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    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

األمير: نؤمن بعراق آمن ومستقر

بغداد - كونا ووكاالت: 
فتحت الزيــارة التاريخية 
الســمو األميــر   لصاحــب 
الشيـــخ صبـــاح األحمـــد 
للعراق امس األربعاء آفاقا 
واســعة وصفحــة جديدة 
في العالقــات بني البلدين، 
ومعاجلة األوضاع املتوترة 
باملنطقة. وتركزت مباحثات 
صاحب السمو مع املسؤولني 
العراقيني - باإلضافة إلى 
متتــني وتعميــق العالقات 
الثنائية - على األزمة بني 
إيران والواليــات املتحدة، 
والتوترات املتسارعة التي 
يشــهدها اإلقليــم. وقــال 
صاحــب الســمو األمير - 
بحسب بيان رسمي صادر 
عن الرئيس العراقي برهم 
صالح - إن الكويت تؤمن 
بشكل راسخ بأهمية أن ينعم 
العراق باألمن واالستقرار، 
مشددا سموه »على حرص 
بــالده علــى دعــم ومتكني 
العراق من جتاوز تداعيات 
مــا تعــرض له مــن أعمال 
ارهابية وإعــادة إعماره«. 
مــن جانبه، قــال الرئيس 
العراقــي إن »بــالده تنظر 
إلى طبيعة األزمة احلالية 
في املنطقة مبنظار واســع 

وتسعى إلى حتقيق توافق 
إقليمي شــامل على قاعدة 
احلوار واجليرة احلسنة بني 
الدول«. وأعرب عن متنياته 
بأن تكون زيارة سمو األمير 
فرصــة طيبة لطي صفحة 
املاضي وبدء صفحة عالقات 
بناءة بني اجلارين الشقيقني. 
هذا، والتقى صاحب السمو 
األمير والوفد املرافق رئيس 
العراقــي عــادل  الــوزراء 
عبداملهــدي، حيــث عقدت 
املباحثات الرسمية في جو 
ودي، وتناولت استعراض 
الثنائية والسبل  العالقات 
الكفيلة بدعمهــا وتنميتها 
علــى جميــع األصعدة مبا 
الشــعبني  يحقق تطلعات 
الشــقيقني وتوســيع أطر 
التعــاون إلى آفــاق أرحب 
خلدمة مصاحلهما املشتركة. 
في النطاق نفســه، كشــف 
وزيــر النفط العراقي ثامر 
الغضبان عن ان املباحثات 
تناولت العديد من امللفات 
التــي تصــب فــي مجــال 
التعاون وتعزيز العالقات 
االقتصاديــة، الســيما في 
مجالي الغاز والتجارة، الفتا 
الــى ان الطرفني اتفقا على 
إجناز ما تبقى من خطوات 

اتفاقية الغــاز بني البلدين 
باالعتمــاد علــى مــا اجنز 
في هذا املجال اخيرا خالل 
اجتماعات اللجنة الكويتية 
املشــتركة.  العراقيــة   -
وبحسب الوزير الغضبان 
فإن صاحب السمو األمير أكد 
أثناء املباحثات مع الرئيس 
العراقــي ضــرورة تذليــل 
العقبات فــي ملفي إصدار 
ســمات الدخول وتســهيل 
حركــة البضائع والســلع 
بني البلدين. وأوضح بيان 
رســمي عقب املباحثات ان 
الــوزراء املختصــني لــدى 
اجلانبني ناقشوا كل القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك، 
وأوجه التعاون بني البلدين، 
إضافة الى بحث سبل تعزيز 
التنســيق والتشــاور بني 
البلدين مبــا يحقق تعزيز 
العالقــات الثنائية بينهما، 
وفتح آفاق جديدة للتعاون، 
كما متت مناقشة األوضاع 
فــي املنطقــة، حيــث أكــد 
اجلانبان على اهمية تضافر 
اجلهود ملواجهة التطورات 
األخيرة بالدعوة إلى احلكمة 
والعقل والتعامل معها مبا 
يحقق للمنطقــة النأي بها 

عن التوتر والصدام.

 ضرورة تذليل العقبات في ملفي إصدار سمات الدخول وتسهيل حركة البضائع والسلع بني البلدين

 صالح: ننظر لطبيعة األزمة احلالية في املنطقة مبنظار واسع 
ونسعى لتحقيق توافق إقليمي على قاعدتي احلوار واجليرة احلسنة

 الغضبان: اعتمدنا إجناز ما تبقى من خطوات اتفاقية الغاز 

صاحب السمو قام بزيارة تاريخية وناجحة لبغداد وعقد مباحثات مهمة مع القادة العراقيني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبداملهدي خالل زيارة سموه التاريخية لبغداد أمس 
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»األنباء« تنشر النص الكامل لدراسة الهيئة العامة 
لالتصاالت التي قدمتها للجنة الصحية البرملانيةحول 

خدمة اجليل اخلامس وتأثيرها على الصحة العامة

الدالل: »الصحة« 
و»االتصاالت« أكدتا 

عدم وجود ضرر 
على املواطنني 

من استخدام 
شبكات االتصال 

5G اجلديدة

»5G :»CITRA ترددات ذات إشعاعات غير 
مؤينة وليس لها تأثير  على خاليا اجلسم أو إحداث 

تغييرات فيها تعمل على اإلصابة بالسرطان

08مجلس أمة

ضة
ريا

برعاية

 صفحتان يوميتان  لبطولة أمم أفريقيا 
   من ٢١ يونيو  - ١٩ يوليو  )مصر ٢٠١٩(
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 أغيري: جاهزون لضربة البداية
 من يكون »احلصان األسود«؟

موعد مع املتعة

»املالية« انتهت من »الشركات« وتعديالت »التأمني«

تقييم جديد للوظائف الشاقة واخلطرة في النفط

 ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
 رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أنه سيتخذ اإلجراءات الالئحية في التعامل 
مع طلب عقد اجللسة اخلاصة الذي تقدم 
به نواب. وقال: سيتم تخصيص جلستي 
اإلثنــني واخلميس من األســبوع املقبل 

ملناقشــة بعــض القوانني، فيما ســيتم 
تخصيص جلســتي الثالثــاء واألربعاء 
للميزانيات. وأوضح الغامن أن مناقشة 
اســتعدادات اجلهات احلكومية، السيما 
الدفــاع املدني واجليش، ســتكون على 
جدول األعمال. وأمس انتهت اللجنة املالية 
من التصويت على تقريرها بشأن قانون 
الشركات وتعديالت قانون تنظيم التأمني، 

فيما ناقشت بتوسع التعديالت املقدمة 
على قانون التأمينات االجتماعية حول 
»االستبدال« دون التوصل إلى قرار نهائي. 
وقــال النائب محمد هايف ان مؤسســة 
التأمينــات االجتماعية وافقت من حيث 
املبدأ علــى تعديالت قانــون التأمينات 
االجتماعية بشأن موضوع فوائد قروض 

املتقاعدين.

أحمد مغربي

علمــت »األنبــاء« مــن 
مصادر نفطية مسؤولة ان 
مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعــة تقوم 
بدراســة وتقييم الوظائف 
التي تصنف كوظائف شاقة 
أو خطرة بهــدف إضافتها 
إلى قائمة وظائف األعمال 

الشاقة واخلطرة والضارة 
العامــة  املؤسســة  فــي 

للتأمينات االجتماعية.
ان  املصــادر  وذكــرت 
الدراســة ســوف تتم على 

عدة خطوات:
الشــروط  ١- حتديــد كل 
املطلوبة من قبل املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 

واجلهات األخرى.

٢- تقييم املهام الوظيفية 
على أســس علمية لقياس 
املخاطر/ املشقة باستخدام 

أجهزة متخصصة.
3- حتديد مصادر ومسببات 
املخاطــر ودرجــة تعرض 
املوظف للمخاطر/ للمشقة.
٤- كتابــة وصف وظيفي 
كامل يحتوي على معلومات 
عن املخاطر/ املشــاق لكل 

وظيفة تشملها هذه الدراسة.
5- إجــراء مســح ميداني 
وقياســات تتطلب وجود 
مختبرات لقياس املخاطر، 
مثل )التعــرض للملوثات 
الكيميائيــة،  الفيزيائيــة، 

البيولوجية(.
6- احلصول على االعتماد 
النهائي من املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.

هايف: توافق مبدئي بني »التأمينات« واللجنة حول »االستبدال«

إلضافتها ضمن وظائف األعمال في »التأمينات االجتماعية«

ممثلو الهيئة العامة لالستثمار و»األكادميية« و»املال للسيارات«

»املال أوتوموبيلز« تفتتح أكادميية الكويت لتقنية السيارات.. 
21بالشراكة مع »داميلر أي جي« و»هيئة االستثمار«
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ألول مرة في الكويت

ترامب املتأخر في االستطالعات 
يَعد بـ »زلزال في صناديق االقتراع«

عواصــم - وكاالت: أطلق الرئيس األميركي دونالد ترامب 
رسميا حملة إعادة انتخابه في ٢٠٢٠ بطريقة كرنڤالية، تشبه 

كثيرا تلك التي وصل فيها إلى السلطة في ٢٠١6. 
ورغم أن استطالعات الرأي تشير إلى أن خمسة من املرشحني 
الدميوقراطيني على رأســهم جو بايدن، ســيهزمونه إذا جرت 
االنتخابــات اآلن، أبدى ترامب ثقته بالفوز ومنتقدا معارضيه 
الدميوقراطيــني، واصفــا إياهم مبتطرفني يســاريني مدفوعني 
بـ»الكراهية« بينما تعهد بـ»زلزال في صناديق االقتراع«، وقال: 

»فعلناها مرة وسنفعلها مجددا«.
ومن خالل جتمع صاخب حضره نحو ٢٠ ألفا من انصاره في 
أورالندو بفلوريدا، عزف مجددا على وتر القومية وأثار املخاوف 
من الهجرة غير الشرعية. وتعهد بتشييد اجلدار الذي وعد به 

على طول احلدود مع املكسيك وبالدفاع عن حقوق العمال.
ولم يتضمــن خطاب ترامب الذي اســتمر لنحو 8٠ دقيقة 
أي أفكار مهمة جديدة أو خطط للمســتقبل، لكنه أطلق وعودا 
بالتوصل إلى عالجات للسرطان واإليدز ومتهيد الطريق إلرسال 

رواد فضاء إلى املريخ.

الرئيس دونالد ترامب والســيدة األولى ميالنيا خالل 
ملشاهدة الڤيديوإطالق احلملة االنتخابية          )أ.ف.پ(

التفاصيل ص ٢6

التفاصيل ص ٩ و ١٠

  الدالل: زيارة سمو األمير للعراق تهدف إلى خلق 
مناخ أفضل لعالقات متميزة بني الدولتني

 الرويعي: الزيارة ضمن جهود سموه احلثيثة 
ملنع التوتر وإيجاد االستقرار واألمن في املنطقة

 الصالح: زيارات سموه خطوات مباركة 
هدفها الوحدة العربية وإحالل السالم

 عسكر: زيارة صاحب السمو تهدف إلى توحيد 
الشعوب ونشر األمن واالستقرار في املنطقة

اخلالد: القضايا املشتركة 
على املسار الصحيح

الروضان: تطوير منفذي صفوان والعبدلي

الفاضل: اتفاقية نفطية فور إمتام دراسة حقول الشمال

بغداد ـ كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ان زيارة صاحب السمو 
الى العراق ناجحة وتوقيتها مهم للغاية، مضيفا ان القضايا 

املشتركة بني اجلانبني على املسار الصحيح.

اجلاراهلل: 
خريطة طريق 

للملفات العالقة
بغـداد - »كونا«: قــال 
نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلاراهلل أمس ان زيارة 
صاحــب الســمو كانــت 
فرصــة مناســبة لبحث 
العديد من امللفات العالقة، 
موضحا ان الزيارة مكنتنا 
من وضع خريطة طريق 
امللفــات  الحتــواء هــذه 
العالقــة واحتــواء هــذه 
الشــوائب التي قد تؤثر 
في حجم التعاون والتبادل 

التجاري بني البلدين.

بغداد ـ كونا: قال وزيــر التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان ان الكويت والعراق 

سيوقعان اتفاقيات ثنائية في القريب العاجل.
وأضاف: سيتم العمل على تطوير منفذ صفوان العراقي 
ومنفــذ العبدلي الكويتي من أجــل تعزيز وزيادة حجم 

التبادل التجاري البري بني البلدين مستقبال.
قال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضل أمس ان الكويت بصدد توقيع اتفاقية 
نفطية مشتركة مع العراق فور امتام دراسة تتعلق 

بوضع حقول الشمال. وأوضح انه اجرى مباحثات 
العراقي تتعلق مبوضوعات  ثنائية مع اجلانب 

خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء.

محمد الدالل
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ملشاهدة الڤيديو


