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الرحالت املباشرة مع الـ٦ دول أول سبتمبر
أحمد مغربي

كشــف مصدر مســؤول لـ«األنباء» عــن أن اإلدارة العامة 
للطيران املدني التزال تنتظر موافقة مجلس الوزراء بشــأن 
زيادة الســعة التشغيلية ملطار الكويت الدولي حتى يتسنى 
لها البدء في تشغيل الرحالت التجارية من الـ ٦ دول اجلديدة 
التي وافق على تشغيلها مجلس الوزراء وهي: (الهند، مصر، 

بنغالديش، باكستان، سريالنكا والنيبال).
وقــال املصــدر ان «الطيــران املدني» تنتظــر حتى نهاية 

األسبوع املقبل للبت في قرار التشغيل للوجهات اجلديدة.
إلى ذلك، علمت «األنباء» من مصادر مســؤولة في شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن الشركة تقدمت بطلب تشغيل 
الرحالت إلى مصر إال أن «الطيران املدني» طلبت االنتظار. 

وقالت ان «الكويتية» تقدمت بطلب تشغيل رحالت مصر 
وذلك لتمتع الشركة بسعة تشغيلية لم تستغلها بعد زيادة 
أعداد الركاب القادمني إلى البالد لنحو ٧٥٠٠ راكب في اليوم، 
حيث ان الشــركة لديها ســعة تشــغيلية يومية تقدر بنحو

٢١٠٠ راكب في اليوم ولم تستغل منها سوى ٩٠٪ فقط.

«الطيران املدني»: قرار بدء الرحالت التجارية مرتبط بزيادة السعة التشغيلية للمطار وفي انتظار زيادتها من مجلس الوزراء
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

«الصحة»: التوقيع على تعهد مكافأة الصفوف األمامية.. األحد
خالد العرافة

تبــدأ وزارة الصحــة يــوم األحد 
املقبل دعوة جميع املشمولني مبكافأة 
الصفوف االمامية للتوقيع على إقرار 
التعهد اخلاص باملكافأة خالل أيام العمل 

بالفترة مــن ٢٤ فبراير حتى ٣١ مايو 
٢٠٢٠. وأوضح الكتاب الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة انه مينع كتابة 
أي تعليــق على إقــرار التعهد، وفي 
حال مخالفة ذلك يعتبر التعهد ملغى. 
وبــني الكتاب أنه ســيتم تســليم 

التعهدات بعد أسبوع من توقيعها إلى 
مكتب وكيل وزارة الصحة، وستقوم 
الوزارة بعد ذلك برفع جميع األسماء 
املســتحقة الى ديوان اخلدمة متهيدا 
إلحالتها إلى «املالية» للتدقيق عليها 

ومن ثم صرفها.

أمير قطر ومستشار األمن الوطني اإلماراتي يبحثان 
العالقات الثنائية وتعزيز التعاون بني البلدين

وزير الدفاع: منتسبو القوة اجلوية 
14سفراء للكويت بعطائهم وبذلهم 02

املنفوحي: عودة املخيمات 
الربيعية منتصف نوفمبر املقبل

بداح العنزي

جلنــة  رئيــس  أعلــن 
االشتراطات الصحية مدير عام 
البلدية م.أحمد املنفوحي، عن 
السماح بإقامة املخيمات اعتباراً 

من ١٥ نوفمبر املقبل.
وقال م.املنفوحي إن اللجنة 
بحثــت االســتعدادات لفتــح 
أنشطـــة األطــــفال بداية من 
١ سبتمبر تطبيقاً لقرار مجلس 
الوزراء، مشيرا الى أن الفرق 
الرقابية ستعقد اجتماعات مع 

أصحاب الشركات املعنية لشرح االشتراطات الواجب تطبيقها 
لضمان محاصرة الوباء. وقال إنه نظراً إليقاف هذه األنشــطة 
فتــرة طويلة نتوقع حــدوث ازدحام، لذلك ســيتم وضع آلية 

لعملية دخول األنشطة وفق أعداد معينة.

م. أحمد املنفوحي

«األشغال» : ترقية ٦٤٩ موظفاً باالختيار
عاطف رمضان

ذكرت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان وكيل وزارة األشــغال 
العامــة م.وليد الغامن وقع قرار الترقيــة باالختيار لعدد ٦٤٩ 
موظفــا. وأضافت املصــادر ان قرار الترقيــة باالختيار صدر 
للموظفني اعتبارا من ٣١ مارس ٢٠٢١ بأثر رجعي، مشــيرة إلى 
ان الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس اخلدمة املدنية املنظم 
لهذا الشأن، خاصة ان الترقية باالختيار لها قواعد وشروط إذا 
توافرت في عدد من املوظفني تكون قواعد املفاضلة بالترتيب.

هجوم «داعشي معّقد» على مطار كابول يربك اإلجالء 
وسقوط عشرات الضحايا بينهم قتلى من  «املارينز»

عواصــم ـ وكاالت: علــى ُبعد أيــام قليلة من 
استكمال خروج القوات الغربية من أفغانستان، 
بدأت مالمح «التهديــدات اإلرهابية» التي حذرت 
منها واشنطن بالظهور، حيث وقع هجوم مزدوج 
فــي محيط مطار كابول، أربك اإلجالء الفوضوي 
الذي تقوم به القوى الغربية فيما أنهت العديد من 
الدول عملياتها قبل أيام من املهلة احملددة في ٣١ 
اجلاري، «بطلب من واشنطن». ونقلت «رويترز» 
عن مسؤولني أميركيني ومصادر بالكونغرس أن 
لديهــم اعتقادا قويا بأن هجوم املطار يحمل «كل 
العالمات املميزة» لعمليات تنظيم داعش ـ والية 
خراســان. وبعد ســاعات من حتذير احلكومتني 
البريطانية واألميركية من هجوم إرهابي «خطير 
جــدا ووشــيك»، أعلنت وزارة الدفــاع األميركية 

ومســؤولون من حركة طالبان وقوع انفجارين 
كبيرين عند البوابة الرئيسية ملطار حامد كرزاي 
الدولــي، وآخر عنــد فندق بــارون القريب منها، 
وسقوط عشرات الضحايا بني قتيل وجريح، وذكر 
الســفير األميريكي في كابــول أن بينهم ٤ قتلى 
مــن املارينز وإصابــة ٣. وزادت هذه التفجيرات 
الضغوط الستكمال إجالء آالف األجانب واألفغان 
من املطار. وفيما أعلنت «الپنتاغون» أن عمليات 
اإلجالء ستستمر حتى ٣١ أغسطس، أكدت احلكومة 
الهولندية وقف عمليات اإلجالء بطلب أميركي، وقد 
وصفت األمر بأنه «مؤلم» ألن أشــخاصا «سيتم 
التخلي عنهم»، ألن واشــنطن حتتاج إلى بضعة 
أيــام إلخراج جنودها وعتادهــا. كما أعلنت كندا 

وبلجيكا وپولندا إنهاء عملياتها.

مدنيون أفغان يسعفون مصابي الهجوم قرب مطار كابول     

ارتفاع أصول صندوق احتياطي األجيال القادمة بأكثر من ٣٠٪
ماضي الهاجري

أكد وزير املالية خليفة حمادة ان صندوق 
احتياطــي االجيال القادمة ارتفعت اصوله 
بأكثر من ٣٠٪ خالل فترة السنوات الثالث 
املاضية. حديث حمادة جاء ردا على سؤال 
للنائــب مهلهل املضف، تنشــره «األنباء»، 
بناء على مذكرة واردة له من الهيئة العامة 
لالستثمار، وجاء رد الهيئة على سؤال املضف 
بأن القرارات التي تتعلق باالحتياطيات يتم 
التنســيق بشأنها بشــكل كامل بني وزارة 
املالية والهيئة العامة لالستثمار وتصدر بعد 
دراستها دراسة وافية ومبا يحقق مصلحة 
املال العام وبالتالي مصلحة الدولة. وجاء 

في الرد: ليس خافيا ما يعانيه االحتياطي 
العام من شــح في السيولة منذ وقت ليس 
بالقصير، اال ان صندوق احتياطي االجيال 
القادمــة ارتفعــت اصوله بأكثــر من ٣٠٪ 
خالل فترة السنوات الثالث املاضية وذلك 
بسبب اقتناص الفرص االستثمارية اجليدة 
واجلذابة واداء مديري احملافظ اخلارجيني 
واداء االسواق العاملية. لذا عندما مت اقتراح 
قانون السحب احملدود من صندوق احتياطي 
االجيــال كان ذلك بناء على دراســة وافية 
ولعلمنــا االكيد بقدرة صنــدوق احتياطي 
االجيال القادمة على مساعدة الدولة ملواجهة 
تبعات شــح الســيولة دون احلد من منو 

االحتياطي.

«األنباء» تنشر رّد وزير املالية على سؤال مهلهل املضف

مهلهل املضف

التفاصيل ص ٠٧

إيداع ١٩٥ مليونًا في حساب «الداخلية»  للصفوف األمامية
مرمي بندق

أبلغت مصادر مسؤولة 
«األنبــاء» أن وزارة املالية 
ستودع ١٩٥ مليون دينار في 
حساب وزارة الداخلية بداية 
ســبتمبر لصــرف مكافآت 
الصفوف األمامية لـ ٣٦ ألف 
موظف من مختلف الرتب.

قالــت مصــادر مطلعة، 
فــي تصريحــات خاصــة 
لـ«األنباء»، ان إدارة الفتوى 
والتشريع ستخاطب جهاز 
املراقبني املاليني بأن صرف 
مكافــآت الصفوف األمامية 
مســتحق بتوافــر شــروط 
قــرار مجلس الــوزراء رقم 
الفتــرة  ٢٠٢٠/٦٨٦ خــالل 

من ٢٤ حتــى ٣١ مايو على 
ان حتســب عن أيام العمل 
الفعليــة لعمــل املوظــف، 
وال حتجــب عــن املوظفني 
احلاصلــني على مبلغ مالي 
خالل الفترة نفسها، باعتبار 
هذا املبلغ «أجر مقابل عمل 

إضافي وليس مكافأة».
وأوضحت املصــادر ان 

صــرف مكافــآت الصفوف 
األمامية للموظفني احلاصلني 
على مبلغ مالي خالل الفترة 
الزمنية نفسها أو جزء منها 
ال يتعارض مع القيود التي 
حددها القانون رقم ٤ لسنة 
٢٠٢١ بربط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة 

املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠.

التفاصيل ص ١٤

ضة
مجموعات أبطال أوروبا.. صراع ريا

األثرياء بني السيتي وسان جرمان 
وثأرية بني بايرن ميونيخ وبرشلونة

صدام جديد ألتلتيكو مدريد وليڤربول.. 
والبطل تشلسي على موعد ناري

مع يوڤنتوس واإلنتر مع ريال مدريد
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«األوقاف»: طلبنا ١٫٢ مليون 
كمام ملدة ٦ أشهر

أسماء ١٠٢١ موظفًا متت ترقيتهم باالختيار في «العدل» 
www.alanba.com.kw :«على موقع «األنباء

أسامة أبوالسعود

أكدت وزارة األوقاف أنها طلبت من وزارة الصحة توفير 
مليون و٢٠٠ ألف كمام ملدة ٦ أشهر، وذلك لتغطية احتياجات 
العاملني من األئمة واملؤذنني وعمال النظافة في جميع املساجد 

التزاما باالشتراطات املقررة من السلطات الصحية.


