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«هيونداي شمال اخلليج» تكشف 
عن «ستاريا» اجلديدة كليًا

أطباء لـ «األنباء»: املتحور «ميو»
أقل حّدة وانتشارًا من «دلتا»

دوام الطلبة األشقاء سيكون في الوقت 
نفسه دون االلتزام باملجموعات

«التربية» قرار إحالة من أمت ٣٤ عامًا 
للتقاعد لن يشمل مواليد ١٩٦٧
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الشــيخ طالل اخلالــد الصباح وإميان الروضان يتوســطان مســؤولي شــركة زين 
ومحافظة العاصمة خالل اللقاء

فهد املخيزمي

«زين» تضع اخلطوات النهائية ملشروع تزيني مدخل «العاصمة»  

«االستثمارات الوطنية».. 
األكثر متيزًا بإدارة احملافظ 

في الكويت لعام ٢٠٢١ 
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طرح ٣ عقود نفطية بـ ٨٦٥ مليون دينار
أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة، أن شــركة نفط 
الكويت لديها ٣ مشاريع ضخمة رصدت لها نحو ٨٦٥ مليون دينار 
(ما يعادل ٢٫٨ مليار دوالر) لتنفيذها خالل املرحلة املقبلة، حيث 

متضى الشركة قدما في طرح هذه العقود قريبا.
وذكرت املصادر أن اول املشاريع يتمثل في طرح ٥ مناقصات 
إلنشاء خطوط تدفق أنابيب النفط، ومت رصد ما قيمته ٢٥٠ مليون 
دينار لهذه املناقصات، مشيرة إلى ان عملية الطرح ستكون قريبة 
لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، وتأتي تلبية الستراتيجية 
الشــركة لزيادة االنتاج. وقالت ان لــدى «نفط الكويت» مناقصة 
أخرى لتوريد ١٥ برج حفر عميق بقيمة ٤٥٠ مليون دينار، حيث 
تهدف الشركة إلى توريد منصات حفر عميقة ملدة ٥ سنوات وذلك 
لتلبية احتياجات مجموعة احلفر في الشــركة على التوســع في 
حفــر املزيد من اآلبار خالل املرحلــة املقبلة، وتبلغ قيمة كل برج 
حفر ٣٠ مليون دينار. وأشارت املصادر إلى األهمية االستراتيجية 
حلفر اآلبــار العميقة بهدف إنتاج الغاز والنفط عالي اجلودة من 
الطبقات اجلوراسية وصوال الى الهدف االستراتيجي وهو إنتاج 
مليار قدم مكعبة من الغاز احلر يوميا. أما ثالث العقود الضخمة 
التــي تنوي «نفط الكويت» طرحها قريبــا فهو ٣ عقود لتنظيف 
التربة امللوثة من الغزو العراقي الغاشــم وهو تكملة للمشــروع 
الســابق الذي متت ترســيته مؤخرا على ٥ حتالفات، مشيرة إلى 
أن الشركة رصدت ١٦٥ مليون دينار ما يعادل ٥٥٠ مليون دوالر.

ً متمثلة في خطوط تدفق أنابيب النفط بقيمة ٢٥٠ مليون دينار.. وتوريد ١٥ برج حفر بـ ٤٥٠ مليوناً و٣ عقود لتنظيف التربة امللوثة بـ ١٦٥ مليونا
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هيونداي ستاريا اجلديدة كليا  (ريليش كومار)

د. حسن جوهر

د.خالد العجمي

محليات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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احلكومة: لن نزيد سعر السجائر.. بقرار
مرمي بندق

أكدت مصادر حكومية في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
ان احلكومــة لن ترفع ســعر 
التبغ والسجائر بقرار، واألمر 
بيد مجلــس األمة. وكشــفت 
مصادر نفطية في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، عن ان جلنة 
إعادة دراســة مختلــف أنواع 

الدعوم ستحسم في ٢٧ اجلاري 
مراجعة التعرفة احلالية لليتر 
البنزين املمتاز واخلصوصي 
جلهة تثبيتها او تعديلها، الفتة 
الى ان التعرفة احلالية تنتهي

٣٠ اجلاري، مشــددة على انه 
لن يتم حترير أسعار البنزين 
وربطها بأســعار النفط. هذا، 
ولم تتطرق املصادر الى أسعار 
الديزل والكيروسني. يذكر ان 

ســعر ليتر املمتاز ٨٥ فلســا 
واخلصوصي ١٠٥ فلوس. على 
صعيــد آخر، قال مســؤولون 
مختصــون فــي تصريحــات 
خاصة لـ «األنباء»، إن ارتفاع 
أسعار تذاكر الطيران املباشر 
بــني الكويــت وكل مــن مصر 
والهند إلى نســبة ال يتحملها 
املواطنــون واملقيمون يطرح 
ضرورة ملحة لزيادة الســعة 

الكويــت  التشــغيلية ملطــار 
الدولــي، وجتعلهــا ضمــن 
القضايــا املهمــة أمام جلســة 
الــوزراء االعتيادية  مجلــس 
غدا االثنني نظــرا ألن الزيادة 
متس جيب اجلميع. وأوضحوا 
ان تأجيل احلســم قد يعرقل 
ســهولة عــودة املواطنني، إال 
إذا مت احتسابهم خارج السعة 
املعتمدة، ويزيد أعباءهم ونحن 

علــى أعتاب تكاليــف العودة 
للمــدارس ومســحة ڤيروس 
كورونا األســبوعية للطلبة، 
الى جانب وقف خصم أقساط 
القروض. وأشاروا إلى ان ربط 
قرار زيادة السعة التشغيلية 
للمطار بتحقيق املناعة الشاملة 
يحتاج الى إعادة نظر في ظل 
عدم حتصــني مخالفي اإلقامة 
والرافضني لتلقي اللقاح. وردا 

على سؤال حول السماح بدخول 
من ال يحمل رقما مدنيا صاحلا، 
أجاب املسؤولون املختصون 
انه لم يصــدر قرار حتى اآلن 
بالسماح بدخول من ال يحمل 
رقما مدنيا صاحلا، مشــيرين 
الى ان استثناء املعلمني العالقني 
وارد، والذين ســتتم إعادتهم 
بتصاريــح عمل جديــدة بعد 

انتهاء إقامتهم.

مسؤولون مختصون لـ « األنباء»: زيادة سعة املطار ضرورة ملّحة لتخفيض أسعار التذاكر

ال سماح بدخول من ال يحمل رقمًا مدنيًا.. واستثناء املعلمني العالقني واردمراجعة تعرفة البنزين «املمتاز» و«اخلصوصي» ٢٧ اجلاري

أعد دراسة استشرافية حول حتوالت التركيبة الدميوغرافية بشأن الشباب والدميوقراطية في املنطقة

جوهر: املنطقة بحاجة إلى رؤية جديدة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

د.خالد العجمي: 
نسعى إلى تأسيس 

منظومة متكاملة 
لزواج األيتام 

بني دول اخلليج

الشباب الركيزة األساسية في أي عملية تنموية أو سياسية وال ميكن إنكار مركزيتهم في دائرة القرار

الشريحة الشبابية في اخلليج ال متتلك الكثير من الرؤى والبرامج على الرغم من احلماسة في الطرح

الدميوقراطية موروث إنساني وحضاري من حق اجليل املعاصر تطويرها وتعزيزها مبا يناسب طموحاته

الثروة النفطية بانكماش عوائدها لم تعد قادرة على احلفاظ على مستويات الرفاه احلالية

06لقاء

مطار الكويت يستقبل 
أولى رحالت القاهرة صباح اليوم

أحمد مغربي

بعد توقف دام لنحو ١٣ شهرا، تبدأ أولى الرحالت التجارية 
املباشــرة بــني الكويت ومصر في االنطــالق صباح اليوم 
األحد، وذلك من قبل شركات الطيران الوطنية واملصرية.

ووفقا ملصادر مســؤولة لـ«األنباء»، فإن مطار الكويت 
سيشــهد زخما كبيرا في حركة الركاب ليصل الى ١٠ آالف 
قادم في اليوم بعد تشغيل الرحالت من وإلى القاهرة، حيث 
سيتم تشغيل ٩ رحالت طيران مباشرة يوميا الى القاهرة 
حتمل على متنها ١٥٦٢ راكبا قادما من مصر. ورغم ارتفاع 
اســعار التذاكر للرحالت القادمة الــى الكويت من القاهرة 
ملستويات تاريخية لم تبلغها على اإلطالق عند نحو ٥٠٠ 
دينار للراكب، فإن الطلب على الرحالت القادمة واملغادرة 
شــهد إقباال كثيفا من املقيمني املصريني خاصة مع دخول 
املوسم الدراسي اجلديد الذي سيبدأ اليوم بالنسبة للمدارس 
األجنبية واخلاصة (أونالين). وتبدأ أولى الرحالت القادمة 
الى البالد من قبل شــركة فالي ايجيبت القادمة من مطار 
سوهاج الدولي في متام الساعة ٦:٣٥ صباحا تليها رحلة 
ملصر للطيران الساعة ١٠٫٣٠ صباحا، وستغادر أولى الرحالت 
لشركة اخلطوط اجلوية الكويتية في متام الساعة ١٢٫٢٥ 

ظهرا تليها رحلة لطيران اجلزيرة ١٢:٥٠ ظهرا.

08-11مجلس أمة

«الصحة» ُتعّد مرئياتها 
لترشيد «العالج باخلارج»

عبدالكرمي العبداهللا

تعــد وزارة الصحة مرئياتها وتوصياتها لترشــيد دعم 
«العــالج باخلارج» قريبــا لرفعها إلى جلنة إعادة دراســة 

مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
جاء هذا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليف جلنة إعادة 
دراســة مختلف أنــواع الدعوم التي تقدمهــا الدولة ملوافاة 
مجلس الوزراء بتقرير يتضمن التوصيات بترشيد الدعوم 

وتوجيهها فقط للمستحقني.
وتشمل الدعوم املطلوب ترشيدها «دعم الطاقة والوقود 
- الدعم اإلســكاني - الدعم التعليمي - الدعم اإلعالمي - 
الدعم الزراعي - الدعم االجتماعي - الدعم الصحي - الدعم 

االقتصادي الدعم الرياضي».

تصاعد الدعوات ملواجهة التغّير املناخي بعد الفيضانات األميركية 
وبايدن يتعهد بدعم املتضررين إلعادة الناس إلى حياتهم الطبيعية

عواصــمـ  وكاالت: طالــب مســؤولون أميركيــون بخوض 
معركة شرســة ضد التغير املناخي الذي يشــتبه في أنه كان 
السبب وراء الفيضانات املدمرة التي شهدتها الواليات املتحدة 
األربعاء املاضي. وارتفعت حصيلــة القتلى جراء الفيضانات 
التي خلفها اإلعصار «أيدا» في منطقة نيويورك وضاحيتها إلى 
٤٧ شــخصا على األقل، في إطار حدث «غير مسبوق» مرتبط 

بالطقس أرجعه املسؤولون إلى التغير املناخي.
وبعد ٣٦ ساعة على هذه الظاهرة اجلوية املفاجئة والتاريخية 
فــي نيويورك، زار الرئيس األميركي جــو بايدن مدينتي نيو 
أورلينــز والبالس بواليــة لويزيانا للتأكيد علــى دعم إدارته 

لسكان املنطقة في أعقاب اإلعصار «أيدا».
وقــال بايدن في مركز لعمليات الطوارئ في مدينة البالس 
بواليــة لويزيانا «نحن في هــذا الوضع معا، ولذلك فنحن لن 
نترك أي مجتمع بدون دعم، سواء كان ريفيا أو مدنيا أو ساحليا 

أو داخليا، وأتعهد بدعمكم حتى يتم القيام بذلك».
وأكــد بايدن «رســالتي هي، اعتقد أن ما نــراه جميعا، وأنا 
أتلقى نفس االســتجابة من أصدقائــي اجلمهوريني، أصدقائي 
اجلمهوريــني هنا في الكونغرس: ال يوجد أي جانب سياســي 
في هذا األمر. إنه يتعلق ببساطة بإنقاذ األرواح وإعادة الناس 

(رويترز)إلى حياتهم الطبيعية». الرئيس األميركي جو بايدن يلقي كلمة في البالس لويزيانا لتقييم األوضاع بعد إعصار «أيدا»  

اشتباكات «بانشير» تؤخر إعالن حكومة طالبان 
وإعادة تشغيل مطار كابول جزئيًا بجهود قطرية

عواصم - وكاالت: أرجأت 
حركــة طالبان مجــددا أمس 
إعالن حكومتها التي قد تعطي 
تشكيلتها فكرة عن السنوات 
املقبلة في أفغانستان، حيث 
اليــزال النظام اجلديد يواجه 
مقاومــة مســلحة فــي وادي 
بانشــير. وقد يفسر الوضع 
فــي بانشــير، أحــد املعاقــل 
األخيرة للمعارضة املســلحة 
ضد احلركة، التأخير في إعالن 

احلكومة اجلديدة.
مبوازاة ذلــك، نقلت قناة 
اجلزيرة عن سفير قطر لدى 
أفغانستان قوله إن فريقا فنيا 
متكــن مــن إعادة فتــح مطار 
كابول الســتقبال املساعدات 
إضافة الى أن الرحالت الداخلية 

استؤنفت. (أ.ف.پ) التفاصيل ص ١٨أفغان ينتظرون لسحب أموالهم أمام أحد البنوك في كابول  


