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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

استعجال تكويت أفرع التموين
رشيد الفعم

فــي الوقت الــذي زادت 
التجــارة تخصيص  وزارة 
الســلع املدعومــة مــن قبل 
الدولــة للمواطنــني والتي 
تــوزع فــي أفــرع التموين 
التابعة لهــا، أكدت مصادر 
أنها عززت السلع املخصصة 
لتوزيعات املواطنني بإضافة 
١٤ صنفــا جديــدا. وفي هذا 
اإلطار، شدد مصدر حكومي 
خالل حديثه لـ «األنباء» على 
أن «التجارة» جددت املطالبة 
بسرعة تكويت أفرع التموين 
لتالفي جميع السلبيات التي 
حدثت في السابق واحلفاظ 
على موارد املواطنني واألموال 

العامة.
وأشــار املصــدر إلى أن 
التجــارة ســبق أن  وزارة 
الشــؤون  خاطبــت وزارة 
الوظائف  وطلبت تكويــت 
انسجامــــا مــع سياســــة 
اإلحــالل املتخذة في الدولة 
وفق تعاميم ديوان اخلدمة 

املدنية.
وبني املصدر أن تكويت 
أفرع التموين سيســهم في 
الوظيفية  الفــرص  زيــادة 
للكويتيــني فيهــا باإلضافة 
إلــى وضع حــد للغط الذي 
يشــوب التعامــل مع قطاع 
الســنوات  التمويــن خالل 
الســابقة، ولتعزيــز األمن 
الغذائي للبلد، مضيفا ان هذه 
املخاطبة أتت بعد تشــكيل 
جلنة األمن الغذائي من قبل 

مجلس الوزراء.

«التجارة» خاطبت «الشؤون» لتفعيل القرارات السابقة انسجاماً مع التوجهات الرسمية وتزامناً مع وجود جلنة األمن الغذائي املشّكلة من مجلس الوزراء

٥٫١ ماليني لتشغيل وصيانة مرافق «األبحاث»
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة 
ان معهد الكويت لألبحاث العلمية وضع 
ميزانيــة تقديرية تبلغ ٥٫١ ماليني دينار 
لعقــد التشــغيل والصيانــة الوقائيــة 
جلميع مرافق املعهد ملدة ٣ سنوات. وفي 
التفاصيل، قالت املصادر ان املعهد تقدم 
بطلــب لطرح املناقصــة اخلاصة باألمر 
وفي انتظار أخذ املوافقات الرسمية للبدء 

في عملية الطرح. ويعتبر معهد الكويت 
لألبحاث مؤسسة وطنية رائدة مستقلة 
ذات متيــز علمي، وقد أنشــئ عام ١٩٦٧، 
ومتثل دور املعهد في البداية في تطوير 
٣ مجاالت املعهد ذات أهمية وطنية هي: 
البترول، والزراعــة الصحراوية، وعلم 
األحياء املائية، وتوسع ليشمل احملافظة 
علــى البيئة، واإلدارة املســتدامة ملوارد 
الكويت الطبيعية، واإلدارة الرشيدة للمياه 
والطاقة، وتطوير أساليب إبداعية للزراعة.

اقتصاد

الشيخة أدانا ناصر صباح األحمد

«كيبكو» حتصل على موافقة «أسواق املال» 
لالندماج مع «القرين للبتروكيماويات»

أدانا الناصر: سعداء باخلطوة 
اجلديدة.. ونسعى لضمان مصلحة 
جميع األطراف املعنية بالصفقة 
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مصادر لـ «األنباء»: «األعمال املمتازة» 
ملنتسبي «األشغال» قبل عيد األضحى

عاطف رمضان

علمــت «األنباء» أن وزير األشــغال 
العامة ووزير الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى أصدر قرارا وزاريا 
بشأن منح مكافأة األعمال املمتازة ملنتسبي 
وزارة األشغال على أن تصرف لهم قبل 

عيد األضحى املبارك. وأضافت مصادر 
أن القيمــة التقريبية لألعمــال املمتازة 

تقدر بـ٨  ماليني دينار تقريبا.
وفــي اإلطار ذاته، ذكرت املصادر أن 
العدد الذي ستصرف له مكافأة األعمال 
املمتازة حوالــي ١١٣٥٠ موظفًا وموظفة 

من أصل ١٥ ألف موظف تقريبا.

قيمتها ٨ ماليني دينار وتشمل نحو ١١٣٥٠ موظفاً وموظفة

بايدن يدعو «G٧» ملواجهة روسيا.. وحظر ذهبها 
عواصــم - وكاالت: دعا الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن احللفــاء إلى 
«الوقــوف صفا واحــدا» في مواجهة 
روســيا، وذلك خالل اليوم األول من 
أعمــال قمــة مجموعة الدول الســبع 
الكبرى «G٧» في منطقة األلب الباڤارية 
التي تخيم عليها احلرب في أوكرانيا 
وتداعياتها اجلســيمة علــى إمدادات 

الطاقة والغذاء العاملي.
وفي مستهل االجتماع، حتركت ٤ 
دول من مجموعة الســبع الصناعية 
الكبرى لفــرض حظر علــى واردات 
الذهــب الروســية في إطــار اجلهود 
لتشديد العقوبات على موسكو وقطع 

سبل متويل غزوها ألوكرانيا.
واســتيقظ ســكان فــي العاصمة 
األوكرانية أمس علــى دوي ضربات 
روســية استهدفت مجمعا سكنيا في 
حي يجــاور مصنع أســلحة تعرض 
للقصف في األسابيع األخيرة، وذلك 
قبيل انعقاد قمة حلف شمال األطلسي 
(الناتــو). إلى ذلك، ذكــر التلفزيون 
الرسمي الروسي أن الرئيس فالدميير 
بوتني سيزور جمهوريتني سوفييتيتني 
سابقتني صغيرتني فيما ستصبح أول 
رحلة معروفة له إلى اخلارج منذ قراره 

غزو أوكرانيا.

بوتني يزور طاجيكستان وتركمانستان في أول رحلة للخارج منذ «الغزو»

مظاهرة مؤيدة ألوكرانيا خالل قمة قادة مجموعة السبع املقامة في منتجع جبال األلب الباڤاري          (رويترز)

حراك إقليمي قبل زيارة بايدن األولى للشرق األوسط
عواصم - وكاالت: شهدت الساعات 
األخيــرة حراكا إقليميــا متواصال في 
العديد مــن عواصم املنطقة قبل نحو 
٣ أسابيع من زيارة الرئيس األميركي 
جــو بايدن األولــى للمنطقة واملقررة 
منتصف شهر يوليو املقبل، فقد استقبل 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع الســعودي، في 
الديوان امللكي رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، حيث أجريا مباحثات 

رسمية جرى خاللها استعراض العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني ومجاالت 
التعاون املشترك، باإلضافة إلى تبادل 
وجهات النظر حول عدد من املسائل مبا 
يسهم في دعم وتعزيز األمن واالستقرار 
باملنطقــة. مــن جهة أخرى، اســتقبل 
عاهل البحرين امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة فــي قصر الصخير باملنامة 
ســمو األمير فيصل بــن فرحان وزير 
اخلارجية السعودي مبناسبة زيارته 
للمنامة. وأشــاد امللك حمد بن عيسى 

الــذي  الريــادي  بالــدور  آل خليفــة 
تضطلع به اململكة العربية السعودية 
بقيــادة خادم احلرمني الشــريفني في 
خدمــة القضايا اخلليجيــة والعربية 
واإلســالمية. وعقــب اختتــام زيارته 
للســعودية، توجــه رئيس الــوزراء 
العراقــي إلى إيران بصحبة وفد رفيع 
املســتوى يضم مســؤولني سياسيني 
واقتصاديني، حيث أجــرى مباحثات 
رسمية في طهران مع الرئيس اإليراني 

إبراهيم رئيسي.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي خالل مباحثاتهما أمس        (ا.ف.پ)

مؤشــرات البورصة تواصل الصعود للجلســة الثانية على التوالي بدعم من الزخم 
الشرائي على أسهم السوق األول            (زين عالم)

الثقة تعود 
تدريجيًا 

لـ «البورصة» 
مبكاسب 

نصف مليار 
دينار
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التفاصيل ص ١٤

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

AUM  ولي العهد هنأ فهد العثمان بحصول جامعة الشرق األوسط األمريكية
على املركز األول بالكويت حسب تصنيف  QS الدولي:

إجناز أكادميي.. ونتمنى للجامعات الكويتية 
التقدم والنجاح في تأهيل شباب وشابات الكويت 

04في خدمة وطنهم العزيز 

الفوزان: تشغيل ٢١  رحلة طيران 
ملوسم احلج تقّل ٦٢١٦ حاجًا 

أعلــن املدير العام لــإلدارة العامة 
للطيران املدني يوســف الفوزان، عن 
تشــغيل ٢١ رحلــة ملوســم احلج هذا 
العــام خالل ٦ أيام لنقــل ٦٢١٦ حاجا 
إلى بيــت اهللا احلرام علــى منت أربع 

شركات طيران.
وقال الفوزان إن تسيير أولى رحالت 
احلج سيبدأ يوم اخلميس املقبل بعد أن 
أمتت اإلدارة استعداداتها كافة لتنظيم 

موسم احلج للحمالت الكويتية.
وأوضــح أن الشــركات األربع هي 
اخلطوط اجلويــة الكويتية وطيران 
اجلزيرة واخلطوط اجلوية السعودية 

وطيران (ناس). وأضاف أنه مت وضع 
خطة تشــغيلية للرحــالت بالتعاون 
مع حمالت احلج الكويتية وشــركات 
الطيران الكويتية والسعودية إلجناح 
حركة احلجاج من مطار الكويت الدولي 

إلى مطار امللك عبدالعزيز في جدة.
وذكر أنه ســيتم تشــغيل رحالت 
اخلطــوط اجلوية الكويتية من مبنى 
الركاب (تي ٤) ورحالت طيران اجلزيرة 
من مبنى الركاب (تي ٥)، بينما سيتم 
تشــغيل رحــالت اخلطــوط اجلوية 
الســعودية وطيران (ناس) من مبنى 

الركاب الرئيسي (تي ١).

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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