
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

20كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

األحد
       ٢٧Sunday June 26,2022 - Issue No.16506 من ذي القعدة ١٤٤٣ املوافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢  

غير مخصص للبيع

اجتماع موّسع للكتل والتيارات السياسية
رشيد الفعم

كشــفت مصــادر برملانيــة 
لـ «األنباء»، عن مشــاورات بني 
الكتل السياســية لترتيب عقد 
اجتماع موســع جلميــع الكتل 
والتيــارات ملناقشــة األوضاع 
السياسية واالتفاق على أجندة 
للمرحلة املقبلة. وقالت املصادر 
إن هناك مباحثات بني جميع الكتل 
واحلركات والتيارات السياسية 

تقودها أطــراف فاعلة إلمكانية 
عقد هذا االجتماع الذي ستشارك 
فيه جميع القوى ملناقشة أوجه 
اخلــالف ونقــاط االلتقاء حول 
األوضــاع احلالية لالتفاق على 
رؤية مشتركة تسهم في توحيد 
اجلهود ورص الصفوف وإنهاء 
حالــة االحتقان السياســي بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية.  
وأشارت املصادر إلى أن القائمني 
على هذا التوجه في طور حتديد 

املواضيع والقضايا محل البحث 
ووضع آلية لعرضها، وذلك من 
أجل الوصول إلى رؤية إصالحية 
شــاملة، واملطالبــات بتغييــر 
الســابق وما  النهــج احلكومي 
يقابلهــا من معارضــة التجاوز 
على االختصاصات الدستورية 
املنظمة لعمل السلطتني استنادا 
إلى نص املادة ٥٠ من الدستور 
ومــا يترتب عليها مــن تطوير 

للممارسة البرملانية.

مشاورات جتريها أطراف فاعلة لالتفاق على أجندة للمرحلة املقبلة ومناقشة أوجه االختالف والتأكيد على نقاط االلتقاء

وزير التربية يعلن نتيجة 
الثانوية مساء اليوم 

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر 
مطلعة لـ«األنباء»، 
أن وزيــر التربية 
التعليم  ووزيــــر 
العالــي والبحــث 
العلمــــي د.علــي 
املضف سيعلن في 
الساعــة السابعـة 
مــن مســاء اليوم 
األحــــد نتيجــــة 

الثانوية العامة بعد اعتمادها بشكل رسمي، 
مشيرة إلى أن إعالن النتيجة سيكون عبر 

تلفزيون الكويت من استديو الساملية.
وذكــرت املصادر أن الوزيــر د.املضف 
سيقوم باالتصال بأوائل الطلبة لتهنئتهم، 
مــع التمنيات بالتوفيــق والنجاح جلميع 

أبنائنا الطلبة.

د. علي املضف

القاهــرة - وكاالت: أكــد الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســي أن زيارة صاحب السمو 
الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
ملصر جتســد ما تشــهده العالقات املصرية - 
القطرية من تقدم، وترسخ ملسار تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس السيسي 

للشــيخ متيم بن حمد بقصر االحتادية أمس. 
مــن جانبه، تقدم أمير قطر حرص بالده على 
استمرار اخلطوات املتبادلة بهدف دفع وتعزيز 
مختلــف آليات التعاون الثنائــي بني البلدين 
الشقيقني خالل الفترة املقبلة، متقدما بالتهنئة 
إلى الرئيس املصري مبناســبة قرب االحتفال 

بذكرى ثورة ٣٠ يونيو. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني بقصر االحتادية أمس      (ا.ف.پ)

الرئيس املصري ألمير قطر: زيارتكم 
جتّسد التقدم الذي تشهده عالقات البلدين 

متيم بن حمد يهنئ السيسي مبناسبة قرب االحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

صاد
اقت

علي مبارك في مقابلة 
مع «األنباء»: «يازلي» 
مركز تسوق مصغر.. 
يوفر ١٥ ألف منتج 

وسلعة «أونالين»

«الوطني» يحصد ٤ جوائز في التميز 
املصرفي من «MEED» العاملية.. 

واختيار محمد العثمان كأفضل رئيس 
للخدمات املصرفية الشخصية بالشرق 

األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٢
محمد العثمان مع اجلائزتنيعلي مبارك
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علي بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني ومشعل معرفي مع محمد 
حسن وآني شنايدر من فريق بورشه الشرق األوسط وأفريقيا

 «EXEED» جانب من حفل إطالق «الغامن اوتوموبيل» سيارات
في األڤنيوز           (قاسم باشا)

«مركز بورشه الكويت» يحصد جائزة «أفضل 
وكيل في الشرق األوسط للعام ٢٠٢١ »

«الغامن أوتوموبيل» تطلق عالمة 
«EXEED» الفاخرة في الكويت
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إنتاج الكويت النفطي يصعد ألعلى مستوى في عامني
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
نفطية مسؤولة، أن الكويت 
تتجه لزيادة إنتاجها النفطي 
إلــى ٢٫٧٨٦ مليــون برميــل 
اعتبارا من بداية شهر يوليو 

٢٠٢٢، وذلــك وفــق احلصة 
املقررة من حتالف «أوپيك+».

وقالت املصادر إن مستوى 
انتاج الكويت مطلع الشــهر 
املقبــل ســيكون األعلى منذ 
عامــني وحتديــدا في شــهر 
يوليو ٢٠٢٠ منذ بدء تفشــي 

جائحــة كورونــا واتخــاذ 
دول أوپيــك وحلفائها قرارا 
بخفض مستويات اإلنتاج إلى 
مستويات قياسية متاشيا مع 
انخفاض مســتويات الطلب 
وانهيــار األســعار. وذكرت 
املصــادر أن أعلى مســتوى 

إلنتاج الكويــت النفطي بلغ 
٣٫١٣٢ ماليني برميل في شهر 

مايو ٢٠٢٠.
ويجتمع حتالف «أوپيك+» 
يوم اخلميس املقبل افتراضيا 
لبحــث مســتويات اإلنتــاج 

واألسواق النفطية.

عند ٢٫٧٨٦ مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو املقبل

العراق: «التنسيقي» 
يدعو النتخابات 

جديدة بعد غياب 
الكتلة الصدرية

بغدادـ  وكاالت: دعت العديد 
مــن الفصائل املكونة لـ«اإلطار 
التنسيقي» الشيعي في العراق، 
إلــى إجراء انتخابــات برملانية 
جديــدة جتنبا النهيار العملية 
السياسية، وذلك غداة استقالة 
نواب الكتلة الصدرية من البرملان 
وأداء نــواب بدالء عنهم اليمني 
الدستورية في جلسة استثنائية. 
وحذر «ائتالف النصر»، بزعامة 
رئيس الوزراء األســبق حيدر 
تأســيس  أن  مــن  العبــادي، 
مرحلة حكم ألربع سنوات وفق 
االنسحابات البرملانية واالنسداد 
السياسي، سيبقي معادلة احلكم 
هشــة مرشــحة لالنهيــار بأي 
حلظة، بسبب اإلقصاء والتغالب 

واحملاصصة السياسية. 
بدوره، دعــا حتالف «قوى 
الدولة الوطنية»، إلى تشــكيل 
حكومة انتقالية تنتهي بإجراء 
انتخابــات جديــدة يتفق على 
مدتها إلعادة ثقة الشارع بالنظام 

التفاصيل ص ١٦السياسي.
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ملشاهدة الڤيديو

شهر خامس من «حرب أوكرانيا».. احتدام 
معارك الشوارع.. وخشية من «سالم سيئ»

عواصــم - وكاالت: دخلــت احلــرب 
الروســية في أوكرانيا شــهرها اخلامس، 
وسط حالة من عدم اليقني وغياب احلسم 
العسكري، مع احتدام «معارك الشوارع» 
في الشرق، ومخاوف من ممارسة ضغوط 
على كييڤ تدفعها إلى قبول اتفاق ســالم 
ســيئ إلنهاء القتال الدائــر بأي ثمن. فقد 
اتهمت كييڤ موسكو امس بأنها تريد «جر» 
مينســك، احلليف الديبلوماسي لروسيا، 
إلى احلرب بعد إطالق وابل من الصواريخ 
الروســية انطالقا من أراضي بيالروسيا 
املجــاورة علــى منطقــة تشــيرنيهيف 

األوكرانية.
وأكــدت القيادة العامة لالســتخبارات 

األوكرانيــة أن «هذه الضربة الصاروخية 
مرتبطة بشكل مباشر باجلهود التي يبذلها 
الكرملني جلر بيالروســيا إلى احلرب في 
أوكرانيــا كطــرف مشــارك في النــزاع». 
وبحسب االستخبارات األوكرانية «أطلقت 
ست طائرات من طراز «تي يو-٢٢ إم» ١٢ 
صــاروخ كروز من مدينــة بيتريكاو» في 

جنوب بيالروسيا.
إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون عن تخوفه من أن تؤدي 
العواقب االقتصادية التي جنمت عن احلرب 
إلى ضغط متزايد من شــأنه تشجيع، أو 
رمبا إكراه، األوكرانيني على القبول باتفاق 

سالم سيئ».

اوكرانية حتمل بقايا متعلقاتها وقطتها لدى مغادرتها منزلها املدمر في لوغانسك اثر قصف صاروخي روسي   (رويترز)

احتاد األغذية يحّذر من استمرار تثبيت األسعار
خالد العرافة

حذر االحتاد الكويتي لألغذية من االستمرار 
في تثبيت األســعار، الفتا إلــى أن هذا القرار 
سيؤدي إلى إحجام مستوردي املواد الغذائية 
عن استيراد السلع التي يحتاج إليها املواطن 
واملقيم نظرا ألن السعر احملدد ال يوازي السعر 
املدفوع في بلد املنشأ مع مصاريف االستيراد 

والنقل.
وطالــب االحتــاد في كتــاب وجهه رئيس 

مجلــس اإلدارة عبــداهللا البعيجان إلى نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جلنة 
تعزيز منظومة األمن الغذائي د.محمد الفارس، 
بضــرورة إعادة النظر في رســوم التخليص 
واملناولــة والتفريــغ لتخفيــف األعبــاء عن 
املســتوردين ومصنعي املواد الغذائية. ودعا 
االحتاد إلى ضــرورة إعادة فتح اخلط البري 
بــني الكويــت وتركيا بهدف تســهيل التبادل 

التفاصيل ص ٦التجاري بني البلدين.
التفاصيل ص ٢


