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غير مخصص للبيع

٥٤٢١٦١ مسافرًا عبر املطار في عطلة «األضحى»
قالــت اإلدارة العامة للطيــران املدني إن 
إجمالي عدد املغادرين والقادمني من وإلى مطار 
الكويت الدولي خالل إجازة عيد األضحى في 
الفترة ما بني ٧ و١٧ يوليو سيبلغ نحو ٥٤٢١٦١ 
راكبــا وراكبة. وأضاف املديــر العام لإلدارة 
يوسف الفوزان أن إجمالي عدد الرحالت القادمة 
واملغادرة من وإلى مطار الكويت خالل الفترة 
املذكورة ســيبلغ نحو ٣٤٨٤ رحلة. وأوضح 
الفوزان أن عدد الرحالت القادمة سيبلغ ١٧٣٧ 
رحلة تقل ٢٨٥١٥٥ راكبا وراكبة في حني سيبلغ 

عدد الرحالت املغادرة ١٧٤٧ رحلة تنقل ٢٥٧٠٠٦ 
ركاب. وأفاد بأن الوجهات األعلى تشغيال هي 
القاهرة ودبي وإســطنبول والدوحة وجدة، 
مؤكدا استعداد اإلدارة بقطاعاتها التشغيلية 
كافــة لعطلة عيــد األضحى عموما وموســم 

الصيف خصوصا.
وأشاد بتعاون كل اجلهات احلكومية السيما 
وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك إضافة 
إلى شركات الطيران واخلدمات األرضية العاملة 

في مطار الكويت الدولي.

الفوزان: الوجهات األعلى تشغيًال هي القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة

النواف ُيطلق حركة تصحيحية في «الداخلية»
 وكالء وزارة مساعدون باإلصالة أو التكليف برتب 
لواء وعميد نفذوا التوجيه والبقية األسبوع املقبل

 عمداء يتولون مناصب مساعدي مدير عام 
لم يثبتوا جدارة سيتخذ معهم اإلجراء نفسه

 هيكل جديد جاٍر إعداده يقلص عدد الوكالء املساعدين 
ويدمج قطاعات وإدارات عامة ويعزز العمل امليداني

أمير زكي ـ محمد اجلالهمة 
 أحمد خميس

فــي خطــوة للنائب األول 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
ووزيــر الداخلية الفريق أول 
متقاعد الشــيخ أحمد النواف 
وصفت بالتصحيحية ولقيت 
ارتياحا كبيرا من قبل القيادات 
األمنية الشابة، مت إخطار جميع  
الوكالء املساعدين واملديرين 
العامــني ومســاعديهم ممــن 
تخطوا الســتني عاما، ســواء 
جددت لهم مدد إضافية أو لم 
يجدد لهم، بأنهم أدوا واجبهم 
وعليهم التقدم بطلبات التقاعد.
وأبلغــت مصــادر أمنيــة 

مناصبهم باألصالة أو التكليف، 
مشيرة إلى ان وزارة الداخلية 
أجرت اتصاالت مع مجموعة 
مــن العمــداء واأللويــة ممن 
بلغــت أعمارهم بــني ٥٦ و٥٨ 
عاما وطلب منهم التقاعد أيضا.

وأكدت املصادر ان القرارات 
واألوامر دخلت حيز التنفيذ، 
حيث تقدم فعليا عدد كبير من 
األلوية والعمــداء ممن بلغوا 
الســتني بطلبــات تقاعدهــم 
في الوزارة والبقية ســتقوم 
باإلجراء نفسه االسبوع املقبل، 
مشيرة الى ان عددا من الضباط 
من هم برتبة عميد ويتولون 
مناصب مساعد مدير عام ولم 
يثبتوا جدارة ســيتخذ معهم 

تســتطيع من خاللها االرتقاء 
بالعمل وتنفيذ خطط النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء.

وجددت املصــادر األمنية 
التأكيــد على أنه ال مجال ألي 
واســطة واألوامــر واضحــة: 
«كل من تخطى الســتني عاما 
أو شــارف علــى الســتني من 
مديريــن عامني ومســاعديهم 
يشــملهم القــرار وال تراجــع 
عن هذه اإلجراءات واخلطوات 

التصحيحية».
ورجحت املصادر ان تتزامن 
هذه اإلجراءات مع هيكل جديد 
لـ «الداخلية» جار إعداده يتم 
فيــه تقليــص عــدد الــوكالء 
املساعدين ودمج قطاعات أمنية 

اإلجراء ذاته. ولفتت املصادر 
الى ان جميع من سيتقدمون 
بطلبات تقاعدهم سيرقون الى 
الرتبة األعلى مع منحهم جميع 
املخصصات املالية واملكافآت، 
موضحا ان العميد منهم سيرقى 
الى لواء واللواء ســيرقى الى 

فريق متقاعد، وهكذا.
وذكــرت املصــادر ان هذه 
اإلجراءات التصحيحية كانت 
جاهــزة منذ فتــرة وبانتظار 
توجيهات التنفيــذ من وزير 
يتمتع بخبرة أمنية كبيرة وهو 
الشــيخ أحمد النــواف، الفتة 
الــى ان اإلجــراءات تلك تأتي 
في إطار حرص الوزارة على 
منح القيادات الشابة مناصب 

وإدارات عامة ومبا يوفر قوة 
بشرية يكون االستفادة منها 
فــي مهام ميدانيــة، موضحة 
ان النــواف بصدد عمل حركة 
ترقيات محدودة أللوية، وكذلك 

عدد من العقداء الى عمداء.
وأشــارت املصادر الى ان 
الوزيــر يقوم حاليــا بتقييم 
عدد من القيادات األمنية ممن 
هم في منتصف اخلمسينات 
لتسكينهم في مناصب وكالء 
مســاعدين جــدد فــي أماكن  
الذيــن طلــب منهــم  أولئــك 
التقاعد وذلك بعد االســتقرار 
على الهيكل. وقدرت املصادر 
عــدد مــن سيشــملهم القرار 

بالعشرات.

د لهم أو لم يُجدد لهم وعمداء وألوية تراوحت أعمارهم بني ٥٦ و٥٨ سنة.. بالتقدم بطلبات تقاعد إخطار جميع املديرين العامني ومساعديهم ممن تخطوا الـ ٦٠ عاماً سواء ُجدِّ

الشيخ أحمد النواف

د. محمد الفارس

مطلعــة «األنبــاء» بــأن هذه 
األوامر شــملت  وكالء وزارة 
مســاعدين منهم من يتولون 

طلبات التقاعد وفق املادة ٩٨
جتيز املادة ٩٨ من قانون الشرطة لوزير الداخلية 

إحالة الضباط الى التقاعد في احلاالت اآلتية:

٭ إذا كان قــد أمضى فــي اخلدمة مدة ١٥ عاما 
وبلغ عمره في رتبتــه احلالية «مالزم» ٤٧ عاما، 
و«نقيب» أو «رائــد» ٤٩ عاما، و«مقدم» ٥٢ عاما، 
و«عقيد» ٥٤ عاما، و«عميد» ٥٦ عاما، وباقي الرتب 

حتى ٥٨ عاما.

٭ تضمنت املادة ٩٩ جواز إحالة ضباط الصف 
والفرد واخلفر الى التقاعد بقرار وكيل الوزارة في 
حال إمتام ٥٥ عاما ومدة ال تقل عن ١٥ عاما باخلدمة.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ملقياً كلمته باملناسبة رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ملقيا كلمته 

الرئيس املصري في ذكرى ٣٠ يونيو:  مصر 
أكبر من أن ُتختَطف وأعظم من أن ُتخَدع

الرئيس مرزوق الغامن أمام الشبكة البرملانية 
لعدم االنحياز: العالم ال يزال في خطر 
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مكافآت «املمتازة» ملوظفي «األحمدي» 
و«الفروانية» الصحيتني في حساباتهم

عبدالكرمي العبداهللا

حّولت وزارة الصحة مكافآت األعمال املمتازة 
للمستحقني من املوظفني في منطقتي األحمدي 
والفروانية الصحيتني إلى البنك املركزي إليداعها 
في حســاباتهم. من جهة أخرى، أغلقت وزارة 

الصحة رسميا مستشفى الكويت امليداني ملصابي 
«كوفيد-١٩». إلى ذلك، رصدت حمالت التفتيش 
والرقابة على املنشــآت الصحيــة ٥ مخالفات 
في مركز طبي، شــملت وجود عيادة تعمل بها 
وافدتان تدعيان أنهما طبيبتا جتميل، وتزاوالن 

مهنة الطب دون ترخيص.

الفارس: الكويت ستزيد إنتاجها من النفط 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميًا في أغسطس املقبل 

قــال نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزيــر النفــط وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلس الــوزراء د. محمد الفارس، إن 
اتفاق «أوپيك +» يقضى بزيادة انتاج 
الدول األعضاء مبقدار ٦٤٨ ألف برميل 
يوميا خالل شهر أغسطس املقبل، حيث 

سترتفع احلصة املقررة إلنتاج الكويت 
إلى ٢٫٨١١ مليون برميل يوميا، مشددا في 
الوقت ذاته على التزام الكويت الكامل 
باحلصص املتفق عليها. وشدد الفارس 
خــالل ترؤس وفــد الكويت املشــارك 
باجتماعات «أوپيك +» أمس وأول من 

أمس، على أن التحالف جنح في ضبط 
أسواق النفط عبر زيادة أكبر من املقرر 
خالل شهري يوليو وأغسطس، حيث 
ساهم القرار األخير في تهدئة األسواق 
وإظهار قوة التحالف باتخاذ قرار جماعي 

لضمان أمن املعروض. 

ً ضمن التزامها بحصتها املقررة من حتالف «أوپيك+».. وفي ظل زيادة اإلنتاج مبقدار ٦٤٨ ألف برميل يوميا
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السودانيون يحيون ذكرى إطاحة البشير 
بـ«مليونية زلزال ٣٠ يونيو» .. ومقتل متظاهرين 

اخلرطوم - وكاالت: أحيا آالف املتظاهرين السودانيني امس 
الذكرى الثالثة لإلطاحة بنظام عمر البشير باحتجاجات حاشدة 
في انحاء متفرقــة من العاصمة اخلرطوم وضواحيها، بينما 
أعلنت جلنة األطباء املركزية، مقتل  متظاهرين برصاص قوات 
األمن. وتظاهر اآلالف مطالبني بإنهاء احلكم العسكري متحدين 
انقطاع االتصاالت التي أقدمت عليها السلطات، وهذه هي املرة 
األولى منذ أشــهر التي تقطع فيها السلطات السودانية خدمات 
اإلنترنت والهاتف ملواجهة االحتجاجات املستمرة ضد االنقالب 
العسكري، كما حتدوا  قنابل الغاز املسيل للدموع التي اطلقت 
لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي بالعاصمة. 
وقالت قوى احلرية والتغيير، التحالف املدني الرئيســي في 
البالد، في دعوتها إلى التظاهرات إن «٣٠ يونيو طريقنا إلسقاط 

االنقالب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية»، داعية احملتجني 
الى «املشاركة بفاعلية» في التظاهرة. ودعا ناشطون مؤيدون 
للدميوقراطية على مواقع التواصل االجتماعي الى احتجاجات 

حتت وسم «مليونية زلزال ٣٠ يونيو».
وحمــل متظاهرون الفتات تطالــب بالقصاص ملن قتلوا في 
االحتجاجات السابقة، فيما هتف آخرون: «يا برهان ارجع ثكناتك 
يا برهان ســلم شركاتك!» في إشــارة إلى األصول االقتصادية 
للجيش الســوداني. كما انتشــرت قوات األمن بكثافة أكثر مما 

كانت عليه في األسابيع األخيرة.
وأغلق محتجون بعض الشوارع الرئيسية باخلرطوم باحلجارة 
واإلطارات احملترقة بعدما أغلقت قوات األمن اجلسور على نهر 

النيل بني مدن: اخلرطوم وأم درمان وبحري.

السلطات تقطع خدمات اإلنترنت والهاتف ألول مرة منذ أشهر

أكــد  عواصــم - وكاالت: 
الرئيس األميركــي جو بايدن 
أن الواليــات املتحــدة وبقيــة 
أعضاء حلف شــمال األطلسي 
«الناتــو» ســيواصلون دعــم 
أوكرانيا لضمان أنها لن تهزم 
من قبل روسيا، مشددا على أنه 
سيتم الدفاع عن «كل شبر» من 

أراضي احللف.
وقال بايدن خــالل مؤمتر 
صحافي في ختام قمة «الناتو» 
في العاصمة اإلسبانية مدريد 

أمــس «ســنبقى الــى جانــب 
أوكرانيا وكل احللف سيبقى الى 
جانبها ما دام لزم األمر»، معلنا 
عن عزم واشنطن اإلعالن قريبا 
عن تقدمي مســاعدة عسكرية 
جديــدة لكييڤ بقيمــة «أكثر 
مــن ٨٠٠ مليــون دوالر» مــن 
الدفاعــات املضــادة للطيران 
واملدفعيــة وجتهيزات أخرى. 
في املقابل، نددت موسكو وبكني 
املتهمتان من قبل حلف األطلسي 
«بزعزعة النظام العاملي»، في 

موقف مشترك باحللف، وقال 
الرئيــس الروســي فالدمييــر 
بوتني إن «الــدول الكبرى في 
الناتو ترغب في تأكيد هيمنتها 
وطموحاتها اإلمبريالية». وأكد 
الرئيــس الروســي أن «دعوة 
أوكرانيا إلــى مواصلة القتال 
ورفض املفاوضات تؤكد حتما 
فرضيتنا بأن أوكرانيا ومصلحة 
الشعب األوكراني ليست هدف 
الغرب واحللف األطلســي بل 
مجــرد وســيلة للدفــاع عــن 

مصاحلهما اخلاصة». وانتقدت 
بكني محاوالت احللف األطلسي 
لتشويه سمعتها من خالل الزعم 
بأنها تشكل «حتديا ملصاحله»، 
وقال جاو ليجيان الناطق باسم 
اخلارجيــة الصينيــة «هــذه 
الوثيقة املزعومة حول مفهوم 
استراتيجي حللف الناتو ال متت 
للواقع بصلة وتعرض الوقائع 
بشــكل معاكــس. ومتعن في 
تشويه صورة سياسة الصني 

اخلارجية».

موسكو وبكني تنددان باتهامات احللف لهما بأنهما مصدر تهديد لدوله

الرئيس االميركي جو بايدن خالل مؤمتر صحافي في ختام قمة حلف «الناتو» مبدريد امس  (ا.ف.پ)

صاد
اقت

عمومية «األهلي املتحد» تفّوض 
مجلس اإلدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية

جهاد احلميضي تصبح أول سيدة كويتية 
تتولى منصبي عضو مجلس إدارة ورئيسة 

تنفيذية بالقطاع املصرفي جهاد احلميضي وجمال الكاظمي خالل اجلمعية العمومية للبنك األهلي املتحد
13

بايدن: أميركا و«الناتو» سيواصلون دعم 
أوكرانيا لضمان عدم هزميتها من روسيا 
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(انترنت) متظاهرون في شوارع اخلرطوم   
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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