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عبد الاله فؤاد وضيراج بهاردواج خالل قص شريط االفتتاح   (محمد هاشم)

«الرفاعي» و«سيتي جروب» تطلقان شراكة طويلة 
األمد.. بافتتاح منشأة تخزين في الصليبية 

٣ باحثني من أميركا وكندا يحصدون «نوبل لالقتصاد».. 
قدموا أفكارًا مبتكرة لسوق العمل 

النفط يواصل الصعود القياسي.. برنت ألعلى مستوياته 
منذ ٢٠١٨ واخلام األميركي األعلى منذ ٢٠١٤ 

وزير التربية يعتمد كشوف اإلحالة إلى التقاعد 
ملن أمضوا ٣٤ عامًا في اخلدمة

مواطنون لـ «األنباء»: «السوشيال ميديا» 
قتلت العالقات بني األسر واألفراد

«الكهرباء» تبدأ جتربة نظام بصمة الوجه 
على ١٥٠ موظفًا للحّد من التزوير واحلفاظ 

على النظام الصحي 

الكويت.. تاريخ 
إسالمي معروف 

وحفاظ دائم 
على االستقالل

أوراق كويتية (٤)

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

«األهلي» يصدر 
بنجاح سندات 

بقيمة ٥٠ مليون 
دينار.. أول إصدار 

مقّوم بالدينار 
الكويتي على 

اإلطالق  
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تونس.. حكومة بودن تبصر النور بعضوية ١٠ سيدات 
وسعّيد يتعّهد بإطالق حوار و«استكمال الثورة»

حكومة طالبان تريد «عالقات خاصة» مع دول اخلليج: 
قادرون على القضاء على تهديد «داعش»

عواصمـ  وكاالت: أعلن أمير 
خــان متقي وزيــر اخلارجية 
بالوكالــة فــي احلكومة التي 
أعلنتهــا حركــة طالبــان، أن 
حكومته تريد عالقات خاصة 

مع دول اخلليج.
وقــال متقــي فــي مؤمتر 
صحافي، إن وفدا من طالبان 
ســيجري اليوم فــي الدوحة 

مفاوضــات مــع مســؤولني 
مــن االحتاد األوروبــي. وأكد 
بالقول«نحن نعقد اجتماعات 
إيجابية مــع ممثلني عن دول 
أخرى».  كما أعرب عن رفض 
الدولية  حكومته لإلمــالءات 
علــى أفغانســتان، وعن أمله 
بــأن يتمخض االجتماع الذي 
عقد في الدوحة مع وفد أميركي 

عن نتائج إيجابية. وقد وصفت 
الواليات املتحدة تلك احملادثات 
املباشرة بأنها كانت «صريحة 

واحترافية».
في سياق متصل، أكد متقي 
ان حكومــة طالبــان اجلديدة 
قادرة على القضاء على التهديد 
الذي ميثله مســلحو تنظيم 
«داعش»، الذين شنوا سلسلة 

هجمــات دامية في األســابيع 
القليلة املاضية.

وأضــاف متقــي أن عــدم 
االســتقرار فــي أفغانســتان

ال يصب في مصلحة أحد، داعيا 
املجتمع الدولي إلى التعاون، 
مؤكدا أن أفغانستان لن تكون 
قاعدة لشن هجمات على دول 

أخرى.

أدت  عواصــم - وكاالت: 
التونســية اجلديدة  احلكومة 
برئاســة جنالء بــودن اليمني 
الدستورية أمام الرئيس قيس 
سعيد في القصر الرئاسي أمس، 
بعد نحو ٣ أشهر من القرارات 
االستثنائية التي اتخذها وأقال 
الســابقة  مبوجبهــا احلكومة 
وعطل البرملان. وأصبحت بودن 
أول سيدة تونسية تتولى رئاسة 
حكومة نحــو نصف أعضائها 
من النســاء. وأكــدت بودن أن 
من أبرز مهام احلكومة اجلديدة 

مكافحة الفساد و«استعادة الثقة 
بالدولة» وإعادة األمل للمواطنني 
وفتح مجال االستثمار وحتسني 
ظروف العيش والتســريع في 
الــدورة االقتصادية  تنشــيط 
و«تشديد مبدأ احملاسبة». من 
جانبه، تعهد ســعيد بـ «إنقاذ 
البــالد ممــن يتربصــون بهــا 
الداخل واخلــارج». ووعد  في 
بـــ «إيجاد إطــار حلوار وطني 
حقيقي.. حوار مع الشباب من 
كل التونســيني والتونســيات 
باحلــوار..  يقبلــون  الذيــن 

الستكمال الثورة». لكنه تعهد 
بإبقاء «اإلجراءات االستثنائية ما 
دام هناك خطر». وأدى ٢٥ عضوا 
في احلكومة اليمني من بينهم ١٠ 
سيدات. واحتفظ كل من وزير 
اخلارجيــة عثمــان اجلرنــدي 
ووزير التربية فتي السالوتي 
اللذيــن كانا في  مبنصبيهمــا 
احلكومة قبل ٢٥ يوليو. وضمت 
التشكيلة احلكومية اجلديدة كال 
من: ليلى جفال وزيرة للعدل، 
وعماد ممنيــش وزيرا للدفاع، 
كمــا تولت ســهام البوغديري 

وزارة املالية، وســمير سعيد 
االقتصاد، ومالك الزاهر وزارة 
الشؤون االجتماعية، ومنحت 
حقيبــة الصناعــة والطاقــة 
واملناجــم إلــى نايلــة نويرة، 
بينما عني عليم مرابط وزيرا 
للصحة، وكمال دقيش وزيرا 
للشــباب والرياضة، وســارة 
زعفرانــي وزيــرة لإلســكان، 
وليل الشيخاوي وزيرة للبيئة، 
وتولت أمل بلحاج وزارة األسرة 

واملرأة والطفولة.

الرئيس التونسي قيس سعيد متوسطا احلكومة اجلديدة برئاسة جنالء بودن          (رويترز)

رفع املستوى الوظيفي 
لـ ٣٩٠ موظفًا في «العدل»

أسامة أبوالسعود

اعتمــد وكيل وزارة العدل عمر الشــرقاوي كشــوف 
رفع املســتوى الوظيفــي للعاملني في الــوزارة ونقلهم 
للوظيفــة األعلى املتدرجة فنيــا مع االحتفاظ بالوظيفة 
اإلشــرافية ملن يشــغلها منهــم. ونص القــرار على رفع 
املستوى الوظيفي لنحو ٣٩٠ موظفا وموظفة من مختلف 
الدرجات الوظيفية، وذلك حســب النظم واللوائح وفقا 

لقرارات ديوان اخلدمة املدنية.
كما أصــدر وكيــل وزارة العدل قــرارا إداريا بترقية 
٤٩٩ موظفــا باألقدميــة بالوزارة، والذي شــمل مختلف 
الدرجات الوظيفية، كما شــمل مختلــف قطاعات وزارة 
العــدل من العاملني بديــوان الوزارة وقطاع التســجيل 
العقاري والتوثيق واألجهزة املساندة للقضاء. وقد منحت 
هذه الترقيات درجات مالية للموظفني تصرف لكل منهم 
أول مربوطهــا مع عالوة مــن عالواتهــا الدورية، وذلك 
ابتــداء من أول يوليو املاضي، وقد بلغ عدد املســتحقني

٦ موظفــني ببرنامج الديــوان، و٤٤ موظفا بالتســجيل 
العقاري والتوثيق، و٤٤٩ موظفا بشؤون القضاء.

ترقية ٤٩٩ موظفاً باألقدمية في مختلف القطاعات

مجلس الوزراء بارك «فتوى الـ ٦٠»
مصادر لـ «األنباء»: قرار الـ ٢٠٠٠ والتأمني الصحي كأن لم يكن.. والتجديد سيتم بالرسوم احلالية.. وحجر منزلي للعمالة املنزلية القادمة احملّصنة.. وإسناد مشروع شبكة سكك احلديد إلى هيئة الطرق
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محليات

09مقاالت

اقتصاد

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

سمو األمير 
محمد بن سلمان 

يطلق إستراتيجية 
السعودية الوطنية 
لالستثمار.. بقيمة 
١٢ تريليون ريال

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ١٦

التفاصيل ص ١٦

٥٠٠ دينار زيادة لألطباء الكويتيني والوافدين 
في أقسام «التخدير» و«العناية» و«الطوارئ» 

عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  تســتعد 
قريبــا لصــرف زيادة شــهرية 
العناية املركزة  خاصة ألطبــاء 
والتخدير والطوارئ الكويتيني 

والوافديــن العاملني في املرافق 
الصحية تبلغ ٥٠٠ دينار. وذكرت 
مصادر مطلعة، في تصريح خاص 
لـ «األنباء»، أن الزيادة ستصرف 
ألكثــر من ١٠٠٠ طبيــب كويتي 
ووافد اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢١. 

وأشارت املصادر إلى أن هذا جاء 
بعد موافقة مجلس اخلدمة املدنية 
على منح زيادة شــهرية خاصة 
قدرها ٥٠٠ دينار لكل من األطباء 
الكويتيــني والوافدين شــاغلي 
وظائف أطباء «التخديرـ  العناية 

ـ الطــوارئ»، باإلضافة  املركزة 
إلى كل مفردات املرتب الشهري 
الشامل لكل منهم، على أن تأخذ 
هذه الزيادة حكم املرتب فتصرف 
كاملة أو مخفضة تبعا له، ويعمل 

بها اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢١.

اعتباراً من ١ يوليو  وتشمل أكثر من ١٠٠٠ طبيب في مرافق «الصحة»

عواصم - وكاالت: أظهرت نتائج االنتخابات التشــريعية 
العراقية فوز «الكتلــة الصدرية» بزعامة رجل الدين مقتدى 
الصــدر باملركــز األول، وحصولها على أكبر عــدد من مقاعد 
البرملان، حيث أكد التيار الصدري فوزه بـ ٧٣ مقعدا، فيما أحرز 
احلزب الدميوقراطي الكردســتاني تقدما الفتا في االنتخابات 

مبناطق شمال العراق. 
وفيما لم تتعد نســبة املشاركة العامة ٤١٪ وفق ما أعلنت 
املفوضيــة العليا لالنتخابــات وتراجعت في بغداد إلى ٣٤٪، 
أشــارت النتائج أيضا إلى أداء قوي الئتالف «دولة القانون» 

بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي. 
وقال ناخبون إنهم لم يقترعوا ألن «األمر ال يستحق عناء 

التصويت». 
وبالتوازي كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
عن عملية استخباراتية غير مسبوقة «خارج احلدود» مت خاللها 
اعتقال «مشرف املال» في تنظيم داعش املطلوب أميركيا. وقال 
الكاظمي دون ذكر مكان تنفيذ هذه العملية أو توقيتها، إنه مت 
القبض «على املدعو سامي جاسم مشرف املال لتنظيم داعش 

ونائب زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي».

رئيس املفوضية العليا لالنتخابات بالعراق معلناً في مؤمتر صحافي امس 
نسبة املشاركة في االقتراع    (ا.ف.پ)

العراق: التيار الصدري يعلن فوزه 
باملركز األول في االنتخابات البرملانية
اعتقال نائب زعيم داعش في عملية «خارج احلدود»

مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء بارك رأي 
إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر جتديد إقامات 
الوافدين البالغــني ٦٠ عاما غير قانوني لصدوره من 
غير صاحب اختصاص واستناده إلى قرار مت إلغاؤه.

وأكدت املصادر ان املعاجلة ستتم داخليا بني وزير 
التجارة والصناعة د.عبداهللا السلمان ومجلس إدارة 
الفتوى والتشريع الذي ســيخاطب «القوى العاملة» 
لتنفيــذ القرار. وردا على ســؤال حول الرســوم التي 
ســتطبق على جتديد إقامات البالغني ٦٠ عاما، أجابت 
املصادر: ستطبق الرسوم احلالية، ألن قرار حظر جتديد 
إقامات هذه الفئة واشتراط دفع ٢٠٠٠ دينار أصبح كأن 
لم يكن، مبا فيها التأمني الصحي. من جهته،  أعلن مركز 
التواصل احلكومي ان مجلس الوزراء وافق على اقامة 
املعارض واألنشطة ذات الطابع التجاري املرخصة في 
املناطق اخلارجية املفتوحة وفق االشتراطات اخلاصة 
التي حتددها وزارة الصحــة، وذلك اعتبارا من األحد 
املقبل.  هذا،  وقرر املجلس إسناد مشروع شبكة سكك 
احلديد بجميع مكوناته ومراحله إلى الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري، وتكليفها بالتنســيق مع اجلهات التي 
تراها مناسبة لسرعة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإزالة 
كل املعوقات التي تعترض الطريق اإلقليمي الشمالي 
واجلنوبي ومسار سكة احلديد. وقالت مصادر صحية لـ 
«األنباء»، إن الكويت تقترب من تسجيل صفر إصابات 

بڤيروس كورونا، مشددة على ضرورة االستمرار في 
االلتزام باالشتراطات والضوابط واالحترازات الصحية 
على مستوى االفراد واالسواق واملجمعات والوزارات 
حفاظا على استقرار األوضاع الصحية إلى جانب احلرص 
على تلقي اللقــاح خصوصا ان وزارة الصحة نظمت 
حملة لتطعيم غير املسجلني ألي سبب.  وأشارت إلى 
ان قرار منع غير احملصنني بجرعتني من اللقاح املضاد 
لڤيروس كورونا من السفر للخارج مازال معموال به، 
الفتة إلى أن السماح بسفرهم إلى اخلارج غير مطروح 
حاليا، مطالبة اجلميع باستمرار االلتزام باالشتراطات 
الصحية.  وردا على سؤال حول مدى إمكانية السماح 
بسفر متلقي جرعة واحدة، أجابت املصادر: هذه اخلطوة 
من صالحيات مجلس الوزراء فقط وليس أي وزارة أو 
جلنة، ونستبعد ذلك من جانبنا. هذا، وكشفت املصادر 
عن ان نســب التطعيم التي متت حتى اآلن تشير إلى 
أن املناعــة املجتمعية قــد حتققت، وان وزارة الصحة 
في الطريق لتحقيق املناعة الشاملة. وبينت ان وزارة 
الصحة ألغت احلجر املؤسســي على العمالة املنزلية 
القادمة من اخلارج واحملصنة بجرعتني من أحد اللقاحات 
األربعة املعتمدة في البالد، وأن الكفيل يتسلم العمالة 
املنزلية فور وصولها مطار الكويت إلى املنزل مباشرة. 
واستطردت املصادر قائلة: ان وزارة الصحة أبقت على 
احلجر املؤسسي للعمالة املنزلية القادمة غير احملصنة 
حفاظا على الصحة العامة للمجتمع وصحة املواطنني 

خاصة املستقدمني العمالة املنزلية.

«الدفاع»: قبول املرأة الكويتية 
بدورة ضباط وضباط الصف

عبدالهادي العجمي 

علمت «األنباء» أن نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
الشــيخ  الدفــاع  ووزيــر 
حمد جابــر العلي بصدد 
التوقيع على قرار يقضي 
بانضمــام املرأة الكويتية 
الــى  الرجــال)  (اخــوات 
العسكرية  شرف اخلدمة 
الكويتــي.  فــي اجليــش 
وأوضحــت مصــادر ذات 

صلة انه سيتم فتح باب القبول للمرأة الكويتية في دورة 
ضباط وضباط الصف حتى يتسنى لهن العمل الى جانب 
اخوانهــن من منتســبي اجليش الكويتــي وحماة الوطن. 
وأشــارت املصادر الى انه سيتم توجيههن للمهن املساندة 
كاخلدمــات الطبية وغيرها من اإلدارات واألقســام التابعة 
للوزارة، مؤكدة أن القرار سيرى النور خالل اليومني املقبلني.

الشيخ حمد جابر العلي

www.alanba.com.kw «أسماء املرقني على موقع «األنباء  

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

العتيبي لـ «األنباء»: مضاعفة احلد األقصى 
للمستفيدين من نظام عالج «عافية»

سلطان العبدان 

أكد النائب خالد العتيبي 
اقتراحــه  إقــرار  ضــرورة 
اخلــاص مبضاعفــة احلــد 
األقصــى ملســتفيدي قانون 
العتيبــي  «عافيــة». وقــال 
لـ «األنباء»، ان بعض الفئات 
املستفيدة من قانون التأمني 
الصحي للمتقاعدين (عافية)، 
وعلى رأسها مرضى األمراض 
املزمنة من أصحاب اإلعاقات 
واملصابني بالسرطان واألورام، 

تعاني من مشكلة احلد األقصى السنوي ملنفعة 
العــالج فــي العيــادات اخلارجيــة والعيادات 
التخصصية أو ما يعرف بـ «الليمت». وأضاف 

ان قضية مكوث املريض داخل 
املستشــفى أو احلد األقصى 
لعدد جلسات العالج الطبيعي 
كلها قضايــا ال يتم االلتفات 
اليها، األمر الذي يجبر املرضى 
علــى االنتظار حتــى دخول 
السنة اجلديدة انتظارا لبدء 
حتديــد عــدد املراجعات من 
جديد ومن ثم مراجعة الطبيب 
ما يسبب لهم مشاكل صحية 
ويعــرض برنامــج عالجهم 
للخطر بسبب تأخر العالج، 
مضيفا بالقول: وعليه اقترحت 
مضاعفة احلد األقصى ملصابي األمراض املزمنة من 
أصحاب اإلعاقات احلركية واملصابني بالسرطان 

واألورام بأنواعها.

أصحاب األمراض املزمنة واإلعاقات واملصابني بالسرطان واألورام

خالد العتيبي

التفاصيل ص ٣


