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6 أشهر مؤكدًا حتديث خطة الطوارئ كل 

الروضان: املخزون الغذائي »كافي وزيادة«

تتساءل األوســاط منذ توجيه سمو األمير 
- حفظه الله - بحل جــذري لقضية املقيمني 
بصورة غير قانونية، كيف سيتم دون املساس 
بالهوية الوطنية؟.. جميع حتركات هذه الفئة 
تدل أن لهم مطلب وحيد وهو اجلنسية.. أي 
حلول غيرها لن توقف مطالباتهم وسيستمر 
الضغط.. هناك دول تفتح أبوابها للمهاجرين 

ومتنحهم اجلنسية مثل كندا..
مساعدتهم على الهجرة حتل املشكلة!!

بني السطور

�صمري خ�رض وه�صام املن�صاوي

كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون 
اخلدمات، خالد الروضان أنه منذ أزمــة اخلليج األخيرة 
يتم حتديث خطة الطوارئ كل 6 أشهر، وفي حالة احلرب 
مخزوننا الغذائي زين وزيــادة، مضيفا:  أغلقنا الكثير من 
أفرع التموين، وطورنا املوجود منها، وهناك خطة متكاملة 
وفق مستويات مختلفة، فضال عما شهدته مكونات التموين 
االنشائي، والتموين الغذائي من تطوير، إزذ زدنا منتجاته، 

ولم نزد التكلفة.
ــذي نظمته  وأضــاف الــروضــان خــالل اللقاء املفتوح ال
جمعية اخلريجني، مساء أمس األول، حتت عنوان »حتسني 
بيئة األعمال من خطط موضوعة إلى واقــع ملموس«: مت 
تشكيل جلنة خاصة مع اجلانب العراقي حتت اسم »القائمة 
البيضاء« تضمن منح تأشيرة متعددة الدخول لنحو 400 

من رجال األعمال العراقيني.
وقال: لدينا خطة طموحة لفتح أسواق مختلفة، األسبوع 

املاضي.

األمير لرؤساء البعثات الديبلوماسية:
مثلوا بلدكم خير متثيل

ــر الشيخ  ــي اســتــقــبــل ســمــو األم
صباح األحمد، بقصر بيان صباح 
أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر اخلــارجــيــة الشيخ صباح 
اخلــالــد؛ حيث قــدم لسموه رؤســاء 
البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
اجلــــدد كــال مــن مــشــعــل مصطفى 

الشمالي مبناسبة تعيينه قنصال 
عاما لدى جمهورية الصني مبدينة 
شنغهاي وسالم يوسف احلمدان 
مبناسبة تعيينه قنصال عاما لدى 
جمهورية باكستان مبدينة كراتشي 
وفيصل غــازي املطيري مبناسبة 
تعيينه سفيرا لدى جمهورية مالطا؛ 

حيث أدوا اليمني الدستورية أمام 
سموه مبناسبة تسلمهم مناصبهم 

اجلديدة.
هذا وقد زودهم سموه بتوجيهاته 
السامية وحثهم على خدمة وطنهم 
العزيز والعمل على دعــم وتنمية 
ــة الكويت اخلارجية  عــالقــات دول

وما يجمعها من روابــط مع الدول 
الشقيقة والصديقة والسعي نحو 
متثيل بلدهم خير متثيل في كافة 
احملافل اإلقليمية والدولية متمنيا 

سموه لهم كل التوفيق والسداد.

20 قتياًل في ضربات جوية للنظام 
السوري على إدلب
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سمو األمير مستقبالً عدداً من رؤساء البعثات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية

تركيا: سنلجأ ملصادر أخرى إذا لم 
F35 نحصل على مقاتالت 

وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو

»اخلارجية«: جهود متواصلة 
إلعفاء الكويتيني من »شنغن«

أكد نائب وزير اخلارجية  خالد 
اجلارالله امس مواصلة الكويت 
ووزارة اخلارجية اجلــهــود مع 
االحتاد االوروبي العفاء املواطنني 

من تأشيرة “الشنغن” .
ــال اجلــارالــلــه فــي تصريح  وق
صحافي ان الشيخ صباح اخلالد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
وزير اخلارجية حريص دائما في 
اتصاالته ولقاءاته مع نظرائه في 
االحتــاد االوروبــي على بحث هذا 

امللف مضيفا ان هناك خطوات 
حتققت على هذا الصعيد.

وأشــار الى انه خالل استقبال 
املمثلة العليا للسياسة اخلارجية 
واالمنية في االحتــاد االوروبــي 
فيديريكا موغريني خالل زيارتها 
االخيرة للكويت مت طرح موضوع 
تــأشــيــرات )الــشــنــغــن( واعــفــاء 

الكويتيني منها.

30 تدبيرًا  »التجارة«: 
إحترازيًا ملكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة امس أن إدارة مكافحة 
غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب التابعة لها أصدرت 30 
تدبيرا احترازيا على الشركات املخالفة اخلاضعة الحكام 

القانون )106/2013( في يونيواملاضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت 
توجيه إنــذارات كتابية لثالث شركات عقارية وشركة 

مجوهرات.

قــال وزيـــر اخلــارجــيــة الــتــركــي مولود 
جاويش أوغلو ان بالده ستلبي احتياجاتها 
من مصادر أخــرى في حال رفض الواليات 
ــالت )اف 35(  ــات ــق ــا م ــاءه ــط ــدة إع ــح ــت امل

األمريكية.
وأضاف جاويش أوغلو في لقاء مع قناة 
)تي جي آر تي( التركية ان بــالده شاركت 
فــي صناعة مــقــاتــالت )اف 35( املـــزودة 
بتكنولوجيا حديثة ودفعت 1.4 مليار دوالر 

من أجل احلصول على هذا املنتج.
وأوضــح ان تركيا بذلت جهودا من أجل 
صناعة دباباتها ومروحياتها ومقاتالتها 
لتلبية احتياجاتها من الصناعات الدفاعية 
مؤكدا أنه في حال منع تركيا من احلصول 
على مقاتالت )اف 35( “سنقوم باخلطوات 

التي تتخذ من قبل دولة حرة وذات سيادة”.

»الشؤون« تنفي استالم
أطفال مجهولي الوالدين 

بطرق غير قانونية 
نــفــى مــديــر إدارة احلضانة 
العائلية فــي وزارة الــشــؤون 
االجتماعية جاسم الكندري ما يتم 
تداوله من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي بشأن استالم اطفال 
مجهولي الــوالــديــن بــطــرق غير 

قانونية.
واكـــد الــكــنــدري فــي تصريح 
صحفي ان مايتم تداوله في هذا 
ــن الــصــحــة متاما  ــأن عـــار ع ــش ال

الستناده على معلومات مغلوطة 
ــى ان وزارة الــشــؤون  مشيرا ال
االجتماعية ممثلة بإدارة احلضانة 
العائلية ال تقوم باستالم أي طفل 
اال بعد استكمال كافة اإلجــراءات 
القانونية والــرســمــيــة مــن قبل 
اجلهات املعنية مبوجب قانون 

احلضانة العائلية.

أميركا ترفض مزاعم 
إيران بتفكيك شبكة

ل� »سي آي ايه«
قال الرئيس األمريكي دونالد ترمب، أمس، إن إعالن 
إيــران ضبط جواسيس لالستخبارات األمريكية غير 
صحيح على اإلطـــالق. وفــي وقــت سابق، رفــض وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إعالن إيــران القبض 
على 17 جاسوساً يعملون حلساب وكالة املخابرات 
املركزية األمريكية )سي.آي.إيه( وإصدار أحكام باإلعدام 
على بعضهم. وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس 
نيوز التلفزيونية “النظام اإليراني له تاريخ طويل من 

الكذب”.
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