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إسرائيل: عّطلنا قدرات «اجلهاد» بغزة 
ولم ندّمرها.. واحلركة: فرضنا شروطنا

عواصم - وكاالت: أعادت 
إسرائيل فتح املعابر احلدودية 
مــع غزة امس غداة ســريان 
هدنــة مــع حركــة «اجلهاد 
اإلسالمي» في القطاع بوساطة 

مصرية.
وارتفــع عــدد ضحايــا 
العدوان اإلسرائيلي على غزة 
إلى ما يزيد على ٤٤ شخصا، 
بينهم ١٥ طفال وأصيب مئات 
آخرون ودمــرت عدة منازل 

القتاليــة لكنهــا متكنت من 
فرض شروط على إسرائيل 
الوحــدة  علــى  واحلفــاظ 
والتماسك. وفي املقابل، قالت 
إسرائيل إنها أفقدت احلركة 
جانبــا كبيــرا مــن قدراتهــا 
بعــد تلقيها ضربــة خطيرة 
التعافي منها  «سيســتغرق 
وقتا»، مؤكــدة ان ذلك األمر 
سيعطل بشدة قدرة «اجلهاد» 
العمليــات  علــى تخطيــط 

وتنفيذها، لكن ذلك لم مينع 
مسؤوال عسكريا إسرائيليا من 
التصريح لوكالة «رويترز» 
قائــال: «لــم ندمــر اجلهــاد 
اإلسالمي وال هذا هدفنا». وقال 
مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي 
كبير لم يكشــف عن هويته 
«أعتقد أنهم (اجلهاد) فوجئوا 
بقدراتنا ومستوى مخابراتنا 

وإمكاناتنا العملياتية». 

إعادة فتح املعابر احلدودية في القطاع غداة سريان الهدنة

ومراكز صحية.  وعلى الرغم 
من فقد «اجلهاد اإلسالمي» ١٢ 
من كوادرها في العدوان بينهم 
اثنان من كبار قادة جناحها 
العســكري «سرايا القدس»، 
اعتبــر رئيــس احلركة زياد 
النخالة أن «ما مت حتقيقه هو 
انتصار للشعب الفلسطيني».

وقال متحدث باسم احلركة 
فــي غــزة إنها رمبــا تكبدت 
خســائر في قيادتها وقوتها 

(أ.ف.پ) فلسطينيون يشيعون جثامني ٤ مراهقني من أسرة واحدة في جباليا قضوا نتيجة عدوان االحتالل على غزة  

الصني متّدد مناوراتها العسكرية قرب تايوان.. 
وتايبيه تتدرب على «الدفاع عن اجلزيرة»

عواصمـ  وكاالت: واصلت الصني امس تنفيذ أوسع مناورات 
عســكرية لها بالذخيرة احلية قرب تايوان، متجاهلة دعوات 

الغرب إلى خفض التصعيد.
ومددت بكني املناورات الواسعة النطاق التي حتاكي «حصار 
تايــوان» وكان يفترض أن تختتــم امس األول. وقال اجليش 
الصينــي إنه يواصل تنفيــذ مناورات عســكرية في املجالني 
البحري واجلوي في محيط تايوان، مع التركيز على عمليات 
مشــتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر، وهو ما أثار 
انتقادات وزراء خارجية مجموعة الســبع الصناعية الكبرى 

G٧، الذين رأوا أنه «ال مبرر» لهذه التدريبات «العدوانية».
لكــن بكني ردت على هــذه االنتقادات الغربيــة، وقالت إن 

تدريباتها متثل «حتذيرا ملثيري الشغب وكذلك درس ملؤيدي 
استقالل تايوان»، واصفة املناورات بأنها «شفافة ومهنية».

وفــي املقابــل، اعتبرت تايبيه أن اســتمرار مناورات بكني 
«يقــوض الوضع الراهن في مضيــق تايوان ويثير التوترات 
فــي املنطقة»، معلنة عن تدريبات عســكرية بالذخيرة احلية 
تبــدأ اليوم حملاكاة الدفــاع عن «اجلزيرة فــي حال تعرضها 

لغزو صيني».
وقالت وزارة الدفاع في تايوان إن ٢١ طائرة تابعة للقوات 
اجلوية الصينية دخلت منطقة الدفاع اجلوي للجزيرة امس، 
ومن بينها مقاتالت عبرت اخلط الفاصل في اجلزء الشــمالي 

من مضيق تايوان.

«G٧» تصف تدريبات بكني بـ «العدوانية وغير املبررة»

سفن حربية أميركية تبحر في مياه احمليط الهادئ بالتزامن مع املناورات العسكرية الصينية قرب تايوان امس                           (أ.ف.پ)

٨٢٣٫٧٩ ألف دينار ملعاجلة 
النفايات اإلكلينيكية

طهران تدرس «نصًا نهائيًا» 
غير قابل للتفاوض لالتفاق النووي

الكويت ترفع حظر استيراد اإلبل 
احلية من العراق واألبقار من بلغاريا

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن عملية تشــغيل وصيانة وحدة معاجلة 
النفايات اإلكلينيكية في وزارة الصحة تصل إلى ٨٢٣٫٧٩ ألف 
دينار. وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة الصحة اجلهات الرقابية 
مــن أجل احلصول على موافقتها املســبقة في شــأن املناقصة 
رقم (ص/ م خ ع/ ١٤/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢) اخلاصة بتشغيل وصيانة 
وإدارة وحــدة معاجلة النفايــات االكلينيكية الناجتة عن دور 
الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والكائنة مبنطقة ميناء 
عبداهللا «الشعيبة - ٢» بتكلفة تصل إلى ٨٢٣٫٧٩ ألف دينار.

عواصمـ  وكاالت: اختتمت القوى الدولية الكبرى وإيران 
أحدث جوالت مفاوضاتهما النووية في ڤيينا أمس، فيما أعلن 
االحتاد األوروبي تقدميه «نصــا نهائيا غير قابل للتفاوض 
عليــه»، معربا عن أمله في أن يتــم التوصل إلى اتفاق «في 
غضون بضعة أسابيع».  وقال مسؤول بوفد االحتاد األوروبي 
في العاصمة النمساوية للصحافينيـ  شرط عدم الكشف عن 
هويتهـ  «عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص مطروحا أمام 
كبار املندوبني.. انتهت املفاوضات وهذا هو النص النهائي.. 
ولن يعاد التفاوض عليه».  من جهتها، أكدت طهران أن «النص 
النهائــي» الذي طرحه االحتاد األوروبي اليزال قيد املراجعة 

من قبلها وأنها ستقدم «آراء إضافية» بشأنه.

علي إبراهيم 

رفعت اإلدارة العامة للجمارك احلظر عن استيراد اإلبل 
احلية من العراق، واألبقار من بلغاريا.

وأصــدر مدير اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة ســليمان 
الفهــد تعليمــات جمركية رقــم ٦٧ لســنة ٢٠٢٢ قضت في 
مادتهــا األولى بــأن يرفع احلظر عن اســتيراد اإلبل احلية 
من العراق، على أن تخضع جميع اإلرســاليات لإلجراءات 
الصحيــة البيطرية التي حتددها إدارة الصحة احليوانية، 
كما أصدر التعليمات رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٢ والتي قضت برفع 
احلظر عن اســتيراد األبقار احلية من بلغاريا إلى الكويت، 
وذلك بســبب انتهاء تفشي اللسان األزرق على أن تخضع 
جميع اإلرساليات لإلجراءات الصحية البيطرية التي حتددها 

إدارة الصحة احليوانية.

التفاصيل ص ١٤

اقتصاد

عبدالفتاح معرفي م. بدر ناصر اخلرافي

بدر اخلرافي:  «زين» 
تنضم إلى االتفاق 

العاملي لألمم 
املتحدة ملمارسات 

األعمال املسؤولة

«التجارية العقارية» 
تقفز بأرباحها 

 ٪١٣٩٫٦
إلى ٨٫٦ ماليني دينار 

بالنصف األول
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 التفاصيل ص ١٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

أنصار الصدر يواصلون اعتصامهم ويحيون 
ذكرى «عاشوراء» في املنطقة اخلضراء

أوكرانيا تطالب بتأمني محيط «زابوريجيا» 
وغوتيريش يحّذر من «انتحار» نووي

أنصار التيار الصدري خالل إحيائهم ذكرى عاشــوراء في 
املنطقة اخلضراء حيث يعتصمون أمام البرملان   (رويترز)

جندي روسي في نوبة حراسة أمام إحدى بوابات محطة 
«زابوريجيا» النووية األوكرانية              (رويترز)
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مرمي بندق - عبدالهادي العجمي 

علمــت «األنباء» ان مكافأة الصفوف األمامية للعاملني 
فــي وزارة الدفاع واحلرس الوطني وقوة اإلطفاء مازالت 
حتت الدراسة والنظر إليجاد مخرج لتنفيذ طلبهم بإدراجهم 
حتت فئة عالي اخلطورة ام االســتمرار في القرار السابق 
والصرف لهم على اســاس متوســط اخلطــورة. وأبلغت 
مصــادر حكومية مطلعة «األنبــاء» أن هناك توجها جديا 
العتماد املكافأة ملنتسبي اجليش واحلرس واإلطفاء ضمن 
فئة «عالية اخلطورة». وأكدت أن هذا التوجه يأتي تقديرا 
للجهود التي بذلها منتسبو هذه اجلهات، خاصة أن فارق 
مبالغ املكافآت بالكامل ما بني متوسطة وعالية اخلطورة 

ال يتجاوز اخلمسة ماليني دينار.

«أمامية» اجليش واحلرس واإلطفاء «عالية اخلطورة»
ه جاد العتمادها تقديرًا للجهود التي بذلها منتسبو هذه اجلهات خاصة أن فارق مبالغ املكافآت بالكامل ال يتجاوز اخلمسة ماليني دينار توجُّ

الدخنان: حتديد السقف األعلى الستقدام العمالة 
املنزلية يصّعب من مهمة املكاتب الكويتية

مخاوف من تأخير مناقصات إنتاج الكهرباء وصيانتها
دارين العلي 

أكــدت مصادر فــي وزارة 
الكهربــاء واملــاء ان التأخيــر 
في ترســية املناقصات سواء 
اخلاصــة بإنتــاج الطاقــة او 
املتعلقــة بأعمال الصيانة من 
شأنها ان تضع عراقيل كبيرة 
امام تأمني الطلب على الطاقة 
واحلفاظ عليها.  وقالت املصادر 
ان الدورة املستندية والروتني 
اإلداري باإلضافة الى الشكاوى 

التي ترد من املقاولني واملوردين 
للجهــات الرقابية من شــأنها 
تأخيــر مناقصــات, وبالتالي 
تأخير اجنــاز أعمال في غاية 
االهمية لتأمني خدمتي الكهرباء 
واملاء، الفتة الى ان احلل في ذلك 
هو الرقابة الالحقة والتي ميكن 
ان تنفذهــا اجلهــات الرقابية 
والقضــاء. وذكــرت املصــادر 
ان مشــاريع االنتاج كمشروع 
توسعة الصبية والذي يسمح 
بإضافة نحو ٩٠٠ ميغاواط الى 

الشبكة تعتبر الوزارة بأمّس 
احلاجة اليه لتأمني الطلب على 
الطاقة خــالل املرحلة املقبلة، 
وبالتالــي فــإن اي تأخير في 
ترسيته ســتقابله مشكلة في 
تأمني الطلب مستقبال.  وقالت 
ان عقود الصيانة ايضا واجهت 
هــذا العام تأخيرا اذ ان بعض 
القطاعــات مازالــت جتــري 
صيانات حتى اآلن بسبب تأخر 
العقود، مــع العلم ان الوزارة 
تضع في حسبانها انتهاء جميع 

اعمــال الصيانات الدورية في 
بداية مايو من كل عام، اي قبل 

بدء موسم الذروة. 
وأوضحــت املصــادر انــه 
خالل اعمال الرقابة املسبقة ال 
ينبغي النظر فقط الى ارخص 
األســعار، وإمنــا للمواصفات 
بالدرجة االولى وتطابقها مع 
متطلبات الوزارة، ومن ثم يجب 
ان تكون األرخص سعرا، مؤكدة 
ان الوزارة أحرص ما يكون على 

تسيير عجلة عقودها.

التفاصيل ص ٥

الشمري: نواجه منع بعض الدول األفريقية إرسال عمالتها نتيجة السعر

بشرى شعبان - كرمي طارق 

أكد رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب 
اســتقدام العماليــة املنزليــة خالــد الدخنان أن 
قرار وزارة التجارة بشأن حتديد السقف األعلى 
الستقدام العمالة املنزلية يصّعب من مهمة املكاتب 
الكويتية في جلب العمالة املاهرة واستقدامها إلى 
الكويت، وذلك في ظل املنافسة مع الدول األخرى 
التي تعتمد على نظام السوق املفتوح، الفتا إلى 
أن الكويت كانت - وال تزال - األرخص خليجيا 
من حيث سعر االستقدام، وأن الدول األخرى تقدم 
أســعاراً أعلى بكثير مما نقدمه في الكويت.  من 
جانبه، قال املتخصص في شؤون العمالة املنزلية 
بسام الشــمري أن الفلبني ال تسمح باالستقدام 
املباشر للعمالة املنزلية عبر جواز السفر اخلاص، 
وذلك لعدم وجود عقود واتفاقات بني اجلانبني، 
مشيرا إلى ان التعديل الوحيد في قرار االستقدام 
هو حتميل أســعار تذاكر السفر لصاحب العمل 
بدال من املكتب. وتســاءل الشــمري في تصريح 
لـــ «األنباء» عن الدراســة التي مبوجبها حددت 
وزارة التجارة األسعار، موضحا ان املكاتب رمبا 
تواجه منع بعض الدول األفريقية إرسال عمالتها 

نتيجة السعر.


