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حتالف البنوك االستثمارية ينهي االكتتاب في «علي الغامن للسيارات»

التغطية األولية بلغت ١٫٠٨ مليار دينار.. 
ما يقارب ١١ مرة من قيمة الطرح
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

اقتصاد

د.رنا الفارس

الدخنان لـ «األنباء»: 
قرار الـ ٨٩٠ دينارًا 

الستقدام العمالة 
املنزلية «صادم» 

د.رنا الفارس: ملتزمون بتسريع وتيرة 
التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا

«املاتادور» نادال يكتب التاريخ 
بلقبه الـ ١٤ في روالن غاروس

«التجاري» و«وربة» يرتبان متويًال 
مشتركًا بقيمة ٢٩٢ مليون دوالر 
لصالح «سبتكو العاملية البترولية»

انطالق فعاليات املؤمتر االفتراضي اخلليجي 
الثالث لدعم منظومة االبتكار والذكاء 

االصطناعي والتكنولوجيا وريادة األعمال

لقاء

«الطيران املدني»: أكثر من ٦ ماليني مسافر في الصيف
العامة  توقعــت اإلدارة 
للطيران املدني أمس األحد 
أن تصل حركة املسافرين من 
وإلى مطار الكويت الدولي 
إلى ٦٠٠١٢٢١ مســافرا خالل 
موســم الصيف لهذا العام 
يتوزعون علــى ٢٩٩٤٧٨٦ 
مغــادرا و٣٠٠٦٤٣٥ قادمــا 

إلى البالد.
وأكد نائــب املدير العام 
لشؤون التخطيط واملشاريع 
واملتحدث الرســمي لإلدارة 

ســعد العتيبي لـــ «كونا» 
املدني»  استعداد «الطيران 
بكل القطاعات التشــغيلية 
لهذا املوسم بالتنسيق مع كل 
اجلهات احلكومية وشركات 
الطيران ومقدمي اخلدمات 
األرضيــة العاملة في مطار 

الكويت الدولي.
وتوقع العتيبي تشغيل 
نحــو ٤٣١٥٦ رحلــة خالل 
موســم الصيف في الفترة 
بني ١ اجلاري و٣٠ سبتمبر 

املقبل موزعــة على ٢١٥٧٨ 
و٢١٥٧٨  مغــادرة  رحلــة 

قادمة.
وذكر أن «الطيران املدني» 
أكدت على جميع شــركات 
الطيران وشركات اخلدمات 
درجــات  رفــع  األرضيــة 
االســتعداد وزيــادة أعداد 
املوظفني لتحسني اخلدمات 
املقدمة للمســافرين ورفع 
كفاءة التشغيل أثناء موسم 

الصيف.

العتيبي: تشغيل نحو ٤٣١٥٦ رحلة من أول يونيو إلى ٣٠ سبتمبر عبر مطار الكويت

م. سعد العتيبي

«الناقالت» تقّيم وظائفها إلضافتها 
إلى قائمة األعمال الشاقة واخلطرة

االحتالل ينقل املعركة إلى «األقصى».. 
جتدد االشتباكات وحتذير من «االنفجار»

علي إبراهيم

علمت «األنباء» من مصادر أن شركة ناقالت النفط ستعمل 
خالل العام احلالي على دراسة وتقييم الوظائف التي تصنف 
كوظائف شاقة وخطرة في الشركة. وقالت املصادر ان األمر 
سيتم عبر عمل مسح ميداني يشمل جوانب الصحة املهنية 
وأخطارها التــي حتيط بالعاملني، بهــدف تقييم وتصنيف 
الوظائف الشاقة إلضافتها إلى قوائم وظائف األعمال الشاقة 
واخلطرة والضارة في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

وذكرت املصادر أن الدراسة ستتم عبر حتديد كل الشروط 
املطلوبــة من قبل املؤسســة العامة للتأمينــات االجتماعية 
واجلهات األخرى، وتقييم املهام الوظيفية على أسس علمية 
لقياس املخاطر واملشقة باستخدام أجهزة متخصصة، وحتديد 
مصادر ومسببات املخاطر ودرجة تعرض املوظف للمخاطر 
واملشقة، وكتابة وصف وظيفي كامل يحتوي على معلومات 
عن املخاطر واملشاق لكل وظيفة تشملها هذه الدراسة. وبينت 
املصادر أنه سيتم إجراء مسح ميداني وقياسات تتطلب وجود 
مختبرات لقياس املخاطر مثل التعرض للملوثات الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية، وصوال إلى احلصول على االعتماد 

النهائي من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

عواصمـ  وكاالت: اقتحم مئات املستوطنني باحة املسجد 
األقصى بحجة األعياد اليهودية امس، وسط تنديد ورفض 
فلسطيني لتصاعد اإلجراءات «االستفزازية» اإلسرائيلية 
فيه، ما أدى الى اندالع اشــتباكات في احلرم القدسي بني 

مجموعة من الفلسطينيني والشرطة اإلسرائيلية.
وأكد مدير املســجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن 
نهج «االحتالل» في املســجد وعمليات الضغط املســتمر 
علــى املرابطــني واملصلني ســتؤدي إلى انفجــار ال ميكن 

السيطرة عليه.
وحــّذر الكســواني من أن «االحتالل نقــل املعركة إلى 
باحات املســجد بعد حصاره ومنع املصلني من الوصول 
إليــه»، مضيفا أن «االحتــالل فرض حصارا على األقصى 
منــذ عصر أمس األول، ومنع من هــم دون األربعني عاما 
مــن دخوله». وطالب العاملني العربي واإلســالمي بتحمل 
مســؤوليته عمــا يجــري فــي األقصــى، مشــيرا إلى أن 
«الصمت جرأ االحتالل على القيام بخطوات خطيرة جتاه 

املسجد».

إستراتيجية متكاملة لتطوير التعليم
ماضي الهاجري  - رشيد الفعم  - سلطان العبدان

أعلــن رئيس جلنة شــؤون التعليــم النائب د. حمد 
املطر أن أعضاء اللجنة التعليمية ســيتقدمون باقتراح 
بقانون يشمل استراتيجية تطوير التعليم، موضحا أن 
االقتراح يشــمل جانبني همــا: احلوكمة وضمان اجلودة 
لتطوير التعليم. وأضاف املطر في تصريح عقب اجتماع 
اللجنة أمس، أن اللجنة ناقشت مسودة هذه االستراتيجية 
التي مت إعدادها بالتعاون مع مؤسســات املجتمع املدني 
واملتخصصــني، والقيادات التربوية عبر جلســات عمل 
امتــدت إلى ٣٠٠ ســاعة. وأضاف املطــر ان هذه اجلهود 
أسفرت عن اخلروج بإستراتيجية مت إعدادها في صورة 
اقتراح بقانون. وفيما يخص خطة واســتعدادات وزارة 
التربية الســتقبال العام الدراسي املقبل، أوضح د.املطر 
أن اللجنــة طلبــت من ممثلــي وزارة التربيــة تزويدها 
فــي االجتماع الذي ســتعقده في ١١ ســبتمبر املقبل بكل 
ما يتعلق باســتعدادات وجهوزيــة املدارس فيما يخص 
العمالة الدائمة والصيانــة القائمة والتجهيزات جلميع 
املدارس والكتب املتوافرة واملناصب اإلشرافية املسكنة. 
وأكد أن اللجنة ســتعمل في ذلك االجتماع على مساعدة 
وزارة التربيــة على حل جميــع املعوقات التي تواجهها 
فــي هذه اجلوانب، مطالبا وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.علي املضف بأن تكون استعدادات وزارة التربية 
للعام املقبل كافية وليس بها تقصير، وإال سيساءل وزير 

التربية في حال التقصير.

«التعليمية»: تشمل احلوكمة وضمان اجلودة بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدني واملتخصصني والقيادات التربوية عبر جلسات عمل امتدت إلى ٣٠٠ ساعة

صواريخ «كروز» الروسية تستهدف كييڤ.. وبوتني يُهدد باملزيد

عواصــمـ  وكاالت: مــع احتدام املعارك 
شــرق أوكرانيا، يبدو أن املقاومة الكبيرة 
التــي تختبرها القوات الروســية الغازية 
واستمرار تدفق األسلحة الغربية لدعم كييڤ 
أججت غضب الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني، الذي هدد باستهداف مواقع جديدة لم 
يسبق ضربها. وقال بوتني إنه في حال مت 
تسليم صواريخ إلى أوكرانيا «فسنستخلص 
النتائج املناســبة ونســتخدم أسلحتنا.. 
لضــرب مواقع لم نســتهدفها حتى اآلن»، 
من دون أن يحدد األهداف التي يتحدث عنها. 
لكن ورغم تصريحات بوتني، ذكرت صحيفة 
«الباييــس» نقال عن مصــادر حكومية أن 
إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة 
للطائرات من طراز «شوراد آسبايد»، بعد 
أن استبدلها اجليش اإلسباني بأنظمة أكثر 
تطورا، ودبابات من طــراز «ليوبارد» في 

تكثيف لدعمها العسكري إلى كييڤ.
تهديد بوتني جاء بعد شن قواته غارات 
عدة اســتهدفت العاصمة كييڤ بعد نحو 
شهرين من فشــل الهجوم البري للجيش 
الروسي في أبريل املاضي، وتكبده خسائر 
فادحة أجبرته على تغيير أهدافه والتركيز 

على الشرق. الدخان املتصاعد نتيجة القصف الروسي على كييڤ                (أ.ف.پ)

مضاعفة بدل غالء املعيشة وربطه مبعدل التضخم العاملي
«املالية» تقّر ٨ آالف دينار قرضاً حلديثي الزواج.. ٤ آالف قروض ميّسرة واألخرى منحة

عبدالعزيز املطيري

وافقــت جلنــة الشــؤون املاليــة 
واالقتصاديــة فــي اجتماعهــا أمس، 
علــى عدد من االقتراحــات من أهمها: 
اقتراح يقضي بزيــادة قيمة القرض 
االجتماعي حلديثي الزواج إلى ٨ آالف 
دينار بدال من ٦ آالف. وأوضح رئيس 
اللجنة النائب م.أحمد احلمد، أن هذا 
االقتراح املقدم من قبل رئيس اللجنة 
املاليــة يقضــي كذلك بأن يتم ســداد

٤ آالف منها على أقساط ميسرة دون 
فوائد وتعد الـ ٤ آالف األخرى منحة، 
وذلك للزواج أول مرة. وذكر احلمد أنه 
متت املوافقة على اقتراح آخر يقضي 

بتشكيل فريق من الهيئة العامة للقوى 
العاملة للبحــث والتحري والتقصي 
حول التشريعات التي تتحايل عليها 
الشركات للخروج بشكل غير مباشر 
من قيد عملية التكويت وتزويد الوزير 
املعني بتقارير تلخص هذه التصورات. 
ولفت احلمد إلى موافقة اللجنة على 
اقتراح بشــأن بناء وحدات صناعية 
صغيرة علــى قطعة أرض كبيرة في 
كل محافظــة مــن محافظات الكويت، 
علــى أال يقل عدد الوحــدات عن ١٠٠ 
وحدة بواقع ٢٠٠ متر للوحدة، توزع 
على الشباب إلقامة مشاريعهم عليها. 
ووافقت اللجنة على اقتراح بإنشــاء 
الهيئــة العامــة لالســتثمار صندوقا 

برأســمال مقــداره ٥٠٠ مليون دينار 
ميول وفق نظام االســتثمار بالهيئة، 
ويخصص لشراء أرض ومواقع اإلنتاج 
الزراعــي واحليوانــي في بعض دول 
وســط آســيا وتخصيــص إنتاجهــا 
مــن املنتجات الزراعيــة واحليوانية 
بجميع أنواعهــا لتصديرها للكويت، 
واالستفادة من خبرات املتقاعدين في 
تكويت الوظائف. ووافقت اللجنة على 
اقتراح بتعديل قرار بدل غالء املعيشة 
مبضاعفته وربطــه مبعدل التضخم 
العاملــي، واقتــراح آخر باســتعجال 
صــرف مكافــأة حوافــز ضبطيــات 
املخدرات واخلمــور الكبيرة ملوظفي 

اجلمارك.

صورة جماعية أثناء توقيع عقد التمويل املشترك
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خالد الدخنان12

املقاومة األوكرانية وتدفق األسلحة يغضبان موسكو 

التفاصيل ص٢٠ التفاصيل ص٢٠
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