
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اخلميس
   ٢٣Thursday February 24, 2022 - Issue No.16412 من رجب ١٤٤٣ املوافق ٢٤ فبراير ٢٠٢٢  

األمير وتبون بحثا ترسيخ العالقات الكويتية ـ اجلزائرية
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، فــي دار ميامة ظهر أمــس، الرئيس 
اجلزائري عبداملجيد تبون بحضور سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد، حيث مت تبادل 
األحاديث الودية الطيبة التي عكســت عمق 
العالقات األخوية الراسخة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها.
هــذا، وعقــدت املباحثــات الرســمية بني 
اجلانبني، حيث ترأس اجلانب الكويتي سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وكبار 
املســؤولني بالدولة، وعن اجلانب اجلزائري 
الرئيس عبداملجيد تبون وكبار املســؤولني 

في احلكومة اجلزائرية.
وقــال وزيــر شــؤون الديــوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا إن املباحثات تناولت 
استعراض العالقات الطيبة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وســبل تعزيز مسيرة 
التعاون بينهما في جميع املجاالت وتوسيع 
سبل التعاون مبا يخدم مصاحلهما املشتركة، 
كما مت بحث القضايا ذات االهتمام املشــترك 
وآخر املســتجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

الرئيس اجلزائري وولي العهد ترأسا جلسة مباحثات وناقشا توسيع سبل التعاون مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين والشعبني الشقيقني 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل اللقاء مع الرئيس اجلزائريصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مصافحاً الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص٣ ملشاهدة الڤيديو

ضوابط بيع اإلجازات.. قريبًا جدًا
مرمي بندق 

يغــادر ســمو رئيــس الــوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد البالد غدا اجلمعة متوجها إلى دبي لزيارة 
معرض «إكسبو ٢٠٢٠»، وتفقد جناح الكويت، حيث 
يعرض مرتكــزات خطة التنمية بأحدث التقنيات، 
ويســتقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي. هذا، وقالت مصادر حكومية في 
تصريحــات خاصة لـ «األنبــاء» إن أولوية مجلس 
اخلدمة املدنية في أول اجتماع سيعقده قريبا جدا 
بعد إعالن احلكومة اجلديدة، صياغة ضوابط بيع 
اإلجــازات تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء الذي أقر 
التعديل على مرسوم قانون اخلدمة املدنية للسماح 
ملوظفي احلكومة ببيع اإلجازات في جلسته االثنني 
املاضي. وأكدت املصادر أنه ال إلغاء للجنة طوارئ 
كورونا، حيث ستستمر في اجتماعاتها، الفتة الى 
ان الالئحــة التنفيذية لتعديــل قانون االحتياطات 
الصحية املتضمن بندا حول جواز الصلح في بعض 
املخالفــات، ومنها عدم ارتداء الكمــام غرامة مالية 

تبلغ ٥٠ دينارا، قيد اإلعداد.

«مجلس اخلدمة» يجتمع لصياغة ضوابط تنفيذ تعديل املرسوم الذي أقره مجلس الوزراء.. واخلالد يغادر غدًا إلى دبي لزيارة «إكسبو ٢٠٢٠» وتفقد جناح الكويت

أرباح املتقاعدين وزيادة املعاشات إلى «املالية»
سامح عبداحلفيظ

النائــب أســامة  أعلــن 
الشاهني عن إحالة املقترحات 
املتعلقــة باملتقاعديــن مــن 
جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونية إلى جلنة الشؤون 
املاليــة واالقتصادية، داعيا 
اللجنة إلى االســتعجال في 
إجنازهــا ومن ثــم إقرارها 
األمــة.  مــن قبــل مجلــس 
وأوضــح الشــاهني أن هذه 

التشريعات تتعلق بتوزيع 
أرباح من مؤسسة التأمينات 
االجتماعيــة فــي ســنوات 
الربــح ورفــع احلــد األدنى 
للمعاشات التقاعدية والزيادة 
السنوية والتي هي حاليا كل
٣ سنوات. وأكد الشاهني أن 
قضية املتقاعدين هي األولى 
لقطاع كبيــر من املواطنني، 
معربــا عن فخــره مبوافقة 
املجلــس بإجمــاع أعضائه 
على قــرار اســتعجال نقل 

هذه التشريعات من اللجنة 
التشريعية إلى اللجنة املالية، 
مســتدركا: «أزف البشــرى 
بأنهــا وصلــت فعــال إلــى 
اللجنة املالية». وأشــار إلى 
أنه صادف بأن يكون رئيس 
مجلس األمة باإلنابة وتشرف 
بإحالة هذه االقتراحات إلى 
جلنة الشؤون املالية، مقدرا 
استعجال اللجنة التشريعية 

بهذا املوضوع. 

الشاهني يستعجل اللجنة في إجناز تقاريرها بشأن االقتراحات والزيادة السنوية

أسامة الشاهني

«التجارة» تخاطب «الصحة» 
لصرف التموين املجاني ملوظفيها

«نفط الكويت» توّقع عقود ٧ مشاريع 
بقيمة ١٥٫٥ مليون دينار

إصدار سمات الزيارة قريبًا
والتأكيد على تلقي اللقاح املعتمد 

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة التجارة والصناعة وزارة الصحة للتعميم 
على جميع موظفيها املستحقني للتموين املجاني، أن يكون 
الصرف ملن لديه بطاقة متوينية صاحلة من فروع توزيع 
املــواد التموينية في اجلمعيات التعاونية كما هو معتاد 
الصرف منه شهريا اعتبارا من ١ مارس، أما الذين ليست 
لديهم بطاقة متوينية من املقيمني فسيكون الصرف لهم 
من صاالت األفراح، كل حسب منطقة سكنه اعتبارا من ٦ 
مارس املقبل. وأوضحت «التجارة» ان املواد التي سيتم 
صرفها للمستحقني هي: األرز ٦٫٢٥٠ كيلو للفرد ـ السكر 
٢ كيلو للفرد ـ العدس ٣٠٠ غرام للفرد ـ زيت ذرة نصف 
علبــة ٣ ليترات للفرد ـ حليب بودرة نصف علبة للفرد 

ـ معجون طماطم ٤ علب للفرد ـ دجاج ٢ كيلو للفرد.

أحمد مغربي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن شركة نفط الكويت 
عن توقيعها عقود ٧ مشــاريع نفطية خالل شهر يناير 
املاضي بقيمة ١٥٫٥ مليون دينار. وفي التفاصيل، قالت 
املصادر ان العقود املوقعة شملت عقدا بقيمة ٣٫٨ ماليني 
دينار لصيانــة املباني واألعمال املدنية في مستشــفى 
األحمدي التخصصي، فيما مت توقيع عقد آخر بقيمة ٤٫٣ 
ماليني دينار إلنشاء خطوط التدفق واألعمال املرتبطة بها 
في غرب الكويت وهي منطقة آبار للحقول اجلديدة، وعقد 
ثالث بقيمة ٤٫٢ ماليني دينار لتنفيذ برنامج لتصاريح 

الدخول في املرافق املختلفة للشركة.

أمير زكي 

في الوقــت الذي تتجــه وزارة الداخلية إلى فتح 
الزيــارات بأنواعها خاصــة العائلية قريبا وبصورة 
رســمية ودون احلاجة الى اســتثناءات، أبلغ مصدر 
أمنــي «األنباء» بأن تعليمات شــفهية صدرت بوقف 
الزيارات خاصة التجارية لرعايا دولة عربية واحدة 

إال في أضيق احلدود. 
وأضــاف: أعداد من رعايا تلــك الدولة يضبطون 
للتسول، ويتبني ألجهزة الداخلية أنهم حضروا إلى 

البالد قبل شهر رمضان. 
من جهة أخرى، وبشأن كيفية التأكد من أن الزائر 
قد تلقى التطعيم املعتمد في الكويت داخل بلده قبل أن 
تصدر له سمة الزيارة، وإذا ما كانت شهادة التطعيم 
مــن بني املســتندات املطلوبة، قال املصدر: «شــؤون 
اإلقامة» ســوف تصــدر الزيارات علــى ان يكون من 
مهام الطيران املدني وشــركات الطيران االطالع على 
شــهادات التطعيم وان الزائر تلقى التطعيم املعتمد 
فــي الكويت. ومن املتوقع أن تعلــن وزارة الداخلية 
عن اجراءات جديدة تتماشــى مع استقرار األوضاع 
الصحيــة، منها وقف جتديــد اإلقامات ملن هم خارج 

البالد ووقف العمل بإذن الغياب دون ضوابط.
التفاصيل ص١٣

 «متحف املستقبل» في دبي 
26حتفة عربية أبهرت العالم
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جانب من اجلمهور املتفاعل في احلفل      (محمد هاشم)

جلسة عبداهللا والقطان الغنائية.. نار وشرار
في ليلة استثنائية شهدها املسرح الروماني مبركز جابر األحمد الثقافي
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إبرو أوزدمير 
في لقاء مع 

«األنباء»: شركات 
تكنولوجيا مالية 

وصناعات دفاعية 
تركية ترغب في 

االستثمار بالكويت

تفاعالت «األزمة األوكرانية»:
  كييڤ تطالب بـ «ضمانات 

أمنية»  وتسمح للمدنيني 
بحمل السالح

  ترامب: اعتراف بوتني باستقالل دونيتسك ولوغانسك 
عمل عبقري لكن ذلك ما كان يحدث لو كنت رئيسًا

  روسيا تهّون من العقوبات 
الغربية ضدها وتتوعد 

برّد «قوي ومؤلم»

إبرو أوزدمير جنود أميركيون خالل تدريبات مع نظرائهم الپولنديني   (رويترز)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

إصابات «كورونا»  تسجل ١٠١٢ 
05حالة جديدة.. ووفاتني 

مبنى الرئاسة العامة للحرس الوطني

ترقية العميد ركن 
حمد سالم 

إلى لواء 
و٢٧ عقيدًا 

إلى عمداء  في 
احلرس الوطني 
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