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برملانات دول اجلوار تعلن دعمها بناء تفاهمات مشتركة

الكويت: مصلحتنا في استقرار العراق

ــرة الصهيونية مــن أن  ــوزي مــا ذكــرتــه ال
شعوب املغرب العربي جهلة ويستحقون 
املــوت ميثل قمة العنصرية.. املغاربة هم 
أحفاد من أنقذوا أجدادك من محاكم التفتيش 
ــاد املــغــرب،  ــى ب ونقلوهم مــن األنــدلــس إل
وتعايشوا معهم مئات السنني وأعطوهم 
حريتهم الدينية.. هذه النفسية اليهودية 

واالستعاء سيكونان سبب هاكهم..
ْبُح ِبَقِريٍب«. ْبُح أََلْيَس الُصّ  »إَِنّ َمْوِعَدُهُم الُصّ

بني السطور

أعلنت برملانات دول جــوار العراق دعمها الستقرار 
العراق وبناء تفاهمات مشتركة بني دول املنطقة.

جاء ذلك في بيان ختامي ملؤمتر قمة برملانات دول جوار 
العراق أعلن في مؤمتر صحفي عقب جلسة تشاورية 
عقدها املشاركون باملؤمتر ومنهم رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن الذي قال ان الكويت مع عراق مستقر وآمن 

وموحد.
وبحضور رؤساء وممثلي برملانات العراق والكويت 
والسعودية واالردن وسوريا وتركيا وايـــران  اضاف 
الغامن : العراق جارنا وليس من مصلحة احد ان يكون 
جاره غارقا في دوامة من املعاناة ومن يراهن على ضعف 
جــاره كشرط الستقراره وامنه هو في احلقيقة يضحي 

مبستقبله.
 من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
احللبوسي ان الــعــاقــات العراقية الكويتية “مهمة 
وحيوية” وهناك تفاهمات “واسعة” واتفاقات اقتصادية 

“في مرحلة االعداد والتهيئة”. 

تفاهم إصرار حكومي على تنفيذ مبنى الركاب في وقته احملدد م��ذك��رة  على  ت��وق��ع  ال��ك��وي��ت 
تأسيس مبادرة احلزام والطريق 
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سفارتنا في باريس حتذر 
من »السترات الصفراء«

جانب من أعمال العنف في باريس أمس

مرشحة لرئاسة أميركا
تدعو إلى عزل ترامب  

 دعت السناتور واملرشحة احملتملة النتخابات الرئاسة األمريكية 
املقبلة عن احلزب الدميقراطي إليزابيث وارين الكونغرس إلى البدء 
في عملية عزل الرئيس دونالد ترامب بعد نشر تقرير احملقق اخلاص 

روبرت مولر.
وقالت وارن في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي مبوقع 
)تويتر( للتواصل االجتماعي مساء أمــس األول إن “تقرير مولر 
يوضح احلقائق التي تبني أن حكومة أجنبية معادية هاجمت 
انتخاباتنا لعام 2016 ملساعدة دونالد ترامب ورحب دونالد ترامب 
بتلك املساعدة ومبجرد انتخابه عرقل دونالد ترامب التحقيق في هذا 

الهجوم. 

جددت سفارة الكويت في باريس أمس دعوة 
رعاياها املوجودين في املدن الفرنسية إلى أخذ 
احليطة واحلذر نظرا لتجدد مظاهرات »السترات 

الصفراء« في الباد.
ودعت السفارة في بيان جميع املواطنني الى 
االبتعاد عن اماكن املظاهرات والبقاء في مقار 
السكن وعدم مغادرتها إال حلاالت الضرورة مع 
االلتزام بتعليمات وارشــادات السلطات احمللية 

بهذا اخلــصــوص. الــى ذلــك اندلعت مواجهات 
جديدة امس، بني قوات األمن واملتظاهرين من 
السترات الصفراء في باريس، وذلك في األسبوع 

الثالث والعشرين من احلراك.
وأعلنت إذاعـــة »فــرانــس أنــفــو« احمللية عن 
»انــدالع مواجهات بني قوات األمن ومتظاهرين 
من السترات الصفراء في باريس والشرطة 

توقف 126 شخصا«.

السيطرة على حريق محدود
في مصفاة األحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها 
متكنت من السيطرة على حريق محدود اندلع 
ظهر أمس في وحــدة معاجلة النفط املتبقي رقم 
41 مبصفاة ميناء األحمدي. وقال نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلداريــة والتجارية الناطق 
الرسمي للشركة باسم العيسى إن فريق اإلطفاء 
التابع للشركة جنح في السيطرة على احلريق 

الذي صنف من الدرجة رقم )1( محدودة اخلطورة 
بسرعة قصوى ودون وقوع أي خسائر.

وأكــد العيسى أن عمليات اإلنتاج في املصفاة 
لم تتأثر نتيجة هذا احلــادث العرضي الفتا إلى 
أنه يجري العمل على إعادة الوحدة إلى وضعها 
الطبيعي والتحقق من األســبــاب التي أدت إلى 

نشوب هذا احلريق لضمان تافيها في املستقبل.

27 % نسبة اإلجناز
في مشروع »شرق تيماء«

قالت وزيرة االشغال العامة ووزيرة الدولة 
ــان الــدكــتــورة جــنــان رمضان  ــك لــشــؤون االس
ــــاز الفعلية ملــشــروع شــرق  أن نــســبــة االجن
تيماء السكني هي 27 في املئة في حني تقدر 
ـــاز التعاقدية11.15  فــي املئة.  نسبة االجن

وأكدت رمضان في تصريح صحفي على هامش 
زيــارة ميدانية قامت بها امس الى املوقع على 
ضـــرورة الــتــزام املــقــاول بتنفيذ األعــمــال وفق 
املواصفات الفنية املتفق عليها في العقد وتسليم 

املشروع في املوعد احملدد بديسمبر 2020..

»التجارة« حتظر استيراد منتجات 
من الهند وأميركا

أصـــدر وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الــشــبــاب، خالد الــروضــان، 
ــة بحظر استيراد 6 منتجات  ــرارات إداري 8 ق
هندية ومنتج أميركي وآخر بريطاني ألسباب 

متفاوتة.
وفي القرار األول، حظر الروضان استيراد 
منتج شيكوالتة داكنة، وتالتي ُحدد بلد منشأها 
اململكة املتحدة، ناهيك عن قرار آخر ملنتج ورق 
عنب بلد املنشأ اخلــاص به الواليات املتحدة 

وذلك بسبب ارتفاع نسبة املبيدات في املنتج.
وحظت الهند بقرارات حظر 6 من منتجاتها، 
يأتي على رأسها منتج حلم جاموس بدون 
 ،»E.coli O157« عظم بسبب تلوثه ببكتيريا
ــرى الرتــفــاع نسبة  إلــى جانب 5 منتجات أخ
املبيدات فيها، وهي الكزبرة، والكركم، وشطة 
حمراء مطحونة، وشــاي أســود خشن كثيف، 
وأرز، وجميعها منتجات محددة بعاماتها 

التجارية وتورايخ صاحيتها في القرارات.

الروضان أثناء تفقده مشروع مبنى الركاب اجلديد

أكــد وزيـــر الــتــجــارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات خالد 
الروضان أمس على حل أي معوقات 
قد تواجه تنفيذ مبنى الركاب اجلديد 
وتــذلــيــل جميع الصعوبات أمامه 
مبا يسهل إجناز املشروع في الوقت 
احملدد. وأعرب الروضان وفق بيان 
ــال قيامه بجولة  ــس خ صحفي أم

ــاع على  ــاط تــفــقــديــة لــلــمــشــروع ل
ــر املستجدات وســيــر العمل عن  آخ
فخره بوجود الكوادر الوطنية في 
املشروع سواء من العاملني باجلهات 
احلكومية أو فــي شــركــات القطاع 

اخلاص.
وخال اجلولة استمع الروضان 
ــن مستشار املــشــروع  إلـــى شـــرح م

)فوستر( عن مراحله وطرق التنفيذ 
ــم نقاطه الفاصلة والفريدة إذ  وأه
يتألف مبنى املطار اجلديد من ثاثة 
مراحل تتضمن مبنى الركاب اجلديد 
)تــي 2( ومبنى مــواقــف السيارات 
والطرق الداخلية واخلدمات عاوة 

على مواقف وممرات الطائرات.
وتنفذ وزارة األشــغــال العامة 

املرحلة االولـــى مــن املــشــروع وهي 
عبارة عن مبنى مبساحة بناء تبلغ 
750 ألف متر مربع وبأكثر من 50 
ــن املخطط أن  بــوابــة للطائرات وم
يتسع املبنى لعدد 25 مليون مسافر 
سنويا ووفق أعلى مستوى اخلدمات 

)طالع صفحة 3(وأحدثها. 

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 9(


