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مجلس األمة أقرها في املداولة الثانية

للغذاء.. هيئة 

إقرار قانون هيئة الغذاء في مداولته الثانية 
إضافة إلى مشاريع القوانني الداعمة لتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري حاجة انتظرناها 
طويالً.. العبث التجاري فيما يأكل الناس يجب 
أن يتوقف، مع تشديد الرقابة على املنتجات 
الغذائية الضارة واملليئة باملواد املسرطنة التي 
دمرت صحة الناس.. نحن معكم في حالة تفعيل 
الرقابة وضدكم إذا »صفيتوا« مع إداراة الرقابة 

السابقة املتروسة فساد .. ودمتم.

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس في املداولة 
الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية لتأمني سالمة الغذاء حماية لصحة 
املستهلك من األمــراض واألوبئة، وذلك مبوافقة 43 عضوا 
ــد مــن اجمالي  ــض عضوا واحـــدا وامتناع عضو واح ورف

احلضور البالغ عددهم 45 عضوا.
كما وافق املجلس على مشاريع قوانني بفتح اعتمادات 
إضافية مبيزانية الـــوزارات واإلدارات احلكومية للسنة 
املالية )2018-2019( مبيزانية وزارات الصحة والنفط 

والتعليم العالي.

أشاد بدورها في حل قضايا املنطقة

بومبيو: الكويت شريك قوي في مكافحة اإلرهاب
ــوان عام  عقدت صباح أمــس في دي
وزارة اخلارجية جلسة مباحثات 
رسمية بني دولــة الكويت والواليات 
املتحدة األمريكية، وأشاد النائب األول 
لسمو رئيس الــوزراء وزير اخلارجية 
ــا يشهده  ــد مب ــال الــشــيــخ صــبــاح اخل
ــة الكويت  التعاون الثنائي بــني دول
وامريكا من إزدهــار وتقدم مستمر في 

مختلف املجاالت.
كما أشاد وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو بــدور الكويت الفعال 
فــي حــل قضايا املــنــطــقــة.وأعــرب في 
مــؤمتــر صحفي مــشــتــرك مــع الشيخ 
صــبــاح اخلــالــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــوزراء وزيــر اخلارجية عن تطلعه 
ان يحقق احلوار االستراتيجي الثالث 
بني الكويت والواليات املتحدة أهدافه 
ويعزز التقدم حول العديد من القضايا.

مليون   12.738 يحقق  »ورب����ة« 
دي�������ن�������ار  أرب��������اح��������ًا ص����اف����ي����ة ب���ن���ه���اي���ة 
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ال���ع���ث���ور ع��ل��ى رس���ال���ة داخ�����ل س��ي��ارة 
املشتبه بهجوم أوتريخت
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ج��اه��زون  »األزرق«  الع��ب��و  ج����وزاك: 
ملواجهتي نيبال 

ملشاهدة الصفحات
PDF

: »إرهاب أوروبا«  اجلاسم ل� 
لن يؤثر على »الكويتية« 

يوسف اجلاسم متحدثاً في املؤمتر الصحفي أمس

 جتديد العمالة الوطنية 
تلقائيًا دون شرط املراجعة

أعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم أسيل املزيد أن الهيئة العامة للقوى العاملة 
عملت منذ شهر ديسمبر من العام 2018 أن يكون جتديد العمالة 
الوطنية تلقائيا دون شرط املراجعة لإلدارة املختصة تسهيالً وتخفيفا 
عليها، على أن يتم استقطاع رسم التجديد الحقا في حال عدم وجود أي 
تغير، وقد مت العمل فقط بإشعار تسجيل العماله الوطنية أول مرة، 
مؤكدة أن هذه اخلطوة من شأنها أن حتفظ حقوق العمالة الوطنية 
وحتد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة ألغــراض املراجعة أو 
ماشابه ذلك، ويأتي ذلك من حرص الهيئة على عدم وقف املخصصات 

املالية للعمالة الوطنية، حتت أي ظرف طاملا العمالة على رأس عملها.

�صمري خ�رض

ــد رئــيــس مجلس ادارة شــركــة اخلطوط  أك
اجلوية الكويتية يوسف اجلاسم لـ«الوسط« أن 
العمليات اإلرهابية التي شهدتها مؤخرا عدة مدن 
أوروبية لن تؤثر على خطة تشغيل »الكويتية« 
أو وجهاتها احملددة خالل فترة الصيف ، مشيرا 
الى ان العمليات االرهابية ميكن ان حتدث في اي 

وقت وفي اي مكان وال ميكن ألد التنبؤ بها.
وخــالل انــطــالق فعاليات ذكــرى مــرور 65 
عاما على تأسيس »الكويتية« أوضح اجلاسم 

إن اجمالي االيرادات التقديرية احملققة للشركة 
في عام 2018 تبلغ 330 مليون دينار ،مقارنة 
بعام 2017 الذي بلغت فيه حوالي 298 مليون 
ــالل أن  ديــنــار .  وأضـــاف اجلــاســم فــي كلمة خ
تقدير ايرادات ربع السنة األول من العام احلالي 
تبلغ 9ر76 مليون دينار )نحو 253 مليون 
دوالر( مقارنة بالربع األول من 2018 إذ بلغت 
االيرادات 1ر73 مليون دينار )نحو 240 مليون 

دوالر(.

بدء تشييع ضحايا اإلرهاب في نيوزيلندا
ــس مــراســم تشييع جــنــازة أول   بـــدأت أم
ضحيتني من بني 50 قتلوا في هجوم إرهابي 
استهدف مسجدين مبدينة كرايستشيرش 

النيوزيلندية يوم اجلمعة املاضي.
ــا لــوســائــل االعــــالم احملــلــيــة جتمع  ــق ووف
املئات حلضور مراسم تشييع ودفن جثمانني 
ألب وابــنــه فــي مقبرة ميموريال بـــارك في 

كرايستشيرش وسط حراسة أمنية مشددة.
وذكــــرت الــشــرطــة الــنــيــوزلــنــديــة أنـــه لم 
يتم التعرف إال على 21 جثة مــن أصــل 50 

ضحية في املجزرة فيما مت تسليم ست من 
جثث الضحايا إلى ذويهم مؤكدة بذل كل ما 
باستطاعتها إلجناز هذا العمل بأسرع وقت 
ممكن من أجــل تسليم باقي جثث الضحايا 

ألحبائهم.
وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن هناك 
حتقيقا دوليا بشأن املتطرف تارانت تقوم 
به أجهزة مخابرات عاملية مبا في ذلك مكتب 
التحقيقات الــفــيــدرالــي األمــريــكــي وأجــهــزة 

استخبارات من أستراليا وكندا وبريطانيا.

30 فلسًا للسهم أرباح »زين« 
ه�صام املن�صاوي

 أقــرت اجلمعية العمومية العادية لشركة 
“زين” أمس توصية مجلس ادارتها بتوزيع 30 
في املئة أرباحا نقدية بواقع 30 فلسا للسهم 

الواحد عن السنة املالية املنتهية في 2018.
وقـــال رئــيــس مجلس ادارة الشركة أحمد 
الطاحوس إن مجموعة زيــن واصلت حتقيق 
نتائجها االيجابية في عام 2018 حيث سجلت 
صافي االرباح نحو 23 في املئة لتصل إلى 197 
مليون وأن االيـــرادات السنوية سجلت نسبة 

منو بلغت 28 في املئة لتسجل1.3 مليار دينار 
فــي حــني ارتفعت االربـــاح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالكات بنسبة 25 في املئة 

لتصل الى 519 مليون دينار 
من جهته قال نائب مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة زين بدر اخلرافي أن املجموعة 
واصلت حتقيق نتائجها االيجابية في العام 
2018 بفضل التركيز على حتقيق عائدات على 
العمليات االساسية وحتــول زيــن السعودية 

للربحية والتطور في قطاع املشاريع واالعمال.

اخلراز: تنسيق مع»اخلارجية« 
بشأن التبرعات اخليرية  

أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل سعد 
اخلراز ان تبرعات اجلمعيات اخليرية الكويتية 
الى اخلارج تتم بالتنسيق مع وزارة اخلارجية 

الكويتية عبر منظومة أمنية الكترونية لديها.
وأضاف اخلراز في رده على سؤال برملاني 
بجلسة املجلس التكميلية حول عدد جمعيات 
النفع العام املرخصة رسيما وفقا لقرار اشهار 
اجلمعيات اخليرية وان لها احلق بتوجيه مبالغ 
التبرعات اخلارجية أو الداخلية مؤكدا انه ال يتم 

مترير أي مشروع خيري اال بعد موافقة وزارة 
اخلارجية وتتبع ما يتم صرفه.

وأشار الى ثناء وفود أوروبية وأمريكية على 
جهود وزارتي اخلارجية والشؤون وتعاونهما 
مع البنك املــركــزي في شــأن تنظيم األنشطة 
اخلارجية اخلاصة باجلمعيات اخليرية الفتا 
وجــود تنسيق عالي مع اجلمعيات اخليرية 
مبــا يخص التبرعات الداخلية وتوجيهها 

ملستحقيها.
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صباح اخلالد ومايك بومبيو خالل لقائهما في الكويت أمس
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