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سموه التقى السفير سميح حيات

نائب األمير استقبل الغانم واملبارك والخالد والجراح

�سمو نائب الأمري م�ستقبالً رئي�س جمل�س الأمة

�سموه لدى ا�ستقباله �سمو ال�سيخ جابر املبارك

استقبل سمو نائب االمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر بيان
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر المبارك.
كذلك استقبل سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر

بيان صباح أم��س نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د ،ك�م��ا استقبل س�م��وه ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سمو نائب األم�ي��ر ول��ي العهد ايضا بقصر بيان ام��س سفير
الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية السفير سميح جوهر حيات.

�سموه خالل ا�ستقباله ال�سيخ �سباح اخلالد

الغانم استقبل الكريوين

سمو رئيس الوزراء تسلم رسالة من محمد بن زايد

�سمو ال�سيخ جابر املبارك م�ستقبالً احلمود وزيدان وال�سالح والكندري

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر ال�م�ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ف��ي قصر
بيان امس مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود حيث
قدم لسموه نائب المدير العام للشؤون الفنية د .عبدالله زيدان ونائب
المدير العام للشؤون االداري��ة والمالية جوهر الصالح ونائب المدير
العام لشؤون الرقابة البيئية سميرة الكندري وذلك بمناسبة تعيينهم
في مناصبهم الجديدة.
كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك سفير دول��ة االم��ارات العربية
المتحدة لدى البالد صقر ناصر الريسي حيث سلم سموه رسالة خطية
من صاحب السمو الشيخ محمد بن زاي��د آل نهيان ول��ي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة االم��ارات العربية المتحدة
تتضمن دع ��وة س�م��وه ل�ح�ض��ور ح�ف��ل س�ب��اق ج��ائ��زة االت �ح��اد للطيران
الكبرى (للفورموال  )1في أبوظبي.

الصالح :دعم أصحاب الشركات الصغيرة واملتوسطة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء أن��س الصالح ح��رص الجهاز المركزي للمناقصات
العامة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واشراكها
في المناقصات التي تطرحها الدولة عبر الجهاز.
وق��ال الصالح في بيان صحافي عقب لقائه مجموعة رواد
االعمال الذين قدموا مقترحاتهم ورؤيتهم لالئحة التنفيذية
للتعديالت التي أقرها مجلس األمة في دور االنعقاد الماضي
على قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن المشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وال�م�ت��وس�ط��ة ت�م�ث��ل «ع�ص�ب��ا رئ �ي �س��ا» لالقتصاد
ال��وط �ن��ي ،م �ع��رب��ا ع��ن ت��رح�ي�ب��ه ب��االق �ت��راح��ات ال �ت��ي قدمتها
مجموعة رواد االع�م��ال مبديا موافقته على مشاركتهم مع
الجهاز في اع��داد الالئحة التنفيذية للتعديالت على قانون
الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

رئي�س جمل�س الأمة م�ستقبالً الكريوين
اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة م� ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ب �م �ك �ت �ب��ه ام� � ��س االول االم� �ي ��ن
ال �ع��ام الت �ح��اد ال�م�ح��ام�ي��ن ال �ع��رب ن��اص��ر
ال� �ك ��ري ��وي ��ن واالم� � �ي � ��ن ال � �ع� ��ام ال �م �س��اع��د
ل��الت �ح��اد اح �م��د ال�ق�ح�ط��ان��ي .وق��د حضر
ال � �ل � �ق� ��اء ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب

الكويت شاركت في تنصيب رئيسي سان مارينو
شاركت الكويت في المراسم الرسمية لتنصيب
القبطانين الوصيين (رئيسي الدولة) الجديدين
ف ��ي س ��ان م��اري �ن��و م��اري �ل��ا م ��والرون ��ي ول��وك��ا
بوسكي .وقالت سفارة الكويت في بيان تلقت
«كونا» نسخة منه امس إن القائم بأعمال سفير
ال�ك��وي��ت ال�م�ح��ال ل��دى س��ان م��اري�ن��و المستشار
س ��ام ��ي ال ��زم ��ان ��ان ن �ق��ل خ� ��ال م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
المراسم تهاني سمو أمير الباد الى الرئيسين
ال��وص�ي�ي��ن ال �ج��دي��دي��ن بتنصيبهما ع�ل��ى رأس
الجمهورية األصغر واألقدم .وأضافت ان القائم

اأن�س ال�سالح خالل ا�ستقباله جمموعة رواد العمال

الحميدي السبيعي.
الى ذلك بعث رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم امس االربعاء ببرقية تهنئة الى
رئ �ي��س ال�ب��رل�م��ان ف��ي ج�م�ه��وري��ة اوغ �ن��دا
ري�ب�ي�ك��ا أل�ي�ت��وال ك��اداك��ا وذل ��ك بمناسبة
العيد الوطني لبالدها.

باألعمال نقل الى رئيسي سان مارينو تحيات
سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد وسمو
نائب األمير ول��ي العهد بالتوفيق في مهمتهما
ال��رف�ي�ع��ة وال ��ى ش�ع��ب س ��ان م��اري �ن��و ب�م��زي��د من
االزدهار.
وذك��ر البيان أن المستشار الزمانان عبر بهذه
المناسبة ع��ن ح��رص الكويت وحكومتها على
العمل على ترسيخ وت�ط��وي��ر ع��اق��ات الصداقة
مع سان مارينو وعلى تعزيز التعاون المتبادل
الثنائي وفي المحافل الدولية لصالح البلدين.

تتمات

الجيش التركي
العسكرية نبع السالم التي تقودها القوات
ال �م �س �ل �ح��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة وال� �ج� �ي ��ش ال��وط �ن��ي
السوري ضد  PKK/YPGإلى جانب تنظيم
داعش اإلرهابي شمالي سورية» .وأضاف
الرئيس التركي قائال «هدفنا تدمير الممر
ال� � ��ذي ي �ع �ت��زم اإلره� ��اب � �ي� ��ون إن � �ش� ��اءه ع�ل��ى
حدودنا الجنوبية ،وجلب السالم للمنطقة
برمتها» .وتصنف تركيا الوحدات الكردية
ب��اع�ت�ب��اره��ا ال �ف��رع ال �س��وري ل�ح��زب العمال
الكردستاني « »PKKف��ي المقابل ناشدت
«ق � �س ��د» ال � ��والي � ��ات ال �م �ت �ح��دة وح �ل �ف��اء ه��ا
إق��ام��ة «م�ن�ط�ق��ة ح �ظ��ر ط� �ي ��ران» لحمايتها
من الهجمات التركية .وقالت إنها أظهرت
ح �س��ن ال �ن �ي��ة ت �ج��اه ات �ف��اق آل �ي��ة األم� ��ن بين
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة وت��رك�ي��ا ،ل�ك��ن ذل��ك ت��رك
األكراد دون حماية.
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك ش �ن��ت ط� ��ائ� ��رات ح��رب �ي��ة
تركية بعد ظهر أم��س غ��ارات على منطقة
رأس ال�ع�ي��ن ال �ح��دودي��ة ف��ي ش�م��ال س��وري��ة
م��ا دف��ع ب�ع�ش��رات ال�س�ك��ان إل��ى ال �ن��زوح ،في
وقت استهدفت المدفعية التركية قرى في
محيط مدينة تل أبيض الواقعة على بعد
أك�ث��ر م��ن  100كيلومتر غ��رب رأس العين.
وحمل عشرات المدنيين من رج��ال ونساء
وأطفال أغراضهم الشخصية خارجين من
ً
راس العين إن ك��ان ف��ي س �ي��ارات او س�ي��را.
كما حلقت ط��ائ��رات ف��وق ب�ل��دة الدرباسية
ع �ل��ى ب �ع��د  50ك �ي �ل��وم �ت��را م ��ن رأس ال�ع�ي��ن
واستهدف القصف مواقع ل�«قسد» في ريف
القامشلي شرقا .من جهتها أعلنت وسائل
س��وري��ة ف��ي دم �ش��ق أن ال �ض��رب��ات ال�ت��رك�ي��ة
اس �ت �ه��دف��ت ال �ب��واب��ة ال �ح ��دودي ��ة وص��وام��ع
الحبوب في مدينة رأس العين .مشيرة إلى
أن «ق�س��د» ع�م��دت إل��ى إح ��راق ال��وث��ائ��ق في
م�ق��رات�ه��ا ب ��رأس ال�ع�ي��ن وت� ��رددت ان �ب��اء عن
قيام مقاتلي الميليشيات الكردية باضرام
ال � �ن � �ي� ��ران ف� ��ي ح � �ق ��ول ن �ف �ط �ي��ة ب��ال �ح �س �ك��ة.
ودان��ت الخارجية ال�س��وري��ة ام��س «النوايا
العدوانية» لتركيا ،مؤكدة تصميمها على
التصدي «للعدوان» بالوسائل المشروعة
كافة .وذكرت وكالة األنباء السورية «سانا»
ن�ق��ال ع��ن م �ص��در ب��ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري��ة أن
«ال � �ع� ��دوان» ع �ل��ى س ��وري ��ة ي�ش�ك��ل ان�ت�ه��اك��ا
«ف��اض �ح��ا» ل �ل �ق��ان��ون ال� ��دول� ��ي ،م �ع��رب��ا عن
إدانة بالده «الشديدة» لهذا السلوك .وقال
المصدر إن الشروع «بالعدوان» يفقد تركيا
«بشكل ق��اط��ع» موقع الضامن ف��ي «عملية
أستانا» ويوجه ضربة «قاصمة» للعملية
السياسية برمتها.
في غضون ذل��ك ن��دد األمين العام لجامعة
الدول العربية أحمد أبوالغيط امس بخطط

ت��رك �ي��ا م ��ؤك ��دا أن �ه��ا ت �ه��دد وح � ��دة س��وري��ة
وت�ف�ت��ح ال �ب��اب أم ��ام م��زي��د م��ن ال�ت��ده��ور في
الموقفين األمني واإلنساني.

غراهام :الكونغرس
ً
ً
ه �ن��اك رف� �ض ��ا ج �م��اع �ي��ا م ��ن ال �ح��زب �ي��ن في
الكونغرس ألي عمل عسكري تركي ،وعلى
أردوغان أن يأخذ ذلك بمثابة ضوء أحمر.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إدارة
ترامب ،ستنظم اليوم إحاطة سرية إلطالع
أع �ض��اء غ��رف�ت��ي ال�ك��ون�غ��رس ع�ل��ى ت�ط��ورات
الوضع في شمال سورية.
ون� �ق� �ل ��ت ال ��وك ��ال ��ة ع� ��ن م ��وظ ��ف م �ط �ل��ع ف��ي
الكونغرس تأكيده أن الموجز السري رفيع
المستوى ستجريه النائبة األولى لمساعد
وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��رك��ي ل �ل �ش��ؤون األم�ن�ي��ة
الدولية ،كاتي ويلبارغر .وتعرض الرئيس
ت��رام��ب الن�ت�ق��ادات ش��دي��دة اللهجة م��ن قبل
كبار المشرعين عن الحزبين الديموقراطي
وال�ج�م�ه��وري ع�ل��ى ح��د س ��واء ،ل �ق��راره ع��دم
منع تركيا من شن عملية عسكرية جديدة
ف ��ي ش� �م ��ال ش � ��رق س ��وري ��ة ض ��د «وح� � ��دات
الحماية الكردية» حليف واشنطن.

أوروبا لن ّ
تمول

م�خ��اوف أمنية عند ح��دوده��ا م��ع س��وري��ة،
وع �ل �ي �ن��ا ت �ف �ه��م ذل � � ��ك ..ل �ك �ن��ي أدع� � ��و أن �ق��رة
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن األط� � � � ��راف ال� �ف ��اع� �ل ��ة ل�ض�ب��ط
ال �ن �ف��س» .وت ��اب ��ع ق��ائ��ال «إذا ك��ان��ت خطط
ت��رك�ي��ا تتضمن إق��ام��ة م��ا ي�س�م��ى بمنطقة
آم �ن��ة ع�ل�ي�ه��ا أال ت �ت��وق��ع أن ي��دف��ع االت �ح��اد
األوروب ��ي أي أم ��وال ف��ي ه��ذا ال �ش��أن» .وفي
باريس أعلنت أميلي دو مونشاالن وزيرة
ال��دول��ة للشؤون األوروب �ي��ة بعد دق��ائ��ق من
ب��دء العملية العسكرية التركية في شمال
س��وري��ة أن ف��رن�س��ا ت��دي��ن «ب �ش��دة» الهجوم
ال� �ت ��رك ��ي وط �ل �ب��ت ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ل�م�ج�ل��س
األم��ن ال��دول��ي .وق��ال��ت أم��ام لجنة ال�ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة «تضع
ف��رن �س��ا وأل �م��ان �ي��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ل �م �س��ات
األخ �ي ��رة ع�ل��ى اع ��الن م�ش�ت��رك س�ي�ك��ون في
غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة
وال�ح��ازم��ة لما يحصل» مضيفة «سنطلب
عقد اجتماع لمجلس األمن الدولي».
ب��دوره دعا الرئيس الحالي لمجلس األمن
ال � ��دول � ��ي س �ف �ي��ر ج� �ن ��وب إف ��ري� �ق� �ي ��ا ج �ي��ري
ماتيوز ماتجيال ام��س تركيا إل��ى «حماية
ال �م ��دن� �ي� �ي ��ن» وال� �ت� �ح� �ل ��ي «ب ��أك� �ب ��ر ق � ��در م��ن
ض�ب��ط ال �ن �ف��س» ف��ي ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة
ف��ي س��وري��ة .وع�ب��ر رئ�ي��س المجلس لشهر
اكتوبر عن أمله في أن يعقد اجتماع لهذه

الهيئة بأسرع وق��ت ممكن ،مشيرا إل��ى أنه
ي �ع��ود إل ��ى ال��ذي��ن ي�ص�ي�غ��ون ق � ��رارات ح��ول
سورية الدعوة إلى اجتماع من هذا النوع.
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال األمين العام لحلف
شمال األطلسي ،ينس ستولتنبيرغ ،امس
إن��ه يأمل في أن تكون العملية التركية في
س��وري��ة م�ح�س��وب��ة ب��دق��ة وم�ت�ن��اس�ب��ة .فيما
دان وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األل� �م ��ان ��ي ،ه��اي�ك��و
م� ��اس ،ب �ق��وة ال �ه �ج��وم ال �ت��رك��ي م �ح��ذرا من
انه سيؤدي إلى المزيد من االضطراب في
المنطقة وس�ي�ع��زز تنظيم «داع � ��ش» .كما
ن ��دد رئ �ي��س ال � � ��وزراء اإلي �ط ��ال ��ي ،ج��وزي�ب��ي
كونتي ،بالعملية م�ش��ددا على أن�ه��ا تهدد
بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر
بالمدنيين.

مصر تدين
الذي ُيهدد األمن والسلم الدوليين ،ووقف
أراض سورية
مساع تهدف إلى احتالل
أي
ٍ
ٍ
أو إج ��راء «ه�ن��دس��ة دي�م��وغ��راف�ي��ة» لتعديل
التركيبة السكانية في شمال سورية».
وح��ذر البيان م��ن تبعات الخطوة التركية
على وحدة سورية وسالمتها اإلقليمية أو
ً
مسار العملية السياسية في سورية وفقا
ل �ق��رار م�ج�ل��س األم ��ن رق ��م  .2254وف ��ي ه��ذا
الصدد ،فقد دعت مصر لعقد اجتماع طارئ
لمجلس جامعة ال��دول العربية لبحث تلك
التطورات ُ
وسبل العمل على الحفاظ على
س �ي��ادة س��وري��ة ووح� ��دة ش�ع�ب�ه��ا وس��الم��ة
أراضيها.

الكويت تتقدم
ال�م�ع�ل��وم��ات واالت� �ص ��االت م�ق��اب��ل الترتيب
 62في العام الماضي .وأف��ادت بأن الكويت
ش �ه��دت ف��ي م��ؤش��ر  2019ارت �ف��اع��ا ف��ي 45
مكونا من أصل  103مكونات توزعت على
 12ركيزة يستند إليها المؤشر ولم تشهد
تغيرا في  14مكونا كما لم تسجل بيانات
م �ق��ارن��ة ت�ت�ع�ل��ق ب�س�ب�ع��ة م �ك��ون��ات ك��ون�ه��ا
ت��دخ��ل ألول م ��رة ول ��م ت �ت��واف��ر ب �ي��ان��ات عن
مكونين.

«التربية» دشنت
ل �ت ��وري ��د االل � �ب� ��ان وال� �م ��رط� �ب ��ات .وف� ��ي ه��ذا
الصدد ،أكدت ممثلة هيئة الغذاء والتغذيه
نوال الجزاف ،أن الهيئة تسعى الى ادخال
المنتجات الصحية ال��ى م��دارس المرحلة
االب �ت��دائ �ي��ة ل�ت��وف�ي��ر س�ل��ع غ��ذائ�ي��ة متنوعة
ومشروبات صحية بأسعار مناسبة.
واشارت الى ان الفطائر المعروضة مدعمة

بالحديد وح�م��ض الفوليك ب��االض��اف��ة الى
ال��دق�ي��ق ك��ام��ل ال�ق�ش��ره ال ��ذي يسهل عملية
الهضم ،ويعالج مشاكل فقر الدم.
وق��ال��ت ال� �ج ��زاف :إن ال�ه�ي�ئ��ة ح��رص��ت على
ض � �م� ��ان ال� �ت� �ن ��اس ��ب ب� �ي ��ن ح� �ج ��م ال �ف �ط �ي��رة
والحشوة التي بداخلها ،فضال عن توافقها
مع الجانب الصحي من حيث تقليل كمية
الملح والدسم ،موضحة أن شركات األلبان
ال �م��وردة ل�ل�م��رط�ب��ات وال �م �ش��روب��ات اتفقت
على معايير معينة تم اختبارها صحيا.

تعديالت تتيح
المخاصمة اذا شاهد او شعر او كانت لديه
ادلة قطعية حول غش او تدليس او اخطاء
مهنية جسيمة .ول�ف��ت ال��ى ان التعديالت
ال� �ت ��ي ت �ن��اق �ش �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ت ��راع ��ي ت�ج�ن�ي��ب
القضاء أي ابتزازات او كيدية قبل الخوض
في االجراءات الفعلية للمخاصمة.

معاقبة ممارسي
ادخ�ل��ت على ق��ان��ون ال �ج��زاء التشديد على
ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�ع�ن��ف لجميع اف ��راد االس��رة
ك ��اش �ف ��ة ع� ��ن ان ع �ق ��وب ��ة ك� ��ل م� ��ن ي �خ��ال��ف
قوانين الحماية تصل الى  6أشهر سجنا.
وبينت ان القانون استحدث اضافة الخدمة
المجتمعية ل�م��ن ي�ك�س��ر ق��وان�ي��ن الحماية
ب� �ع ��د اداء ع� �ق ��وب ��ة ال� �ح� �ب ��س وه � ��ي خ��دم��ة
مجتمعية تتمثل بتنظيف مدارس او دوائر
حكومية.
وت��وق�ع��ت ال�ه��اش��م ان ينتهي المجلس من
اق ��رار ه��ذه التعديالت ب��داي��ة دور االنعقاد
المقبل.

«الصحة» :استراتيجيات
ص �ع �ي��د اخ� � ��ر ذك� � ��ر ال� �ص� �ب ��اح ان ال �ص �ح��ة
عملت على وضع االستراتيجيات الالزمة
ل�م�ع��ال�ج��ة ال �ب ��دان ��ة ،الف �ت��ا إل ��ى أن ال�ك��وي��ت
خ �ط��ت خ� �ط ��وات ك �ب �ي��رة ف ��ي ه� ��ذا ال �م �ج��ال.
وأوض� � ��ح أن ال� � � ��وزارة ق��ام��ت ب��ال �ع��دي��د من
اإلج��راءات للوقاية من السمنة ومن بينها
ف�ت��ح ع �ي��ادات للتغذية ف��ي م��راك��ز ال��رع��اي��ة
الصحية األولية واج��راء جراحات السمنة
في المستشفيات ،إلى جانب التنسيق مع
وزارة التربية ل��وض��ع استراتيجية للبيع
في المقاصف المدرسية .وق��ال ان السمنة
س�ب��ب م�ب��اش��ر أو غ�ي��ر م�ب��اش��ر ل�ل�ع��دي��د من
األمراض ،الفتا إلى أنها منتشرة في أغلب
دول ال �ع��ال��م ول �ك �ن �ه��ا ت�ن�ت�ش��ر ب�ش�ك��ل أك�ب��ر
ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ب�س�ب��ب ع ��وام ��ل ال�ط�ق��س
والرفاهية.

