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جولة اللجنة املشتركة في اجلليب  (احمد علي)

مقاتلة أميركية من طراز «إف - إيه- ١٨» تهبط على منت حاملة الطائرات «ترومان» 
في البحر األدرياتكي ضمن االستعدادات الغربية ملوجهة محتملة مع روسيا  (رويترز)

طفالن ماليزيان بأحد املراكز الطبية في كواالملبور مع بدء تطعيم األطفال   (رويترز) 

«األنباء» رافقت اللجنة املشتركة 
خالل حملتها في اجلليب:  ضبط ٣٠ عامًال 

مخالفًا لإلقامة ومنجرة غير مرخصة

روسيا تنشر منظومة «إس - ٤٠٠» 
في بيالروسيا.. و«الناتو» يستعد «لألسوأ»

محمد اليماحي لـ «األنباء»: الكويت رائدة 
وحققت نقلة اقتصادية ومكانتها مرموقة 

في محيطها العربي واإلقليمي والدولي

البرملان العربي يثّمن ويشيد بدورها الداعم 
في حلحلة األزمات بقيادة صاحب السمو

06محليات

عربية وعاملية

09مجلس أمة

وثائق تأمني وافدي الـ ٦٠ من األحد عبر ١١ شركة
١٤ مليار دينار استثمارات أجنبية في الكويت

«االئتمان»: ٨٠٠ مليون دينار سيولة 
لتمويل ١١٥٠٠ وحدة سكنية

تفاصيل االستهداف بقذائف صاروخية

أحمد مغربي 

أصدرت وحدة تنظيم التأمني القائمة املؤهلة إلصدار وثيقة 
التأمــني الصحي للعمالة الوافــدة داخل القطاع األهلي ممن بلغ 
عمــره ٦٠ عاما فما فوق من حملة شــهادة املرحلة الثانوية فما 
دون، ما يعني أنه بإمكان هذه الشريحة إصدار وثائقها البالغة 
كلفتها ٥٠٣٫٥ دنانير تغطي خدمات صحية بـ ١٠ آالف، وإصدار 

إذن عملها بدءا من يوم األحد القادم.
وجــاء فــي التعميــم الصادر من وحــدة التأمــني حتت رقم

٢٠٢٢/٣، أن الشــركات املعتمــدة واملؤهلة إلصدار الوثائق تبلغ 
١١ شــركة تأمني هي: الكويت للتأمني، مجموعة اخلليج للتأمني، 
األهليــة للتأمني، وربة للتأمني، اخلليج للتأمني وإعادة التأمني، 
الدولي للتأمني التكافلي، إيالف للتأمني التكافلي، بوبيان للتأمني 
التكافلــي، بيتك للتأمــني التكافلي، العربية اإلســالمية للتأمني 
التكافلــي وشــركة عناية للتأمــني. وقالت مصــادر في «وحدة 
التأمني»، إن القائمة املؤهلة غير نهائية، حيث يحق ألي شركة 
جديدة تنطبق عليها الشــروط االنضمام مستقبال إلى القائمة، 

حيث سيتم حتديثها بشكل مستمر.

علي إبراهيم

كشفت النشرة اإلحصائية ملسح 
االستثمار املباشر في الكويت لعام 
٢٠٢١ ، عن أنه محصن من تداعيات 
انتشــار ڤيروس كورونا، إذ ارتفع 
إجمالي أرصدة االستثمارات األجنبية 
بالكويت خالل ٢٠٢٠ (سنة الكورونا) 
بنحــو ١٫٠٢٤ مليــار دينــار إلى ١٤ 
مليار دينار، وذلك بزيادة نســبتها 
٧٫٩٪ مــن إجمالــي أرصــدة ٢٠١٩ 
البالغة ١٢٫٩٨ مليار دينار. وكشفت 

النشــرة، عن أن ١٠ دول ساهمت بـ 
٨٩٪ من إجمالي أرصدة االســتثمار 
األجنبي املباشــر فــي الكويت، مبا 
قيمته ٣٫١٦٣ مليارات دينار، األولى 
السعودية بواقع ١٫١٩ مليار دينار، 
وبعدها قطر بـ ٩٠٤٫٨ ماليني دينار، 
فيما جاءت اإلمارات باملرتبة الثالثة 
بـ ٣٥٨ مليون دينار، وحلت البحرين 
رابعا بـ ٢٠٧٫٣ ماليني دينار، كما بلغ 
إجمالي أرصدة االستثمارات الكويتية 
في اخلــارج (باســتثناء احلكومة) 
٢٠٫٣٤ مليار دينار في نهاية ٢٠٢٠. 

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الدولة 
لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
د.رنا الفارس، إن إجناز املسح امليداني 
الثالث لالستثمار املباشر في البالد 
يعزز دعم اتخاذ القرار وحتقيق رؤية 
«كويت جديــدة ٢٠٣٥»، ويعد أحد 
املتطلبات اإلحصائية إقليميا ودوليا، 
وسيســهم بفاعلية فــي بناء قواعد 
من البيانات واملؤشرات اإلحصائية 
ليعــزز تنفيــذ أهداف وسياســات 

اإلحصاء بخطة التنمية.

قال مدير عام بنك االئتمان صالح املضف، إن جهود التنسيق 
والتعاون بني اجلهات احلكومية ممثلة ببنك االئتمان والصندوق 
الكويتــي للتنمية االقتصاديــة العربية وبدعم من مجلس األمة 
أثمــرت توفير ســيولة لتمويل ما يقارب ١١٥٠٠ وحدة ســكنية 
بقيمة ٨٠٠ مليون دينار. وأوضح املضف، أن البنك أعد دراســة 
متكاملة لضمان اســتدامة متويل القروض العقارية للمواطنني، 

والتي تتطلب إقرار العديد من التشريعات.

اســتهدفت العملية وفق «فرانــس برس»، مبنى من 
طابقني في أرض محاطة بأشــجار الزيتون. وقد تضرر 
الطابق العلوي منه بشــدة وغطى ســقفه - الذي انهار 
جزء منه - الدخان األسود. وتبعثرت محتويات املنزل 
الذي انتشــرت بقع دماء في أنحائــه، وأطلقت مكبرات 
صــوت الهيليكوبتر حتذيرات باللغة العربية للنســاء 
واألطفــال داخل املنزل إلخالئه، واندلعت معركة، حيث 
انطلقــت قذائف صاروخيــة ونيران أخــرى من املنزل 

واملباني احمليطة نحو األميركيني.

بقيمة ٥٠٣٫٥ دنانير وتغطي خدمات صحية بـ ١٠ آالف .. وإصدار إذن العمل بدءاً من بعد غٍد

مؤمتر وطني إلصالح التعليم
رشيد الفعم

أعلــن رئيــس جلنــة 
شــؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد البرملانية النائب 
د.حمــد املطر، عــن توجه 
جــدي لتنظيــم مؤمتــر 
وطني موسع وشامل لبحث 
ومعاجلة القضية التعليمية 

في البالد. 
وقال املطر، في تصريح 
خــاص لـــ «األنبــاء»، ان 

املؤمتــر ســيكون لتبني 
البيان الذي صدر سابقا من 
قبل العديد من جمعيات 
بعنــوان  العــام  النفــع 
«صرخة وطن» وما احتواه 
ذلك البيان من تشخيص 
للمشكلــــة واقتراحــات 
للمعاجلة، موضحــــا أن 
محتوى البيان كان واضحا 
حول القضية. وأشار الى 
ان املؤمتر سيكون حول 
التعليميــة..  «القضيــة 

أسباب وعالج»، بحيث تعد 
وثيقة نهائية بعد انتهائه 
تتضمــن مــا مت التوصل 
إليــــه حـــول تشــخيص 
املشكلة وأســبابها وسبل 
حلهـا ومعاجلتهـا، وتسلم 
لصاحــب الســمو األميــر 
وسمو ولي العهد، حفظهما 
اهللا. وأضاف النائب املطر 
ان اجتماع اللجنة أمس كان 
مخصصا ملناقشــة قضية 
الدراسة، إال ان وزارة الصحة 

لم حتضــر، ليتم االنتقال 
بعــد ذلك لبحــث القضية 
التعليمية بحضور أصحاب 
االختصــاص واملبادريــن 
وجمعيــات النفــع العــام 
ذات الصلــة، ليتم االتفاق 
على تنظيم عقــد املؤمتر 
الوطني يشارك فيه أساتذة 
متخصصون من اجلامعة 
و«التطبيقــي» وأصحاب 
واجلمعيــات  املبــادرات 
إلــى  األهليــة باإلضافــة 

احلكومة واملجلس. وأوضح 
أنــه ســيتم عقــد اجتماع 
اخلميــس املقبــل لالتفاق 
على محاور املؤمتر وحتديد 
موعــده، بحيــث يعتبــر 
خارطة طريق للتعليم في 
الكويت هدفه إصالح اخللل، 
ويقوم على أسس منهجية 
متخصصة. وأشــار املطر 
الى ان املؤمتر سيتم عقده 
في مجلس األمة بعد حتديد 

موعده.

املطر لـ «األنباء»: تُسلَّم وثيقته لصاحب السمو وسمو ولي العهد.. وُحتَدد محاوره وموعده اخلميس املقبل

نائب رئيس البرملان العربي محمد اليماحي 

د.حمد املطر

تدوير محدود لـ ٣ مديرين ومراقبني في «الشؤون»
بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة، ان وكيل 
وزارة الشؤون عبدالعزيز 
شعيب أصدر قرارات إدارية 
بتدوير عدد من املديرين 
واملراقبيـــن، وشملــــت 

القرارات نقل سعد العازمي 
مــن مديــر إدارة مكتــب 
الوزيــر إلــى مديــر إدارة 
الرقابــة والتدقيق، ونقل 
مشــعل الغريبة من مدير 
إدارة املجالــس واللجــان 
إلى مدير إدارة األنشــطة 
العامــة واإلعــالم بقطاع 

الرعاية االجتماعية، ونقل 
فهد الســبيعي مــن مدير 
إدارة الرقابــة والتدقيــق 
بالنــدب إلى مديــر مركز 
تنمية املوارد البشرية في 
قطاع التخطيط والتطوير 
اإلداري بالنــدب، ونقــل 
فهــد احلمدان مــن مراقب 

شؤون املجالس واللجان 
إلى وظيفة مراقب املتابعة 
والتنســيق بإدارة مكتب 
الوكيــل، ونقــل ربيعــة 
مراقــب  مــن  املطيــري 
بــإدارة مكتب  التنســيق 
الوكيل إلى مراقب شؤون 

املجالس واللجان.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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أعلــن  ـ وكاالت:  عواصــم 
الرئيس األميركــي جو بايدن 
مقتل زعيم ما يســمى تنظيم 
«داعش» عبداهللا قرداش ولقبه 
«أبوإبراهيم الهاشمي القرشي» 
في غارة شنتها القوات اخلاصة 
األميركية مبحافظة إدلب شمالي 
غرب ســورية فــي وقت مبكر 
من أمس. وقال بايدن في بيان 
نشــره البيــت األبيــض، إنه 
«بفضل مهارة وشجاعة قواتنا 
املسلحة أطحنا بزعيم (داعش) 
أبوإبراهيم القرشي»، مشيرا إلى 
عودة جميع اجلنود األميركيني 
املشاركني في العملية «بأمان». 
وأضاف فــي بيــان أن عملية 
سورية أزاحت زعيم التنظيم 
اإلرهابي «من ساحة املعركة». 
األميركــي:  الرئيــس  وقــال 
«بتوجيهات صادرة عني، نفذت 
العســكرية األميركية  القوات 
في شمال غرب سورية بنجاح 
عملية ملكافحة اإلرهاب حلماية 
الشــعب األميركــي وحلفائنا 
وجلعل العالم مكانا أكثر أمانا».
ونشــرت صفحــة البيــت 
األبيــض علــى موقــع تويتر 
صورة لبايدن وبجواره نائبته 
كاماال هاريــس وفريقه لألمن 
القومي وهم يتابعون «عملية 
إزاحــة» زعيــم داعــش. وفي 
أفادت شبكة  السياق نفســه، 
«فوكــس نيــوز» األميركيــة، 
نقال عــن مصادر لم تســمها، 
بأن القرشي قتل جراء انفجار 
ســترة انتحارية كان يرتديها 

صورة مركبة لزعيمي تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وأبوإبراهيم الهاشمي القرشي
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مقتل زعيم «داعش» أبو إبراهيم القرشي.. والعيساوي يخلفه
بايدن أعلن اإلطاحة به .. ووسائل إعالم أميركية قالت إنه قتل بانفجار سترة انتحارية كان يرتديها

خــالل العمليــة التــي نفذتها 
القوات األميركية. 

إلى ذلك، أفادت «العربية- 
احلــدث»، بــأن عراقيــا يلقب 

بالعيســاوي هو من سيخلف 
القرشي. وكانت وزارة الدفاع 
األميركيــة أعلنــت ان القوات 
اخلاصــة نفذت امــس عملية 

إنزال جوي نادرة  شمال غرب 
ســورية بحثا عن مســلحني، 
فــي عملية وصفها الپنتاغون 

التفاصيل ص ١٦بـ «الناجحة».  والتفاصيل ص ١٦

«الصحة العاملية» ُتبشر: أوروبا على عتبة 
جتاوز «كوفيد -١٩»


