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ترسية عقد تصميم 
»الوفرة االقتصادية«

 »اجلمارك« لـ »الصحة«: 
شهر مدة التسلم 

املباشر لإلرساليات

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر 
مســؤولة، أن هيئــة تشــجيع 
قــررت  املباشــر  االســتثمار 
ترسية مشروع تصميم منطقة 
الوفرة االقتصادية بقيمة 799 
ألف دينــار. وقالت املصادر إن 
موافقة »تشجيع االستثمار« على 
الترسية جاءت وفقا ألقل األسعار 
املطابقة للمواصفات وفقا لقسمة 
القيمة املالية على نقاط التقييم 
الفنــي، والتي تقدمــت بها دار 
املكتــب العربي لالستشــارات 
الهندســية. وذكــرت املصــادر  
أن منطقــة الوفرة االقتصادية 
ســتكون مطابقــة للمعاييــر 
 العامليــة، وســتبعد مســافة

١٠ كيلومترات تقريبا عن أقرب 
منطقة حضرية.

أحمد مغربي 

علمــت »األنبــاء« مــن 
مصادر مطلعة انه صدرت 
تعليمــات جمركية بشــأن 
املــدة املمنوحــة  تعديــل 
بالتسلم املباشر إلرساليات 
 وزارة الصحــة لتصبــح

٣٠ يوما بدال من 7 أيام إلنهاء 
اإلجـــــراءات اجلمركيــــة 
وتوثيــق بيان جمركي من 

تاريخ التسلم املباشر. 
وقالت املصادر ان ذلك 
القــرار جاء نظــرا لتأخر 
ورود املستندات للبضائع 
الواردة لوزارة الصحة، ما 
يؤدى الى نقص باملخزون 
لتأخــر  نظــرا  الطبــي، 

اإلرساليات.

1.8 مليون دينار تكلفة 
تطعيم فئة 5 إلى 11 سنة

أحمد مغربي

علمــت »األنبــاء« مــن 
مصادر مسؤولة أن وزارة 
التعاقــد  الصحــة طلبــت 
املباشر لتوفير لقاح كورونا 
اخلاص باألطفال مع شركة 
فايزر األميركية لتوريد ٢٠٠ 
ألف جرعة بقيمة 6 ماليني 
دوالر ما يعادل ١.8 مليون 
دينــار بتكلفــة ٣٠ دوالرا 
للجرعــة الواحدة لتغطية 
االحتياجات لتطعيم الفئة 
مــن 5 الــى ١١ ســنة. وفي 
التفاصيل، قالت املصادر إن 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة وافــق على التعاقد 

باألمر املباشر.

جلسة اليوم.. رفع االستجوابات ثم اخلطاب األميري
 ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وأعضاء مكتب املجلس. هذا، ورغم وضوح 
جدول أعمال جلسة مجلس األمة، املقرر 
عقدهــا اليــوم حيث ســتؤدي احلكومة 
اجلديدة القسم الدستوري، إال ان األجندة 
النيابيــة مليئة مبا يكفــل تعكير صفو 
اجللســة وعرقلــة ســيرها ورمبا حتى 
 التأثير على انعقادها. مصادر نيابية، قالت 
لـ »األنباء« ان هناك عدة ســيناريوهات 
ستكون حاضرة، أبرزها ما أعلن من غير 
نائب عن مقاطعة قسم احلكومة وتوقعات 
بزيــادة العدد، مرورا بإثارة اإلشــكالية 
احلاضرة حــول قضية »املزمــع« وآلية 
رفع القرار من املضابط، وصوال إلى رفع 
االستجوابات السابقة التي قدمت لسمو 

رئيس الوزراء وبعض الوزراء من جدول 
األعمال بعد اســتقالة احلكومة السابقة، 
بحسب املادة ١4٢ من الالئحة الداخلية وما 
يترتب عليها من آثار. ورأت املصادر ان 
هذه البنود ستكون كفيلة بإثارة زوبعة 
اعتراضات نيابية متتالية من أول بداية 
اجللسة يبدأ بإثارتها أحد النواب.  وقالت 
املصــادر ان أعضــاء كتلتي الـــ »9 و6« 
ســيطالبون بضرورة إدراج اقتراحاتهم 
على جدول األعمال، خصوصا ما يتعلق 
بالتشريعات التي أعلنوا عنها. وأشارت 
أيضا إلى إمكانية استحضار عنصر املفاجأة 
مــن خالل اإلعــالن أو تقدمي اســتجواب 
 لســمو رئيس الوزراء من أحــد النواب 

أو ان يكون مشتركا. 
وأكدت املصادر ان املجلس ســينتقل 
مباشرة بعد ذلك ملناقشة اخلطاب األميري 
الذي ســيحتاج إلى جلســتني متتاليتني 

ليتمكن من إنهائه.

نواب يقاطعون قسم احلكومة وإثارة املادة 142 من الالئحة وإلغاء »املزمع« من املضبطة ومطالبة بقوانني كتلتي الـ »9 و6« واحتمالية »املساءلة املفاجئة«

إصابات »كورونا« تالمس 
الـ1000.. وال وفيات

»التحالف« لـ »احلوثيني«: اإلفراج عن السفينة اإلماراتية.. وإال

مــن جديد عــاود ڤيروس 
»كورونا« تفشيه في الكويت، 
وسجلت وزارة الصحة ارتفاعا 
كبيــرا فــي اإلصابــات أمس، 
حيث اقتــرب العدد من نحو 
١٠٠٠ إصابــة )98٢(، لكن من 
دون أي وفيــات. ورصــدت 
الــوزارة ١7١ حالــة تعاف و8 
حاالت في العناية املركزة و٣5 
حالــة تتلقى العالج بأجنحة 

)كوفيد-١9(.

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن العميــد الركن 
تركي املالكي املتحدث الرســمي باســم قوات 
»حتالف دعم الشرعية في اليمن« عن تعرض 
سفينة الشــحن ذات النداء )روابي( وحتمل 
علم دولة اإلمارات للقرصنة واالختطاف مساء 
أمــس األول، أثنــاء إبحارها مقابــل محافظة 
احلديدة. وأوضح العميد املالكي، أن سفينة 
الشحن )روابي( كانت تقوم مبهمة بحرية من 

جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وحتمل على 
متنها كامل املعدات امليدانية اخلاصة بتشغيل 
املستشفى السعودي امليداني باجلزيرة. وطالب 
املالكي امليليشــيا احلوثية بـ »إخالء ســبيل 
السفينة بصفة فورية«، مهددا باتخاذ »قوات 
التحالــف كافة اإلجــراءات والتدابير الالزمة 
للتعامل مع هذا االنتهاك، مبا فيها اســتخدام 

القوة عند االقتضاء«. 

احلميدي لـ »األنباء«: مدينة طبية متكاملة
عودة التشدد مبواجهة »كورونا«.. وقف املناسبات االجتماعية 

باألماكن املغلقة من األحد 9 يناير حتى اإلثنني 28 فبراير
عبدالعزيز املطيري

أعلن النائب بدر احلميدي أنه 
انتهى من إعداد قانون إلنشــاء 
مدينــة طبية متكاملــة، حيث 
سيتم حتديد املوقع اخلاص بها 
بالتنســيق مع بلدية الكويت. 
وقال احلميــدي لـ »األنباء« إن 
املدينة الطبية املقترحة ستتميز 
باملوقع والتصميم واألداء لتحل 
محل »العالج باخلارج«، بحيث 
تكون فيها إدارة محلية وتصمم 

فيها عدة مستشفيات متخصصة 
تستجلب األطباء املتخصصني 
العامليــني جلميــع األمــراض، 
ليكون اســتدعاؤهم شهريا مع 
جهازهــم التمريضي، لتتم من 
خاللهم معاجلــة املواطنني كل 
في اختصاصه. وقال إن املدينة 
الطبية سيحدد موقعها بالتعاون 
والتنسيق مع بلدية الكويت قرب 
وزارة الصحــة بطول كيلومتر 
 ونصــف الكيلومتــر وعــرض

٢ كيلو متر.

بطول كيلومتر ونصف وعرض 2 كيلو.. بهدف إلغاء »العالج باخلارج«

التفاصيل ص11بدر احلميدي

م. خالد الطاحوس ومسلم البراك ومبارك الوعالن ود. جمعان احلربش 
وعدد من احلضور خالل املؤمتر الصحافي                )محمد هاشم( 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد متوسطا رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي 

 مسلم البراك: لن نتراجع عن مشروع اإلصالح 
وال يهمنا سوى مصلحة الكويت

 أردوغان يزور السعودية 
في فبراير املقبل

قال األمني العام املنتخب ملنظمة البلدان املصدرة للنفط 
)أوپيك( هيثم الغيص، إن من املهم العمل على اســتمرارية 
إعالن التعاون املشترك، املسمى اتفاق »أوپيك+«، للمنظمة 
وحلفائهــا، بهدف احملافظة على اســتقرار وتوازن أســواق 
النفط، كاشــفا أن هذه األولوية ســتكون األولى والقصوى 

واألهم على املدى االستراتيجي.
وذكــر الغيص، في أول تصريح له عقــب انتخابه أمينا 
عاما للمنظمة في مقابلة مع »العربية«، إن سوق النفط متر 
مبرحلة حتديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة املدى، وستواصل 
املنظمة التعامل معها، متوقعا عودة الطلب العاملي على النفط 
ملســتويات قبل »كورونا« بنهاية ٢٠٢٢، وبشــأن املعروض 

النفطي، توقع أن »يظل محدودا«.

ـ وكاالت:  إسطنبول 
قال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان امس إنه 
سيقوم بزيارة الى اململكة 
العربية السعودية الشهر 
املقبل دون ان يحدد يوما 
معينا لهذه الزيارة. جاء 
ذلك على هامش مشاركة 
اردوغــان فـــي مؤمتــر 
املصدرين بإســطنبول، 
أرقــام  لإلعــالن عـــــن 
العام  الصادرات خــالل 
٢٠٢١. وفي مقطع ڤيديو 

متداول ســألت سيدة الرئيس التركي خالل مشاركته 
في املؤمتر: »سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر 
منكم املســاعدة في حل مشــكلة التصدير إلى اململكة 
العربية الســعودية، ليرد عليهــا أردوغان بالقول إنه 
ســوف يزور اململكة الشــهر املقبل وسيعمل على حل 

هذه املشكالت«.

في أول تصريح له عقب انتخابه أميناً عاماً للمنظمة

هيثم الغيص

الرئيس رجب طيب أردوغان

مرمي بندق

أعلن مركز التواصل االجتماعي ان مجلس الوزراء 
قرر وقف إقامة املناســبات االجتماعيــة بكافة انواعها 
مؤقتــا والتي تقام في االماكن املغلقة اعتبارا من االحد 
9 ينايــر اجلاري حتى االثنني ٢8 فبراير املقبل على ان 
يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه. كما قرر 
املجلس إلزام القادمني بفحص PCR سلبي قبل الوصول 
بـ 7٢ ســاعة اعتبارا من اليوم.  وقالت مصادر مطلعة 
فــي تصريحات خاصة لـ »األنبــاء«: »إن جلنة طوارئ 
كورونا رفعت توصيات إلى مجلس الوزراء للتأكيد على 
 االلتزام باإلجراءات االحترازية ملنع انتشار أوميكرون

وحماية املواطنني واملقيمني من العدوى خصوصا عند 
التواجد في التجمعات أو األماكن املغلقة بسبب االرتفاع 
امللحوظ حلاالت اإلصابة بڤيروس كورونا ونتيجة انتشار 
املتحور أوميكرون« وعما اذا كانت التوصيات تتضمن 
إغالق املطار، أجابت املصادر: ال توصية بإغالق املطار.

هذا، وفي ســابقة حميدة حتســب لهــا وداللة على 
اســتعدادها الكبير للتعاون وفتــح صفحة جديدة مع 
جميــع اعضاء مجلس األمــة، تقدم احلكومــة برنامج 
عملهــا في اجللســة البرملانية اليــوم.  وقالت مصادر 
مطلعــة في تصريحات خاصة لـــ »األنباء« إن مجلس 
الــوزراء أجنز في جلســته التي عقدت أمس برئاســة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد برنامج عمل 

شــعبي ومجدول زمنيا ويتضمن مشــروعات التنمية 
ومشاريع القوانني التي تهم املواطنني وحتقق مصلحة 
الكويت. وعلمت »األنباء« أن جلســات احلوار الوطني 
ستستأنف اخلميس املقبل بهدف بلورة معايير العفو 
عــن الدفعة الثانية من أصحاب قضايا الرأي واملواقف 
 السياسية ويشارك فيها رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وسمو رئيس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، ورئيس 
املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز املستشار 
أحمد العجيل واملستشارون ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمــة محمد عبيد الراجحي والنواب د.عبيد الوســمي 

ود.حسن جوهر ومهلهل املضف. 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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هيثم الغيص: »أوپيك« ستحافظ على استقرار أسواق النفط

ملشاهدة الڤيديو
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