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غير مخصص للبيع

زيادة املخصص املالي 
لتوفير لقاحات «كوفيد -١٩»

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة الصحة وزارة املالية لزيادة املخصص 
املالي لتوفير لقاحات «كوفيد-١٩». 

وذكــرت مصادر مطلعــة، في تصريح لـــ «األنباء»، 
أن وزارة املاليــة طلبــت من وزارة الصحة حصر جميع 
احتياجاتها اخلاصة بتوفير لقاحات «كوفيد-١٩» حتى 
نهاية السنة املالية ملعرفة القيمة املالية املطلوبة لتوفير 

االحتياجات. 
وبينت املصادر أن وزارة الصحة مســتمرة في جلب 
اللقاحــات املعتمدة لزيــادة وتيرة التطعيــم، حيث إنه 
مــن املتوقع وصــول لقاح «موديرنا» و«جونســون آند 

جونسون» نهاية العام احلالي.

التعاونيات تتبنى صيانة املدارس احلكومية
محمد راتب

 أعلن رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.سعد 
الشبو  عن الوصول إلى اتفاق 
بني وزارة الشؤون االجتماعية 
واحتاد اجلمعيــات التعاونية 
وبالتنسيق مع وزارة التربية 
على أن تتبنى التعاونيات دعم 
املدارس احلكومية، وصيانتها 
مبا في ذلك التكييف، مؤكدا أن 
هذا االتفاق ما كان ليتحقق لوال 
دعم وزير الشؤون االجتماعية 
د.مشعان العتيبي واتخاذه قرارا 
جريئا وعمليا في هذا اجلانب.

وأضاف الشبو في تصريح 
خاص لـ«األنباء» أن هذا االتفاق 

انطالقة سلسة للعام الدراسي 
اجلديد وعدم حدوث أي معوقات 

أو ربكة في هذا الشأن.
وأوضــح أن وجه الصرف 
ســيؤخذ مــن بنــد املعونــة 

االجتماعية، وسيشمل صيانة 
أجهزة التكييف ودورات املياه 
وبــرادات املاء إضافــة لتوفير 
الكمامات واملطهرات ومعقمات 
اليدين واملستلزمات الصحية.

وتوجه الشبو باسمه وباسم 
جميع اإلخوة التعاونيني بالشكر 
إلى وزير الشؤون االجتماعية 
العتيبي على قبول  د.مشعان 
مقترح االحتاد في هذه الظروف 
االســتثنائية، مثنيا على دور 
الوزير في دعم القطاع التعاوني 
وتوســيع آفاق عملــه لتقدمي 
خدمــات أفضل للمجتمع ، كما 
شدد على أهمية دور اجلمعيات 
التعاونيــة املهم واحليوي في 

مثل هذه الظروف.

الشبو لـ «األنباء»: التكلفة من بند املعونة االجتماعية وتتضمن صيانة أجهزة التكييف 
ودورات املياه وبرادات املاء وتوفير الكمامات واملطهرات واملعقمات

د. سعد الشبو د.مشعان العتيبي

مــع الشــؤون والتنســيق مع 
الوكيل املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان يتوج مقترحا 
الحتــاد اجلمعيــات وجهــودا 
حثيثة من التعاونيني لضمان 

صاالت األفراح تنتظر.. االفتتاح
حتقيق املناعة بنسبة ١٠٠٪ أي «الشاملة» بدالً من «املجتمعية» يفتح الباب لقرار التطعيم إجبارياً..واملصادر تستبعد إصدار إجراءات أكثر تشدداً على غير املطّعمني

١٢ وزيرًا لتنفيذ برنامج عمل احلكومة قبيل «افتتاحية» دور االنعقاد.. وجداول تنفيذ «املطالع وجنوب عبداهللا املبارك وصباح األحمد وسعد العبداهللا» جاهزة
مرمي بندق

أكدت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن مواعيد افتتاح األنشــطة 
املتبقيــة أصبحــت جاهــزة، 
كاشفة عن أن من أهم األنشطة 
التجاريــة املنتظــر افتتاحها 
صاالت األفراح وزيادة أعداد 
املصلني في املساجد والكنائس 
واحلســينيات مــع االلتــزام 
بضوابط السلطات الصحية.

وقالــت املصــادر إن قرار 
احلســم املنتظر مــن مجلس 
الوزراء يوائم بني تاريخ افتتاح 
صاالت األفراح وتوقيت اإلعالن 
عن ذلك، بحيث يكون الفارق 
الزمني بينهما شهرا على األقل 
مبعنــى أن يكون اإلعالن عن 
افتتاحهــا قبل املوعد املعتمد 
بشهر على األقل حتى تتمكن 

األسر من جتهيز استعدادات 
األعــراس، إضافة إلــى إعادة 
جتهيــز وجتديــد الصــاالت 

املغلقة منذ أكثر من سنة.
وتأتــي صــاالت األفــراح 
وزيــادة أعداد املصلني ضمن 
األنشطة التي مازالت ممنوعة 
العائليــة  التجمعــات  مثــل 
واالجتماعية، وحفالت التخرج 
واملناســبات بــكل أنواعهــا، 
واملؤمتــرات  والفعاليــات 
واملعارض الثقافية والدورات 
التدريبية، والسماح بتنظيم 
بوفيهات الفنادق. وفي الوقت 
الذي استبعدت فيه املصادر 
اللجوء الى إجبارية التطعيم، 
حتدثــت مصادر أخــرى عن 
املغــزى مــن اإلعــالن عن ان 
حتقيق املناعة الشاملة بنسبة 
١٠٠٪، أي املناعة، سيتم قريبا 
بدال من احلديــث عن املناعة 

«املجتمعية»؟، متسائلة: هل 
يفتح ذلك الباب لقرار التطعيم 

إجباريا؟
هذا، وبدأت جلنة وزارية 
تضــم وزراء الصحة والعدل 
واملالية والنفط بالتعاون مع 
اللجنة الوزارية التنســيقية 
واملجلــس  احلكومــة  بــني 
والتي تضم وزراء اخلارجية 
واألوقاف والداخلية وشؤون 
مجلس األمة واإلعالم والتجارة 
والصناعــة والبلديــة، فــي 
حلحلة معوقات برنامج عمل 
احلكومــة واتخاذ إجــراءات 
تنفيذه على أرض الواقع، وذلك 
قبيل اجللسة االفتتاحية لدور 
االنعقاد الثاني في ٢٦ أكتوبر 

املقبل.
علــى صعيــد القضيــة 
اإلســكانية، طمأنت املصادر 
املواطنني قائلة: إن تنفيذ خطط 

املشاريع اإلسكانية اجلديدة 
يتم وفق برامج زمنية تنفيذا 
لقرارات مجلس الوزراء، الفتة 
إلى أن تنفيذ اخلطط والبرامج 
الزمنية يتم في (مدينة املطالع، 
مدينة جنوب عبداهللا املبارك، 
مدينة جنوب صباح األحمد، 
مدينة جنوب سعد العبداهللا).

وأضافت ان املجلس يدعم 
جهود املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية لتذليــل املعوقات 
لتحقيق اإلجنازات مبا يتسق 

مع اجلداول الزمنية.
وكشــفت املصادر عن ان 
املجلس ســيعمل على توفير 
احتياجــات مدينــة املطــالع 
الســكنية بخدمــات اإلطفــاء 
العام، حيث ســبق للمجلس 
تكليف «املؤسســة» بتغطية 
احتياجات املنطقة أثناء بناء 

املواطنني قسائمهم.

اقتصاد
دفعة عدادات ميكانيكية تصل 

خالل شهرين لتغطية القسائم اجلديدة
دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان الوزارة 
تنتظر خالل الشهرين املقبلني دفعة من العدادات امليكانيكية 
لتوزيعهــا علــى املســاكن اجلديــدة في الســكن اخلاص 
حرصا على عدم التأخير إلى حني االســتبدال بالعدادات 

الذكية. 
وأوضحت املصــادر ان الدفعات التي وصلت للوزارة 
مــن العدادات الذكية وتتم جتربتهــا والتأكد من فحصها 
في مشاغل الوزارة سيتم تركيبها في القطاعني التجاري 
واالستثماري في محافظتي حولي والفروانية ثم االنتقال 

إلى القطاعات األخرى. 
ولفتــت إلى انه حرصــا على عدم تلبيــة احلاجة في 
القسائم اجلديدة او املشاريع اجلديدة فإن الوزارة طلبت 
عــدادات ميكانيكية ســتصل خالل شــهرين، كما أن هذه 
العدادات متواجدة في السوق احمللي وبأسعار مقبولة ال 
تتجاوز الـ ٦٠ دينارا ميكن لصاحب العقار ان يشــتريها 

لتسيير أعماله واإلسراع في إيصال التيار. 
وأوضحــت املصادر ان الــوزارة حريصة على إيصال 
اخلدمة جلميع املواطنني واملقيمني دون تقصير، الفتة إلى 
انها ال تســمح برفع أسعار العدادات في السوق، معتبرة 
ان وجود عدادات في األســواق هو عامل مساعد للوزارة 
في حال تأخر شــحنات العدادات لتلبيــة حاجة العمالء 

واإلسراع في تقدمي اخلدمة الكهربائية لهم.

م.آالء حسن

م.آالء حسن 
لـ  «األنباء»: «ايبسكو» 

قادرة على تدوير ٣ 
ماليني إطار سنويًا.. 

وسنتان للتخلص من 
املستعملة

مركز «ريكونسنس»: 
تعافي االقتصاد 

الكويتي سيتعثر 
حتى انتهاء تخفيضات 

«أوپيك+»
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إعادة توطني أهالي «فيلكا» خالل ١٠ سنوات
أسامة الشاهني قدم اقتراحاً بقانون إلنشاء هيئة عامة مستقلة للجزيرة وحتويلها إلى محافظة

سامح عبداحلفيظ

قدم النائب أسامة الشاهني 
اقتراحا بقانون بشــأن إنشاء 
الهيئــة العامــة جلزيرة فيلكا 
بحيث تنشأ هيئة عامة مستقلة 
تابعة لألمانــة العامة ملجلس 
«فيلــكا»  لتكــون  الــوزراء، 
محافظــة مســتقلة ويعني لها 
محافظ يكون رئيســا للهيئة، 
على أن يعاد توطني املواطنني 
الراغبني وإسكانهم في جزيرة 
فيلكا خــالل مدة أقصاها (١٠) 

ســنوات، وتضــع املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية خطة 
زمنيــة محــددة األهــداف من 
أجــل ذلك بالتعاون مع الهيئة 
العامة للجزيرة، وترفع تقريرا 
سنويا مفصال للجنة املختصة 
مبجلس األمة. وقال الشــاهني 
في اقتراحه: تكون األولوية في 
شغل الوظائف العامة بالهيئة 
العامــة للجزيــرة واحملافظة 
والتوطني واإلسكان باجلزيرة، 
وفي دعم املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة فيها، وتشــغيل 

الوجهة السياحية والثقافية، 
وفي أي مجاالت أخرى تقررها 
الهيئة العامة لها ألهالي جزيرة 
فيلكا الراغبني في ذلك.  وأضاف 
الشاهني: يقصد بأهالي جزيرة 
فيلكا من سبق له السكن فيها 
أو ألحــد أصوله ملــدة جاوزت 
١٠ ســنوات، وتكون اجلزيرة 
منطقة خضراء وصديقة للبيئة 
بالكامل ووجهة سياحية تراثية 
وتاريخيــة وبحرية وعائلية، 
مع مراعاة النظام العام واآلداب 

العامة للدولة. 
أسامة الشاهني

١١سبتمبر .. بايدن يدعو لـ «الوحدة» وترامب يصفه بـ «األحمق»
عواصم - وكاالت: أحيت الواليات املتحدة أمس الذكرى 
الـ ٢٠ العتداءات ١١ ســبتمبر، على وقع انســحاب قواتها من 
أفغانستان الذي تخللته الفوضى وعودة طالبان إلى السلطة. 
وأقيمت املراسم املؤثرة في كل من املواقع الثالثة التي صدم 
فيها ١٩ خاطفا من تنظيم القاعدة، طائرات ركاب أميركية، في 
ضربة لرموز الواليات املتحدة الثقافية واملالية والسياسية 

بدلت شكل العالم إلى األبد. 
وحضر الرئيس األميركي جو بايدن وقرينته جيل املراسم 
ووقف إلى جانبه رؤســاء سابقون بينهم باراك أوباما وبيل 
كلينتون وزوجتاهما وعدد من املســؤولني. وبدأت املراســم 
بالوقوف دقيقة صمت في «غراوند زيرو» موقع برجي مركز 
التجارة العاملي بنيويورك، في الســاعة ٨:٤٦ صباحا، وبعد 
عشرين عاما بالضبط على صدم أول طائرة البرج الشمالي، 
ثم تليت أسماء الضحايا. وأكد بايدن أهمية «الوحدة الوطنية» 
معتبرا إياها «أعظم قوة ألميركا وانها الشــيء الوحيد الذي 
يجب أال ينكســر أبدا». وســافر بايدن في أنحاء بلد يشــعر 
باالمتعــاض من عمليــة اإلجالء الفوضوية من افغانســتان 
الحياء مراسم مماثلة بشانكسفيل في بنسلڤانيا ومقر وزارة 
الدفــاع «الپنتاغون». ولم يفوت الرئيس األميركي الســابق 
دونالد ترامب الذكرى للهجوم على خلفه بســبب االنسحاب 
من أفغانســتان، وقال: «إنه وقت حزين أيضا للطريقة التي 
انتهــت بها حربنا على من تســببوا مبثل هــذا األذى لبلدنا 
األسبوع املاضي». وأضاف: «زعيم بالدنا بدا كأنه أحمق وال 

جو بايدن والسيدة األولى جيل بايدن وبيل كلينتون وهيالري كلينتون والرئيس األسبق باراك أوباما وميشيل أوباما خالل إحياء ذكرى ١١ سبتمبر              (رويترز)ميكن السماح بحدوث ذلك».

عواصمـ  وكاالت: بعد أيام على عملية 
الفرار االسطورية التي ضربت اجراءات 
األمــن االســرائيلية في مقتــل، متكنت 
سلطات االحتالل من اعتقال ٤ من األسرى 
الستة في شمال إسرائيل، على بعد نحو 
٣٠ كلم من سجن جلبوع الذي فروا منه 
االثنــني املاضي فــي عملية جعلت منهم 
«أبطاال» في عيون الفلسطينيني والعرب.

ومســاء أمس األول، أعلنت الشرطة 
اعتقــال اثنني منهــم ينتميان إلى حركة 

اجلهاد اإلسالمي في الناصرة، هما يعقوب 
قادري (٤٨ عاما) ومحمود عبداهللا عارضة 

(٤٥ عاما) املعتقل منذ ٢٥ عاما.
وفجر امس أعلنت إســرائيل القبض 
علــى اثنني آخرين همــا زكريا الزبيدي، 
القائــد الســابق فــي «كتائــب شــهداء 
األقصى»، ومحمــد عارضة، العضو في 
اجلهــاد االســالمي. واســتنفر االحتالل 
االســرائيلي قوات االمن واالستخبارات 
والشــرطة وحتى وحدات تقفــي االثر، 

واقتحــم اجليش امس، عــدة قرى غرب 
جنني. في املقابل، حذرت أوساط رسمية 
وأهلية فلســطينية، امــس، من تعرض 
االسرى األربعة، إلى التنكيل والتعذيب.
وأعلنــت هيئــة شــؤون األســرى 
التحريــر  منظمــة  فــي  واحملرريــن 
الفلســطينية أنها تبــذل جهودا ملتابعة 
مصير األســرى األربعة الذين تعرضوا 
لالعتقال، ومعرفة ظروفهم االعتقالية، 

وأماكن احتجازهم. األسيران يعقوب القادري ومحمود عارضة بعد إلقاء القبض عليهما    (أ.ف.پ)قوات االحتالل أثناء إلقاء القبض على األسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة (أ.ف.پ)

اعتقال أربعة من األسرى الفارين وحتذيرات من التنكيل بهم
السلطات اإلسرائيلية متكنت من العثور عليهم على بعد نحو ٣٠ كلم من سجن جلبوع
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رئيس احلكومة اللبناني جنيب ميقاتي الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلق االستراتيجية

الرئيس املصري : إطالق إستراتيجية وطنية حلقوق 
اإلنسان خطوة نحو اجلمهورية اجلديدة

حكومة لبنان اجلديدة.. بني مرّحب ومشّكك
تبدأ جلساتها غدًا بالصورة التذكارية 1514

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ٧


