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•  ...ومرتئ�س ًا اجلانب الكويتي يف املحادثات

• ال�شيخ خالد اجلراح لدى ا�ستقباله الأمري عبدالعزيز بن �سعود

عقد جلسة محادثات ثنائية مع األمير عبدالعزيز بن سعود

الجراح :تعاون كويتي  -سعودي في مواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة
• القيادتان
السياسيتان
في الدولتين
حريصتان
على تذليل
جميع الصعاب
لدعم الروابط
األخوية
وتوحيد الرؤى
• الأمري عبدالعزيز بن �سعود مرتئ�س ًا اجلانب ال�سعودي

عقد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية ال�شيخ خالد
اجل����راح� ،أم�����س اج��ت��م��اع � ًا مع
وزي��ر داخلية اململكة العربية
ال�سعودية الأم�ير عبدالعزيز
بن �سعود بح�ضور وكيل وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��ري��ق حم��م��ود
الدو�رسي والوفد الر�سمي الأمني
من كال اجلانبني.
ويف ب��داي��ة امل��ب��اح��ث��ات رحب
اجل��راح ب�ضيفه والوفد الأمني
امل��راف��ق ل��ه يف بلدهم الثاين
ال��ك��وي��ت م����ؤك���د ًا ع��ل��ى ر�سوخ
العالقات الأخوية بني البلدين
وح��ر���ص ال��ق��ي��ادة ال�سيا�سية
يف الدولتني على تذليل كافة
ال�صعاب لدعم ه��ذه الروابط
وت��وح��ي��د ال����ر�ؤى ح���ول كافة
امل�����س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال�ساحتني
الإقليمية والدولية.
وقد مت خالل االجتماع بحث جممل
الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة و�سبل
تفعيل التن�سيق والتعاون امل�شرتك
بني الأجهزة الأمنية يف البلدين
وت��ب��ادل املعلومات واخل�برات
الأمنية خا�صة ملواجهة الإرهاب
واجل��رمي��ة املنظمة واجل��رائ��م
امل�ستحدثة وامل��خ��درات ،ويف
جمال احلدود الربية والبحرية.
و�شدد اجلراح على موقف الكويت

• جانب من جل�سة املحادثات

• تطابق وجهات نظر البلدين تجاه كل القضايا اإلقليمية والدولية
ال��ث��اب��ت وال���دائ���م ب�����ش ��أن دعم
العالقات الثنائية بني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية،
م��ع��رب � ًا ع��ن تطلعه الن حتقق
اململكة كل التقدم والتطور يف ظل

قيادة خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع الأمري حممد
بن �سلمان.

و�أ�شاد اجلراح مب�ستوى النجاحات
ال��ت��ي حتققت يف �إط���ار تعزيز
التن�سيق وال��ت��ع��اون وت��ب��ادل
اخلربات بني الأجهزة الأمنية يف
البلدين وتطابق وجهات النظر

وزير الداخلية يثمن إشادة ولي العهد بجهود
تأمين «خليجي »23
رفع نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح �أ�سمى �آيات ال�شكر وبالغ االعتزاز �إلى �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد يف الربقية التي بعث بها
�إلى �سموه ردا على برقية �سموه مبنا�سبة اختتام دورة ك�أ�س
اخلليج العربي الثالثة والع�رشين لكرة القدم.
وقال يف برقيته :ببالغ ال�شكر واالعتزاز تلقيت وجميع

�أبنائك منت�سبي وزارة الداخلية ثناء �سموكم على اجلهود
التي بذلتها خمتلف القطاعات الأمنية يف وزارة الداخلية
�أثناء م�شاركة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف بطولة «خليجي .»23
معربا ل�سموكم عن �شكرنا لكل ما حملته ر�سالتكم من
�إ�شادة وتقدير و�أن ما حتقق ما هو �إال بتوفيق من الله ثم

وزير الصحة مدد إعفاء «البدون» المنتهية
بطاقاتهم األمنية من الرسوم
علمت «ال�شاهد» من م�صادرها يف
وزارة ال�صحة �أن وزي��ر ال�صحة
ال�شيخ با�سل ال�صباح مدد اعفاء

جت��اه كافة الق�ضايا الإقليمية
والدولية ،منوها بالزيارة التي
ت�أتي تتويجا للأ�س�س التي ار�ساها
�أ�صحاب ال�سمو قادة دول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية

املقيمني ب�صورة غ�ير قانونية
«ال���ب���دون» املنتهية بطاقاتهم
الأمنية م��ن «ال��ر���س��وم ال�صحية»

حتى نهاية �شهر �أبريل املقبل،
بعد �أن انتهت امل��دة املحددة يف
دي�سمرب املا�ضي.

الفضلي لـ«الشاهد» :خروج جميع

ك�شف مدير م�ست�شفى الفروانية مهدي
الف�ضلي ان �إجمايل احلاالت التي و�صلت
�إلى ط��وارئ م�ست�شفى الفروانية جراء
حادث التدافع با�ستاد جابر خالل نهائي
خليجي  23بلغ  33حالة ومت التعامل
مع جميع احل���االت ،م ��ؤك��د ًا �أن جميع
احل��االت كانت ب�سيطة وخ��رج اجلميع
من امل�ست�شفى ع��دا  7ح��االت ترقد يف
امل�ست�شفى الآن.
و�أ���ض��اف الف�ضلي يف ت�رصيح خا�ص

لـ«ال�شاهد» �أن هناك  3ح��االت ترقد
يف اجلراحة يف حني هناك  4يف جناح
ال��ع��ظ��ام ،مو�ضح ًا �أن احل���االت التي
ترقد يف اجلراحة م�ستقرة و�ستخرج من
امل�ست�شفى اليوم �أو غد ًا الثالثاء.
و�أردف انه مت �إجراء عمليتني حلالتني
كانت �إ�صابتهما يف ال�ساق بالعظم
ال�صغري واحلالة الثالثة مت �إجراء عملية
لها �أم�س جراء وجود ك�رس يف الر�سغ ،يف
حني توجد الإ�صابة الرابعة لدى امل�صاب
يف االنكل وهناك انتفاخ يف القدم وبعد
زوال ذلك االنتفاخ �سيتم �إج��راء الالزم

جتاه امل�صاب الأخ�ير ،حيث مت عالج
اجلميع بكفاءة طبية عالية.
وذك��ر الف�ضلي ان جميع احل���االت من
املتوقع ان تخرج نهاية اال�سبوع املقبل
بعد الت�أكد من �سالمة جميع امل�صابني
واالطمئنان على حالتهم ال�صحية.
و�أع����رب ع��ن ���ش��ك��ره جلميع الطواقم
الطبية والفنية والإداري��ة و�أي�ض ًا جميع
من عمل على م�ساعدة تلك احلاالت من
قبل م�س�ؤويل خمتلف وزارات الدولة من
خالل تنفيذ و�إجناح خطة الطوارئ وعلى
ر�أ�سهم وزير ال�صحة.

التعاون البناء واملثمر بني �أبناء الكويت الأوفياء من كافة
اجلهات.
�سائلني العلي القدير �أن يدمي على �سموكم موفور ال�صحة
والعافية ولوطننا العزيز دوام الأمن واال�ستقرار واالزدهار
حتت ظل القيادة احلكيمة والر�شيدة ل�صاحب ال�سمو �أمري
البالد و�سموكم.

إنجاز  477ألف ًا و 957معاملة بإدارات العمل خالل 2017

الموسى :نقل صالحية تقدير احتياج المزارع
إلى «القوى العاملة»

كتب �أحمد احلربي:

المصابين العمانيين عدا  7حاالت
كتب �صالح الدهام:

لدعم وتعزيز الروابط بني الدول
اخلليجية.
وم����ن ج��ان��ب��ه �أع������رب الأم��ي�ر
عبدالعزيز بن �سعود عن عميق
�شكره وامتنانه للكويت على

حفاوة اال�ستقبال وح�سن الوفادة،
وارت��ي��اح��ه العميق ملباحثاته
مع ال�شيخ خالد اجل��راح مربزا
�أنها كانت عميقة وبناءة ومثمرة
و�أن هناك توافق ًا كام ً
ال بني ر�ؤى
اجلانبني عربي ًا و�إقليمي ًا ودولياً.
وكان الأمري عبدالعزيز بن �سعود
قد و�صل �إلى البالد م�ساء ال�سبت
على ر�أ�س وفد �أمني رفيع امل�ستوى
يف زيارة ر�سمية للبالد ت�ستغرق
ثالثة �أيام يجري خاللها مع ال�شيخ
خالد اجل��راح حمادثات ثنائية
حول تعزيز التعاون امل�شرتك بني
�أجهزة �أمن البلدين دعم ًا للجهود
الرامية ملواجهة كافة التحديات
ودعم �أمن وا�ستقرار املنطقة يف
ظل املخاطر املاثلة.
وكان يف ا�ستقباله والوفد املرافق
له على �أر�ض مطار الكويت الدويل
ال�شيخ خالد اجلراح ونائب وزير
�ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ
حممد العبدالله ووك��ي��ل وزارة
الداخلية الفريق حممود الدو�رسي
و�سفري ال��ك��وي��ت ل��دى اململكة
العربية ال�سعودية ال�شيخ ثامر
ال�صباح و�سفري اململكة العربية
ال�سعودية لدى الكويت عبدالعزيز
الفايز ووك�لاء وزارة الداخلية
امل�ساعدون ،وك��ب��ار القيادات
الأمنية بالوزارة.

• �أحمد املو�سى

�أك��د مدير ع��ام الهيئة العامة للقوى
العاملة باالنابة �أحمد املو�سى� ,أن عدد
ال�رشكات املتقدمة لقوائم املتميزين
بلغ � 40رشكة م�شري ًا �إل��ى انه مت قبول
� 27رشكة بينما مت رف�ض � 9رشكات لعدم
تطابق ال�رشوط املطلوبة عليها مو�ضح ًا
يف ال��وق��ت نف�سه ان��ه مت االن��ت��ه��اء من
التفتي�ش على اربع �رشكات وجار عر�ضها
على جلنة القبول.
وقال املو�سى �إنه مت نقل �صالحية تقدير
احتياج الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة
والرثوة احليوانية وال�سمكية �إلى الهيئة
العامة للقوى العاملة وذل��ك على اثر
االجتماعات التي عقدت بني الطرفني
و�أثمرت نقل �صالحية تقدير املزارع �إلى
ادارة تقدير االحتياج الفت ًا �إل��ى ان مت

اعداد واجناز الفورمة اخلا�صة مبفت�شي
العمل للقطاع الزراعي وكذلك عقد ور�شة
عمل ب�ش�أن نظام �إدارة امل�شاريع يف تقدير
االحتياج.
وك�شف املو�سى عن ان ع��دد املعامالت
املنجزة يف كافة ادارات العمل للعام
املا�ضي بلغ  477957بينما مت رف�ض
 122059معاملة لعدم ا�ستيفائها ال�رشوط
املطلوبة مبين ًا ان عدد ملفات امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة بلغ  2553ملف ًا
وم�سجل عليها  4367ترخي�ص ًا جتارياً.
وا�ضاف ان عدد اجلهات احلكومية التي
ت��ق��دم اخل��دم��ة ال���ص��ح��اب امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف مركز ال�صديق
بلغ  12جهة حكومية وم�ؤ�س�سة مو�ضح ًا
ان مركز ال�صديق يقدم جميع الت�سهيالت
واالم��ت��ي��ازات للراغبني يف االن�ضمام
ال�صحاب امل�شاريع.

