصيني
والروسي” في املنطقة.

حتقيق في واقعة اإلعتداء
على مواطنة مبكتب للخدم
ذكرت إدارة اإلعالم األمني أن
مواطنة تقدمت ببالغ إلى مخفر
ش��رط��ة النقرة تفيد بتعرضها
لإلعتداء بالضرب من قبل عاملتني
آس��ي��وي��ت�ين ف��ي مكتب للعمالة
املنزلية مبنطقه النقرة.
وأضافت أنها وأثناء تواجدها
ف��ي امل��ك��ت��ب ح���دث ن��ق��اش بينها
وبني العاملتني على أث��ره اعدت
العاملتان عليها بالضرب داخل

املكتب ،وأحضرت تقريرا ً طبياً
بذلك.
وفي نفس الوقت تقدّم صاحب
م��ك��ت��ب ال��ع��م��ال��ة وه���و كويتي
اجلنسية إلى مخفر النقرة وإبلغ
أن مواطنة اعتدت على عاملتني
لديه وأتلفت مستندات خاصة
بعمله.

(طالع صفحة )3

ضبط  3ماليني حبة كبتي في الشويخ

رجال جمارك ميناء الشويخ يحبطون ادخال كمية ضخمة من املخدرات للبالد

استطاع رج��ال جمارك
ميناء الشويخ إحباط كمية
ضخمه من احلبوب املخدرة
خالل محاولة تهريبها ليتم
ضخها في البالد.
وأوض���ح م��ص��در أمني
أن ه��ذه احلمولة ه��ي من
ح��ب��وب الكابتيغون وقد
مت وضعها داخ���ل أدوات
بالستيكية ب��ه��دف خ��داع
رجال اجلمارك ومتريرها.
مشيرا الى أن عدد حبوب
الكابتي وصل إلى نحو 3
ماليني حبة.
وق�������ال امل�����ص�����در إن
رج��ال اجل��م��ارك اشتبهوا
باحلمولة التي ج��اءت من
احد الدول العربية ،مضيفا
أنه بعد التدقيق مت الكشف
عن احلبوب داخ��ل أدوات
بالستيكية.

ما ذنب صالح الفضالة في كل املآسي
ال��ت��ي يواجهها املقيمني ب��ص��ورة غير
قانونية  ..الرجل ترأس اللجنة من مدة
بسيطة واملشكلة قائمة منذ خمسة
ع��ق��ود ..ال��س��ؤال هل بيد الفضالة منح
اجلنسية ؟ اللجنة مهمتها تسهيل
اخلدمات اإلنسانية وإص��دار الهوية ..
ملفات ال��ب��دون م��وج��ودة في الداخلية
وجميع األوراق الثبوتية ال��دال��ة علي
أصول البدون جمعتها الداخلية  ،ولن
متنح اجلنسية لغير املستحق !!

هبوط جماعي مل��ؤش��رات البورصة
والسوق األول اخلاسر األكبر
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