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تسارع صرف الـ ٣٠٠٠.. وتنسيق جللسات امليزانيات
رشيد الفعم 

فيمــا واصل نــواب اعتصامهم 
في مجلس األمة، تتحضر احلكومة 
بالتنســيق مع مكتب مجلس األمة 
لتحديد موعد اجللســات اخلاصة 
ملناقشــة وإقــرار امليزانيــة العامة 
للدولة، وفي الوقت نفسه تتسارع 
اإلجراءات احلكومية لصرف منحة 
املتقاعدين بعد إحالة رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن القانون إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء متهيدا لرفعه 
إلى صاحب السمو األمير للتصديق 
عليه ونشره في اجلريدة الرسمية 
طبقــا ملا هو مقرر في املادة ٦٥ من 

الدستور.
وذكر مصدر حكومي لـ «األنباء» 
أن املؤسسة العامة للتأمينات وضعت 
آلية لصرف املنحة فور نشرها في 
اجلريدة الرسمية. وبشأن امليزانية، 
طالــب رئيــس جلنــة امليزانيــات 
واحلســاب اخلتامي النائب عدنان 
عبدالصمد زمــالءه أعضاء اللجنة 

بضرورة حضــور االجتماع القادم 
للتصويت على امليزانيات املستقلة 
وامللحقة، وامليزانية العامة للدولة 
ورفع تقريرها للمجلس، محذرا من 
أن التعطيــل قد يؤدي إلى ســحب 
امليزانيــات من اللجنة والتصويت 
عليهــا كمــا وردت مــن احلكومة، 
تكــرارا ملا حدث فــي دور االنعقاد 
األول وفــي ذلك ضــرر باملواطنني. 
وكشــف عبدالصمــد أنه فــي هذه 
احلالة ستخلو امليزانية من تعديالت 
اللجنــة اخلاصة بتوفير اعتمادات 
ماليــة للبنية التحتيــة في منطقة 
ســعد العبداهللا وبعض املتطلبات 
جلامعة الكويت و«التطبيقي». إلى 
ذلك، واصل نواب اعتصامهم لليوم 
الثالث أمــس، موجهني التحية في 
بيان للشعب الكويتي بكل أطيافه 
وتوجهاته علــى مؤازرته لهم منذ 
بدء اعتصامهم، وشكروا املواطنني 
والنواب السابقني والقوى والتيارات 
السياســية، وكل مــن أعلن تأييده 

ملوقف النواب في االعتصام.

النواب يواصلون االعتصام لليوم الثالث.. وعبدالصمد يُحّذر من سحب تقارير اللجنة وإقرارها كما وردت من مجلس الوزراء

طارق عرابي

أكــد املدير التنفيــذي جلهاز 
د.عبــداهللا  املنافســة  حمايــة 
العويصي أن قانون حماية املنافسة 
مينع املمارسات الضارة من قبل 
الشــركات والتي متنع املنافســة 
أو تقيدهــا أو حتد منها والتي قد 
تؤدي إلى حتديد أسعار املنتجات 
محل التعامل بشــكل مباشــر أو 
غير مباشر بالرفع أو اخلفض أو 
التثبيت في السوق احمللي، مشيرا 
فــي هذا الصدد إلى أن اجلهاز لن 

يسمح مبثل هذه املمارسات على 
اإلطالق. وقــال د.العويصي، في 
تصريــح خاص لـــ «األنباء»، إن 
اجلهاز وبعد رصده لشــح أفرع 
التمويــن مــن الدجــاج املجمــد، 
قام مبخاطبة الشــركة الكويتية 
للتمويــن واحتــاد اجلمعيــات 
التعاونية للوقوف على أســباب 
النقص احلالي في الدجاج املجمد، 
كما طلب من االحتاد و«التموين» 
كشفا بأسماء الشــركات املوردة 
والتي توقفت عن تزويد اجلمعيات 
وأفرع التموين باملخزون الكافي 

الذي يفترض أن يغطي فترة ال تقل 
عن ٣ أشهر. وأضاف أن اجلهاز بدأ 
بالفعل باستدعاء الشركات احمللية 
املــوردة ملراكز التمويــن التابعة 
للجمعيات للتحقيق معها والتأكد 
من األسباب التي دفعتها إليقاف 
توريــد الدجاج املجمــد إلى افرع 
التموين، مؤكدا فــي الوقت ذاته 
أنه ستتم إحالة أي من الشركات 
التي يثبــت تعمدها االمتناع عن 
توريد الدجاج املجمد بهدف رفع 
أســعاره إلــى املجلــس التأديبي 
التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

العويصي لـ «األنباء»: جهاز حماية املنافسة يستدعي 
شركات الدواجن للتحقيق.. واملخالفون إلى «التأديبي»

عبداهللا العويصي

ولي العهد تلقى اتصاالت 
هاتفية من رؤساء مصر 

والعراق وموريتانيا واليمن 
لالطمئنان على صحته: 

مشاعر أخوية صادقة 
ومبادرات طيبة
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أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

أصدرت اإلدارة العامة للجمارك تعليماتها 
بحظر تصدير األسماك والقشريات املصادة 
من امليــاه اإلقليمية الكويتيــة بصورتها 
الطازجة أو املبردة أو املجمدة أو املصنعة، 
كما أجازت إعادة تصدير األسماك املستوردة 

بعــد احلصول على إذن مســبق من هيئة 
الزراعة. واشترطت التعليمات اجلمركية، 
عدة قواعد للســماح بإعادة التصدير من 
بينها «أن تتم إعادة تصدير نفس األنواع 
واألحجام من األسماك والقشريات الواردة 
في مستندات اجلمارك للشحنة املستوردة 
مع عدم خروجها مــن الدائرة اجلمركية، 

وأن تلتزم الشــركات واملؤسسات بنسبة 
٥٠٪ مــن الشــحنات املســتوردة إلنزالها 
بالســوق احمللي، وحــددت التعليمات أن 
هيئة الزراعة لها احلق في السماح لألفراد 
باســتيراد وتصدير األســماك لالستهالك 
الشخصي على أال يزيد إجمالي الشحنة على

التفاصيل ص٢٠١١ كيلوغراما.

التفاصيل ص٣

حظر تصدير األسماك الكويتية .. و٢٠ كيلو لالستهالك الشخصي

التفاصيل ص٧

دماء جديدة لرئاسة األقسام الطبية 
في جميع املستشفيات قريبًا

زعماء «الرباعية» األوروبية يزورون كييڤ تضامنًا 
وموسكو تخّفض الغاز وتهّدد بإغالق «نورد سترمي»

حنان عبد املعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

فيما أصدرت وزارة الصحة تعليمات جلميع 
العاملني في املستشــفيات واملراكز الصحية 
والتخصصية في املناطق الصحية بااللتزام 
بارتداء «الكمام» حفاظا على استقرار الوضع 
الصحي، كشــفت مصادر صحيــة لـ«األنباء» 
أن هناك نية بعودة الكمام في األماكن العامة 
املغلقــة، الفتة إلى أن الســلطات الصحية قد 
تصدر قرارا بأن يكون ارتداء الكمام ملزما في 
حال تزايد اإلصابات وكذلك في مقار العمل. من 
جانب آخر، علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 

ان هناك تدويرا مت جتهيزه قبل فترة في وزارة 
الصحة ومت تأجيله بسبب استقالة احلكومة، 
وحاليا في صدد انتظار التشكيل املقبل لإلعالن 
عنه. وقالت املصادر إنه ستتم إعادة تشكيل 
رؤساء األقسام الطبية في مختلف املستشفيات، 
الفتة إلى أن هذه األقسام ستشهد دخول أسماء 
جديدة بهدف جتديد الدماء. وأضافت أن هناك 
قرارات أخرى بانتظار اعتمادها من قبل وكيل 
وزارة الصحة تختص بتشكيل فرق التفتيش 
والرقابة على املستشــفيات واملراكز الطبية 
والعيــادات اخلاصة واحملــالت التي متارس 

مهنة الطب في القطاع األهلي.

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن قــادة فرنســا 
وأملانيا وإيطاليا ورومانيا من كييڤ، دعمهم 
منح أوكرانيا «فورا» وضع املرشــح الرسمي 
لعضوية االحتاد األوروبي، في خطوة أثارت 
غضب موســكو خصوصا أنهــا جاءت خالل 
الزيــارة التضامنية التي قاموا بها الى كييڤ 
واعتبرتها موسكو «سخيفة». وقال الرئيس 
الفرنسي اميانويل ماكرون خالل مؤمتر صحافي 
ضمه الى جانب نظيره االوكراني فولودميير 
زيلينسكي واملستشار األملاني أوالف شولتس 
ورئيس الوزراء االيطالي ماريو دراغي والرئيس 
الروماني كالوس يوهانيس «نحن األربعة ندعم 
منحها فورا وضع املرشح للعضوية»، وأضاف 
أن «هذا الوضع ســيكون مصحوبا بخريطة 
طريق». من جهته، شــكر زيلينســكي القادة 
األوروبيني على إظهار تضامنهم، وكتب على 

تليغرام «نقدر تضامنكم مع بلدنا وشعبنا».
فــي املقابل حــذر الناطق باســم الكرملني 
دميتري بيسكوف من تركيز زعماء هذه الدول 
فقــط على دعم أوكرانيا من خالل ضخ املزيد 

من األسلحة.
وذهب الغضب الروسي ابعد من ذلك، حيث 
هدد السفير الروســي لدى االحتاد األوروبي 
ڤالدميير تشيزوف، بإغالق خط الغاز «نورد 
سترمي١» الذي يغذي أملانيا بالغاز الطبيعي، 
بصورة كاملــة بزعم وجود مشــاكل تتعلق 
بالتوربينات وذلك بعد خفضه مسبقا بنحو 
٦٠٪. كما خفضت موسكو أمس كميات الطاقة 
التي توردها الى ايطاليا متذرعة بنفس حجة 
املشاكل التقنية. كما أعلنت «غازبروم» أمس، 
تســليم كميات أقل من الغاز ملجموعة «أو إم 

في» النمسوية.

أعلنوا دعمهم منح أوكرانيا «فوراً» وضع املرشح لعضوية االحتاد«الصحة» تُلزم مرافقها بـ «الكمام» وتدرس إعادته في األماكن العامة املغلقة

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشــار األملاني أوالف شولتس ورئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي 
والرئيس الروماني كالوس يوهانيس خالل زيارتهم اربني قرب كييڤ                (رويترز)

اآلثار التي ضبطتها السلطات الكويتية في الفترة املاضية والتي مت تسليمها للسلطات املصرية

ملشاهدة الڤيديو
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السفير شلتوت تسّلم ٥ قطع أثرية 
مصرية مهربة ضبطتها السلطات الكويتية

د.الدويش: هذه ثاني مرة نسّلم فيها األشقاء املصريني آثارًا مهربة منها 
غطاء التابوت والقطع األثرية وهي مضبوطات منذ عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩

مجلس الوزراء اعتمد أكبر حركة ترقيات لضباط اجليش 
ووزير الدفاع يقّلد املرقني رتبهم اجلديدة األسبوع املقبل 

عبدالهادي العجمي 

تأكيدا ملا نشــرته «األنباء» 
أمــس  الصــادر  فــي عددهــا 
أكبــر حركــة  اخلميــس عــن 
ترقيــة لضباط اجليش، علمت 
«األنبــاء» أن مجلــس الوزراء 
ترقيــات كشــوفات  اعتمــد 

٧ دفعات من ضبــاط اجليش. 
وقالــت مصــادر مطلعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ طالل اخلالد 

سيقوم بتقليد الضباط املرقني من 
رتبة «عقيد» إلى رتبة «عميد» 
رتبهم اجلديدة األسبوع املقبل، 
على أن يتــم تقليد باقي الرتب 
في وحداتهم العسكرية من قبل 

أمار القوات العسكرية. 
إلى ذلك، أعلن مدير مديرية 
التوجيــه املعنــوي واملتحدث 
الرســمي في احلــرس الوطني 
العقيد د.جدعان فاضل أن مجلس 
الدفاع األعلى اعتمد ترقية عدد 
مــن ضبــاط احلــرس الوطني 
مــن رتبة مــالزم أول إلى عقيد 

في مختلــف قطاعات احلرس 
الوطنــي، الفتا إلــى أن وكيل 
احلرس الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعي أكد احلرص على منح 
منتســبي احلــرس الوطنــي 
حقوقهم في الترقية من خالل 
املدة الزمنية للبقاء في الرتبة، 
واســتيفائهم جميع الشروط 
القانونية، وذلك بهدف تطوير 
األداء فــي مختلف القطاعات، 
وضمــان االرتقــاء مبنظومة 
العمــل العســكرية واإلدارية 

والفنية.

ترقية عدد من ضباط احلرس في مختلف القطاعات

الشيخ طالل اخلالد

جمعيات أكادميية ونفع عام: 
ضرورة متكني  النواب 

من دورهم التشريعي والرقابي

سلطان العبدان

أصــدر عــدد مــن اجلمعيــات األكادميية 
والنفع العــام أمس بيانات تأييد للنواب 
املعتصمني في مبنى مجلس األمة طالبوا 
فيها بتشكيل احلكومة وإعادة عجلة التنمية 
إلى الدوران، مناشدين عدم تعطيل العمل 
بأحكام الدســتور. ودعت اجلمعيات إلى 
أهمية قيام احلكومة بواجباتها الدستورية 
والتنفيذية حتى ال تصاب مؤسسات الدولة 
بالشلل، إضافة إلى ضرورة متكني نواب 
األمــة مــن ممارســة دورهم التشــريعي 
والرقابي لتحقيق اإلصالح املنشود الذي 

يخدم البلد.
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الشاهني أعلن إستراتيجية 
جديدة لتطوير كرة القدم:

إقامة دوري جديد للمحترفني والعمل 
للتأهل إلى بطولة كأس العالم ٢٠٣٠

النظر في إعادة البنية التحتية الرياضية 
من جديد وتعزيز إيرادات االحتاد

اقتصاديان لـ «األنباء»: سياسات «املركزي»  
تضمن ترسيخ االستقرار النقدي 

مراجعة «فوتسي» تقفز بسيولة 
البورصة إلى ٩٨ مليون دينار 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

عواصم ـ وكاالت: توقفت حركة 
املالحة اجلوية في املطارات التونسية 
الـ٩ وألغيــت الرحالت اجلوية من 
والــى تونس باإلضافــة إلى توقف 
حركــة املوانــئ البحرية والســكك 
احلديدية، والنقل البري أمس، بعد 
ان نفذ موظفو وعمال القطاع العام 
إضرابا عن العمــل ملدة يوم واحد، 
بدعوة من االحتاد العام التونســي 
للشــغل، أكبــر منظمــة نقابية في 
البالد، احتجاجا على رفض احلكومة 
االستجابة لعدد من مطالبه املتعلقة 
بزيــادة رواتب العمــال واملوظفني 

وسط أزمة سياسية خانقة.
وأفادت وكالة األنباء التونسية 
الرســمية امس بأن هــذا اإلضراب، 

شمل ١٥٩ مؤسسة ومنشأة.
التفاصيل ص ١٤

اإلضراب يشّل تونس 

التفاصيل ص ١٤

18رياضة

رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني معلنا االستراتيجية اجلديدة  (هاني الشمري)

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد


