
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

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

  إلدارة اجلودة

األربعاء
  ١٢Wednesday August 10 ,2022 - Issue No.16543 من احملرم ١٤٤٤ املوافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

غير مخصص للبيع

هيئة الطرق تنفذ أعمال تقاطع 
نفق دروازة العبدالرزاق في ٩٠ يومًا

أعلن وزير األشــغال العامة ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى عن موافقة وزارة املالية على قيام الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البحــري بتنفيذ األعمال املطلوبة أعلى 

تقاطع نفق دروازة العبدالرزاق مبدينة الكويت.
وأوضــح املوســى لـــ «كونــا» أن األعمال تشــمل الفحص 
واالختبارات واألعمال اخلرســانية جلسم النفق وأعمال إزالة 
وجتديد وصيانة جميع طبقات العزل وحقن الفواصل وتغيير 
منصات االرتــكاز. وأضاف أن مدة تنفيذ األعمال من املقرر أن 
تســتغرق ٩٠ يوما بعد أخذ موافقة ديوان احملاســبة واجلهاز 
املركــزي للمناقصــات العامة، مشــيرا إلــى أن «هيئة الطرق» 
ســتصدر تعليماتها للبدء الفوري بتنفيــذ األعمال بعد ورود 
موافقات اجلهات الرقابية، وذلك لسرعة فتح احلركة املرورية 

أعلى النفق.

االنتخابات ٢٤ سبتمبر.. والدعوة ١٥ أو ٢٢ اجلاري
مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء 
لــم يبت في جلســته أمــس األول في آلية 
صــرف «كاش» مقابل بيــع املوظفني جزءا 

من إجازاتهم.
وعلمت «األنباء» ان مجلس الوزراء لن 
يعقد اجتماعا استثنائيا غدا اخلميس، على 
ان يلتئم في اجتماعه األسبوعي االعتيادي 
اإلثنني املقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ أحمد النواف.
وبحسب املؤشرات، من املنتظر ان ينظر 
املجلس في مرسومي دعوة الناخبني وإجراء 
االنتخابات في جلســته املقررة ١٥ اجلاري 
على ان يتم نشر املرسوم في ملحق خاص 
باجلريدة الرســمية «الكويــت اليوم» يوم 
الثالثاء املوافق ١٦ من الشهر ذاته ويفتح باب 
تسجيل الراغبني في الترشح يوم األربعاء 
املوافق ١٧ اجلاري وملدة ١٠ أيام على ان جتري 

االنتخابات ٢٤ سبتمبر. وقالت املصادر إن 
الوقت يجيز للحكومة تأجيل إصدار مرسوم 
الدعوة إلــى اجتماع مجلس الــوزراء يوم 
االثنني ٢٢ اجلاري ونشر املرسوم في اليوم 
التالي املوافق ٢٣ منه وفتح باب تســجيل 
املرشحني في اليوم التالي املوافق ٢٤ اجلاري 
وملــدة ١٠ أيــام على ان جتــري االنتخابات 

٢٤ سبتمبر.
وإذا حــدث تعديــل على هــذه التواريخ 
ستكون محدودة جدا إذ ميكن للحكومة فتح 
باب تســجيل املرشحني في اليوم ذاته الذي 
تنشــر فيه املراســيم في اجلريدة الرسمية 
«الكويت اليوم». من األهمية ذكر ان القانون 
حدد فترة شهر على األقل بني تاريخ فتح باب 

الترشح وتاريخ إجراء االنتخابات.
وعلى صعيد إحالة التشاورات الفرعية 
إلى النيابة، لفتت املصادر إلى وجود «أدلة» 
ثبوتية تدين من شارك ونظم وفتح أبوابه 

إلجرائها.

مجلس الوزراء لم يبّت في صرف «كاش» اإلجازات.. وال اجتماع استثنائياً للمجلس غداً و«أدلة» ثبوتية لـ «الفرعيات» إلى النيابة

خالد طالل اخلالد وكيًال لديوان 
رئيس الوزراء وحمد العامر مديرًا ملكتبه

حمد بدر العامر الشيخ خالد طالل اخلالد 

مازن حوا مروان بودي
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اقتصاد

٧٫٨ ماليني دينار 
أرباح «طيران اجلزيرة» 

بالنصف األول.. 
ومجلس اإلدارة يوصي 

بتوزيع ٣٠٪ نقدًا 

 ..«my mall»
أول مجمع جتاري 
بـ «امليتافيرس» 

في الكويت والشرق األوسط

«العقارات املتحدة» 
تقفز بأرباحها

 ٤١٧٪ إلى ٦٫٦ 
ماليني دينار 

بالنصف األول

حضور من كل األعمار في احلسينية الكربالئية       (زين عالم)

احلسينيات أحيت ذكرى استشهاد اإلمام احلسني گ بالعبرات والدعاء

صدر مرسوم بتعيني 
الشــيخ خالــد طالل 
اخلالد الصباح وكيال 
لديوان رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ 
أحمد النواف بالدرجة 
املمتــازة، كمــا صدر 
مرسوم بتعيني حمد 
بدر العامر مديرا ملكتب 
رئيس مجلس الوزراء 

بدرجة وكيل.

أنصار دونالد ترامب يرفعون الفتة تدعم ترشح الرئيس السابق أمام برج ترامب في نيويورك        (رويترز)

أحد احملالت في املجمع

حيدر دشتي

05لقاء

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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 PDF الصفحة 

أسماء ٦٣٧٦ طالبًا وطالبة مت قبولهم 
في خطة البعثات الداخلية على موقع 
www.alanba.com.kw «األنباء»

العدوان اإلسرائيلي يتواصل.. اغتيال بالصواريخ في «نابلس» 

عواصم - وكاالت: وّسعت إسرائيل من 
النطاق اجلغرافي لعدوانها في األراضي 
الفلسطينية احملتلة باقتحامها مدينة 
نابلس في الضفة الغربية واغتيالها 
قياديــا في اجلنــاح املســلح بحركة 
«فتح»، رغم سريان هدنة أنهت العدوان 
الدامي لالحتالل على قطاع غزة. وأسفر 

العدوان اإلسرائيلي اجلديد عن مقتل
٣ فلسطينيني، أحدهم إبراهيم النابلسي 
القيادي في كتائب «شهداء األقصى» 
اجلناح املسلح في حركة «فتح»، بزعم 
«االشتباه» بارتكابه هجمات بالرصاص 
ضد مستوطنني وجنود لالحتالل في 
نابلس ومحيطهــا. واغتالت عناصر 

من اجليش اإلسرائيلي النابلسي بعد 
محاصرة منزله، مستخدمة «صواريخ 
محمولة على الكتف»، وأصيب عشرات 
الفلسطينيني خالل مواجهات عنيفة 
مع قوات االحتالل في نابلس وطولكرم 
واخلليل خصوصا. من جانبها، نعت 
كتائب «شــهداء األقصى» النابلســي 

(٢٦ عاما)، متوعدة بـ «رد لن يكون له 
حدود» على جرمية االغتيال اجلبانة.
وأعلــن احلداد فــي مدينة نابلس 
فــي ظل إضراب عــّم كافة احملافظات 
واملدن الفلسطينية بالضفة الغربية، 
في الوقت الذي دعت فيه حركة «فتح» 
للنفير وأطلقت مســيرات منددة مبا 

حدث. وحذرت الرئاسة الفلسطينية 
على لســان الناطق الرســمي باسمها 
نبيل أبوردينة من «اقتراب االحتالل من 
املواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني 
بأسره، من خالل عدوانه الذي بدأ من 
مدينة القدس، ومن ثم امتد إلى جنني 

وغزة ونابلس».

إضراب عام ومواجهات عنيفة مع االحتالل بالضفة الغربية بعد مقتل قيادي في «شهداء األقصى»

(أ.ف.پ) شبان فلسطينيون خالل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل في نابلس أمس   

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص١٤

إنفاق املواطنني واملقيمني خارج الكويت 
زاد ٦٥٪ ليناهز املليار دينار في ٦ أشهر

علي إبراهيم 

قفــز إنفــاق املواطنــني 
واملقيمني في الكويت خالل 
النصــف األول مــن العــام 
احلالي ٣٠٪ مبا قيمته ٤٫٦ 
مليارات دينار ليبلغ حجم 
إنفاقهم اإلجمالي خالل الفترة 

من يناير حتى نهاية يونيو 
٢٠٢٢ نحو ٢٠٫٤ مليار دينار، 
مقارنة بـ ١٥٫٧٨ مليار دينار 

بنهاية يونيو ٢٠٢١.
وارتفع إنفاق املواطنني 
واملقيمــني خــارج الكويت 
بنســبة ٦٥٪ ليناهز املليار 
دينار خالل ٦ أشهر، مدفوعا 

«كورونــا»  قيــود  برفــع 
وتســجيل قطاع السياحة 

والسفر ملوسم قياسي.
يأتي ذلك فيما أنفق ١٩٫٤ 
مليار دينــار داخل الكويت 
بزيادة بلغت نسبتها ٢٨٪ مبا 
قيمته ٤٫٢٨ مليارات دينار، 
قياسا إلى الفترة املماثلة من 

٢٠٢١، بينما سجلت الكويت 
ارتفاعــا في قيمــة عمليات 
الشراء املباشــر عبر نقاط 
البيع بواقع ١٫٨ مليار دينار، 
ناهيك عن ٢٫٤ مليار دينار 
زيادة في الشراء عبر املواقع 

اإللكترونية «أونالين».

صرفوا ٢٠٫٤ ملياراً عبر الشراء املباشر وسحوبات الكاش والتسوق «أونالين» املؤشر الكهربائي يسّجل رقمًا قياسيًا 
جديدًا بـ ١٦١٨٠ ميغاواط

دارين العلي

ســجلت األحمال الكهربائية رقما قياســيا جديدا ببلوغها ١٦١٨٠ 
ميغاواط في ظل ارتفاع درجات احلرارة. وقالت مصادر مطلعة في 
الــوزارة إن ارتفاع االحمال متوقع خــالل الفترة احلالية، حيث من 
املمكن ان تفوق ١٦٦٠٠ ميغاواط وفق الزيادة السنوية التي تفترضها 
الوزارة خالل موسم الذروة، مشددة على اهمية الترشيد في املرحلة 
احلالية ألنه الســبيل الى تخطي املرحلة دون حوادث على الشبكة 
التي تعمل بكامل كفاءتها، وللحفاظ على تغطية الطلب على الطاقة. 
من جانب آخــر، يواصل فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة 
الشــمالية في وزارة الكهرباء واملاء حمالتــه في محافظات اجلهراء 
والعاصمة والفروانية لرصد التعديات واملخالفات، وتكثيف احلمالت 

خالل موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة. 

ترامب: يحاولون يائسني منعي من الترشح للرئاسة
واشنطن ـ وكاالت: اتهم كتاب جديد 
يتناول الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب ومسؤولة سابقة في عهده، اتهماه 
باالســتهتار بالوثائق الرســمية، وذلك 
تزامنــا مــع اقتحام عناصــر من مكتب 
بــي آي»  الفيدرالــي «أف  التحقيقــات 
مقــر إقامته في منتجــع «مار ايه الغو» 
بفلوريدا، وهو ما اعتبره مسؤول سابق 
«انقالبا سياسيا استباقيا» على امللياردير 
األميركــي. وقالــت مراســلة صحيفــة 

«نيويــورك تاميز» ماغــي هابرمان في 
كتابها «رجل الثقة» عن البيت األبيض 
في عهد ترامب، املقرر ان يصدر قريبا، إن 
ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة 
في املرحاض. وانها حصلت على صور 
تؤكد ذلك. وكان موظفو البيت األبيض 
يكتشــفون بانتظــام أكواما مــن الورق 
تسد املراحيض، ما دفعهم لالعتقاد بأن 
ترامب كان يحاول التخلص من وثائق 
معينة. ومما يعزز رواية هابرمان ما قالته 

املتحدثة اإلعالمية باسم البيت األبيض 
سابقا ستيفاني غريشام، بأن ترامب، لم 
يتعامل مع الوثائق السرية بشكل صحيح. 
مؤكدة أنها «شاهدته يفعل ذلك. جلست 
في طائرة معه، وشاهدته وهو يتحقق من 
وثائق، يرمي بعضا منها وميزق بعضها 
ويضع أخرى في جيبه»، مؤكدة «أعتقد 

أن هناك أمرا جلال». 
وبالتزامن، أعلن ترامب أن عناصر من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» 

داهمــوا مقر إقامته في منتجع «مار ايه 
الغو»، فيما اعتبره «اضطهادا سياسيا»، 
متهما خصومه مــن الدميوقراطيني من 
اليســار املتطرف بشن هجوم عليه في 
محاولــة «يائســة ملنعــي من الترشــح 
للرئاسة في عام ٢٠٢٤». واعتبر املسؤول 
الســابق في وكالة املخابــرات املركزية 
األميركية «سي آي إيه» بوك سيكستون، 
أن مداهمــة مقر الرئيس الســابق تبدو 

كأنها «انقالب استباقي».

كتاب يتهمه برمي الوثائق الرسمية في «دورة املياه».. ومسؤول سابق ينتقد اقتحام منزله

التفاصيل ص١٠ التفاصيل ص ٤


