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ظريف التقى سمو ولي العهد وناقش مع اخلالد اإلتفاقية وتطورات املنطقة

الكويت تدعم جهود حتقيق األمن
واالستقرار في السودان

إيران بحثت في الكويت «عدم االعتداء»
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د بقصر ب��ي��ان صباح
أم��س ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ صباح
اخلالد ،ووزي���ر ال��ش��ؤون اخلارجية
باجلمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
د.محمد جواد ظريف والوفد املرافق له
وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وبعد لقائه م��ع سمو ول��ي العهد
أكد ظريف في تغريدة له عبر حسابه
على موقع “تويتر” أن مباحثاته في
الكويت تناولت اتفاقية عدم االعتداء
ب�ين إي����ران ودول مجلس ال��ت��ع��اون
اخلليجي التي اقترحتها طهران  ،عبر
نائب وزير اخلارجية عباس عراقجي
في مايو املاضي  ،مشددا ً على أن مقترح
إي���ران ملنتدى ح��وار إقليمي واتفاق
بعدم االعتداء يلغي الضرورة لالعتماد
على أطراف خارجية .

سمو ولي العهد يستقبل وزير خارجية إيران أمس

العقيل :غير صحيح دخول  8آالف مصري
شهري ًا إلى سوق العمل الكويتي
أك��دت وزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي
العقيل إن األرق���ام التي نشرت عن دخ��ول  8آالف
مصري شهرياً إلى الكويت بناء على تقرير جهاز
إحصائي في مصر هي أرق��ام غير صحيحة ،كاشفة
أن��ه بالرجوع ال��ى االحصائيات الكويتية تبينّ أن
املعدل الشهري احلقيقي لدخول العمالة املصرية في

القطاع األهلي بالكويت تتراوح بني  1400و2200
شهريا ً.
وأضافت العقيل إن إجمالي أذونات العمل للعمالة
املصرية الصادرة في  2018تبلغ  62ألف إذن عمل،
مت إلغاء  23ألفاً منها على مدار العام نفسه ،مشيرة
إلى أن العمالة املصرية التي دخلت القطاع احلكومي

في  2018تبلغ  577عامالً ،أغلبهم مدرسني ،وأن
ما ال يقل عن  10آالف مصري من امللحقني بالعمالة
التي دخلت بالفترة نفسها ،في سن األطفال وتتراوح
أعمارهم بني  5سنوات و 16سنة.
وأش���ارت ال��ى أن العمالة املصرية حالها حال
باقي العمالة ،تدخل البالد بناء على عقود وحلاجة

«داعش» يتبنى التفجير الدامي بحفل زفاف كابول
أعلن تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي
األح���د ،مسؤوليته ع��ن التفجير
االن��ت��ح��اري ال��ذي استهدف حفل
زفاف في العاصمة األفغانية كابل
وأسفر عن مقتل  63شخصا ً وجرح
 182آخرين.
وحسب وكالة أسوشيتد برس
األمريكية ،نشر التنظيم بيانا ً على
موقع تابع له تبنى فيه التنظيم
اإلرهابي تفجير قاعة األف��راح في
العاصمة األفغانية كابل.
وأوض��ح البيان أن “مقاتالً من
داعش باكستان استهدف جتمُّعاً
شيع ّياً كبيرا ً في كابل ،وتضمن
الهجوم تفجيرا ً انتحارياً ،تبعه
تفجير سيارة مفخَّ خة”.
 63شخصا ً ضحايا التفجير االنتحاري بإحدى قاعات األعراس

«التطبيقي» يفتح
باب التدريب لراغبي
التوظيف في «النفط»
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امس عن
ب��دء تسجيل الراغبني في االلتحاق مبعاهد التدريب للفصل
الدراسي األول  -2020 2019لدورات «عامل حفر آبار بترولية»
و«ميكانيكا منشأة نفطية» ،على أن يبدأ التسجيل اعتبارا ً من
اليوم االثنني حتى األحد  1سبتمبر املقبل ،وذلك عبر موقع الهيئة.
وقالت مصادر إن اإلع�لان األخير ملؤسسة البترول حديثي
التخرج حملة الثانوية العامة خاص باحلاصلني على دورة
تدريبية  9أشهر لاللتحاق بالعمل في عقود املقاولني التابعة
للقطاع النفطي.

بورصة الكويت توقف
 4شركات عن التداول
أعلنت شركة بورصة الكويت وقف التداول على أسهم أربع
شركات مدرجة ألسباب مختلفة منها عدم تقدم بيانات مالية
وجتاوز خسائر ناهزت ال  75في املئة وبناء على قرار جمعية
عمومية إحدى الشركات بتخفيض رأسمالها.
وقالت البورصة على موقعها اإللكتروني أمس إنها أوقفت
شركة (الكوت) للمشاريع الصناعية لعدم تقدمها لبيانات مالية
في  31م��ارس  2019وشركتي (اإلث��م��ار) القابضة و(ياكو)
الطبية لتجاوز خسائرهما نسبة ال  75في املئة من رأس املال.
وأض��اف��ت أن��ه ب��ن��اء على ق���رار اجلمعية ال��ع��ام��ة لشركة
االستشارات املالية الدولية القابضة (إيفا) التي أق��رت فيها
تخفيض رأس املال فقد تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول
اعتبارا من اليوم االثنني إلى يوم األحد املقبل إلى حني االنتهاء
من اج��راءات التخفيض على أن تتم إع��ادة أسهمها للتداول 26
اجلاري.
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الى ذلك التقى الشيخ صباح اخلالد
الوزير ظريف أمس حيث مت استعراض
أوج��ه التعاون الثنائي املشترك بني
البلدين وأحدث املستجدات اإلقليمية
والتطورات الراهنة املتعلقة بالتصعيد
في املنطقة.
وحضر اللقاء نائب وزير اخلارجية
السفير خالد اجلارالله ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير اخلارجية السفير
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
الصباح ومساعد وزي��ر اخلارجية
لشؤون مكتب نائب وزير اخلارجية
السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون آسيا املستشار
ع��ب��دال��رزاق اخلليفة وع��دد م��ن كبار
املسؤولني في وزارة اخلارجية.
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3
هبوط جماعي ملؤشرات البورصة..
املفزات يستوجب احلذر
وغياب حُ

10
فرانكو يبحث ع��ن «ه ��داف» لقيادة
هجوم القادسية

بني السطور
ع��ض��و ال��ك��وجن��رس األم��ري��ك��ي بيرني
ساندرز املرشح ملنصب الرئيس يريد إيقاف
املساعدات عن الكيان الصهيوني لرفضه
دخول النائبات املسلمات إلى الكيان ويتطلع
إلى استخدام املساعدات األميركية للضغط
عليه في عملية السالم  ..أشك أن ساندرز ال
يعلم أن اليهود يحكمون أميركا عن طريق
املال واإلعالم « ..أدي دقني لو جنحت» !!

13

«الشؤون»5342 :
مستفيد ًا من خدمات
الرعاية االجتماعية

«املواصالت» :مليون
و 650ألف دينار أعمال
ممتازة مع رواتب أغسطس

أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية أن ع��دد احل��االت
املستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية
االجتماعية في كل اإلدارات خالل شهر يوليو املاضي بلغ
 5342حالة.
وأوضحت الوزارة أن الـ  5342حالة توزعت على إدارة
احلضانة العائلية ( 1051حالة) ،وإدارة رعاية األحداث
( 519حالة) ،وإدارة رعاية املسنني () 3772حالة.
أما فيما يتعلق بنسبة املستفيدين من خدمات إدارة
احلضانة العائلية عن شهر يوليو ،فقد بينت اإلحصائية
أن إجمالي احلاالت املستفيدة بلغ  1051حالة ،وتوزعت
على دار األطفال ( 33حالة) ،ودار الفتيات ( 8حالة)،
وبيوت الضيافة ( 84حالة) ،وقسم احلضانة (626
حالة).

أكدت وكيل وزارة املواصالت املهندسة خلود الشهاب أن ال��وزارة
ستقوم بصرف مليون و  650الف دينار مع روات��ب شهر أغسطس
احلالي وهو اجلزء املتبقي من مستحقي األعمال املمتازة والتي مت رفعها
لوزارة املالية  ،فيما تواصل استقبال طلبات التظلم لدراستها .
واعلنت الشهاب خالل استقبالها املهنئني من قيادات وموظفي الوزارة
مبناسبة عيد األضحى املبارك عن االنتهاء من جميع املشاكل املتعلقة
بالبريد املتكدس في القطاع مؤكدة ان الوضع احلالي ال يشهد اي تكدس
بفضل جهود قيادات البريد واملوظفني في ضبط آلية العمل وتشكيل
فريق متخصص عمل خالل فترة عيد االضحى الجناز الطرود وتوزيعها
اوال باول .
وأوضحت شهاب أن الوزارة تنتظر الرد بشأن املوافقة النهائية من
ديوان اخلدمة املدنية بعد عمل التعديالت الالزمة من أجل اعتماد الهيكل
التنظيمي اجلديد .
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