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وزراء «اخلدمات» فقط يستقبلون املواطنني
مرمي بندق

أوضحت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن وزراء اخلدمات وليس كل الوزراء 

سيستقبلون املواطنني لتسهيل إجناز معامالتهم. 
وقالت: ســيتم حتديد املواعيــد «أونالين» والرد 
سيكون بأسبقية احلجز على املوقع نفسه تدعيما 

للشفافية واملساواة.

النظام اآللي للعمل اخليري قبل بداية ٢٠٢٣
بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة 
الشؤون لـ «األنباء» عن أن الوزارة 
ممثلة بــإدارة اجلمعيــات اخليرية 
انتهت من تســليم نحو ٦٤ جمعية 
خيرية كلمة املرور «اليوزر» اخلاصة 
بهــا للدخول إلى النظام اآللي جلمع 

التبرعات، والتي تعمل الوزارة على 
إطالقــه قريبا، بعدمــا أنهت مرحلة 
جمع وإدخال البيانات اخلاصة بكل 

جمعية على حدة. 
وأوضحت أنه بعد ذلك ســتقوم 
الــوزارة برفــع املشــاريع اخليرية 
على املنصة اخلاصة وفقا للضوابط 
والشــروط املعمول بهــا في طلبات 

تنفيذ املشروعات اخليرية السنوية 
داخــل الكويــت وخارجهــا. وأكدت 
املصادر أن اآللية اإللكترونية املعتمدة 
جلمع التبرعات تتمتع بقدر عال من 
السرية في حفظ بيانات ومعلومات 
اجلمعيات تصل إلى ١٠٠٪ ، متوقعة 
أن ينطلق العمل بالنظام اآللي قبل 

بداية العام املقبل.

٣٣٫٨٨ دوالرًا فائضًا.. من بيع برميل النفطاآللية اإللكترونية املتبعة جلمع التبرعات تتمتع بقدر عاٍل من السرية
علي إبراهيم

أظهرت بيانات أعدتها «األنباء» 
وفقا ألرقام رسمية أن كل برميل 
نفــط يتم بيعه منذ بداية العام 
املالــي احلالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يرفد 
امليزانية العامة بفائض مالي تبلغ 
قيمته ٣٣٫٨٨ دوالرا، فيما تراوحت 
أســعار بيع النفط طوال الـ١٣٢ 
يوما املاضية ما بني ١٠١٫٤٥ دوالر 
للبرميل وهو أدنى سعر سجل 

للنفط أمس، و١٢٤٫٣٦ دوالرا وهو 
أعلى مستوى وصل إليه النفط 
الكويتي في ٣١ مايو املاضي. يأتي 
ذلك بعدما سجل متوسط سعر 
برميــل النفط الكويتي منذ بدء 
العام املالي نحو ١١٢٫٨٨ دوالرا، 
ووفقــا لبيانــات برملانية يبلغ 
سعر التعادل في مشروع املوازنة 
العامة للدولة عــن العام املالي 
احلالي نحو ٧٩ دوالرا للبرميل، 
وهو ما يعني أن متوسط سعر 

برميــل النفط منــذ بداية العام 
يزيــد بنحو ٤٢٫٨٨٪ عن ســعر 
التعادل، وذلك مبا قيمته ٣٣٫٨٨ 
دوالرا عــن كل برميل. وتتزايد 
العوائد النفطية للكويت بصورة 
إضافية أيضــا إثر رفع انتاجها 
النفطي أكثر من مرة، إذ وصلت 
حصة انتــاج الكويت لـــ٢٫٨١٨ 
مليون برميل يوميا وفقا آلخر 

اجتماعات «أوپيك».

الشطي لـ «األنباء»: مستشفى 
متكامل في «صباح األحمد السكنية»

عبدالكرمي العبداهللا

كشف مدير منطقة األحمدي الصحية د.أحمد الشطي عن 
عدة مشاريع مستقبلية في مدينة صباح األحمد السكنية 
للتوســع في اخلدمات الصحية في املنطقة، أولها وجود 
خطة إلنشاء مركز خدماتي طبي ألهالي مدينة صباح األحمد 
يضم مركز املجلس الطبي والفحص قبل الزواج وفحص 
العمالة، ومكافحة القوارض، ومركزا تخصصيا لألسنان، 
وآخر لغسيل الكلى، اضافة الى بقية اخلدمات األخرى. 

وأكد د.الشــطي في تصريــح لـ«األنباء» وجود توجه 
إلنشاء مستشفى متكامل في مدينة صباح األحمد السكنية 
ضمن اخلطط «اآلجلة» خالل ٥ سنوات مبساحة ٣٠٠ ألف 
متر مربــع ليكون نظيرا للمستشــفيات العامة في بقية 
احملافظات بسعة ٤٠٠ سرير على األقل مجهز بكل اخلدمات 
األساســية واملســاندة مثل «خدمات التغذية واإلطعام ـ 
التصوير الطبي ـ الفحوصات الطبية املخبرية ـ التعقيم 
ـ اخلدمات الفندقية ـ موقع الشــؤون الهندســية/ ورشة 
الهندسةـ  مبنى سكن للهيئة الطبية والتمريضية والفنية»، 

وغيرها.
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إيداع ميزانية «أمامية» العسكريني بحساب األمانات
مرمي بندق 

قالــت مصــادر رفيعة فــي تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء» إن امليزانية التي اعتمدها ديوان اخلدمة 
املدنية لصرف مكافأة الصفوف األمامية للعسكريني 
في اجليش واحلرس الوطني واإلطفاء متت تعليتها 
حلساب األمانات في وزارة املالية مارس املاضي مع 
نهاية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١. وأوضحت املصادر ان 
ديوان اخلدمة املدنية قام بدوره كامال وأجنز العمل 
املطلوب منه والذي تضمن تنفيذ االجراءات التي متت 
مخاطبته بها، وكذلك متت مراجعة كشوف األسماء 
املرسلة من اجلهات الثالث، وتأكدت اللجنة التابعة 
للديوان من صحة األعداد وصحة األســماء الواردة 

والتي على أساســها مت احتساب امليزانية، وأبلغت 
وزارة املالية والتي بدورها خصصت لهم امليزانية.  
وردا على ســؤال ملســؤول في وزارة املالية، أجاب: 
تابعنا عملنا كامال وأجنزنا االجراءات املطلوبة وال 
يوجد اي تقصير واملوضوع مازال عند مجلس الوزراء 
وننتظر أي تعليمات جديدة للتنفيذ.  من األهمية ذكر 
ان الديوان اعتمد ١٤٥ مليون دينار للصرف للجهات 
الثالث على أساس فئة متوسطة اخلطورة، ولم يتم 
الصرف ملطالبة العسكريني بالصرف على اساس فئة 
عالية اخلطورة انطالقا من ان العسكريني في اجلهات 
الثالث مندرجون مع العسكريني في وزارة الداخلية 
حتت لواء املجلس األعلى للدفاع، ولذلك لديهم أمل 

كبير في موافقة مجلس الوزراء على طلبهم.

مصادر مسؤولة لـ «األنباء»: متت تعلية املبلغ في مارس املاضي مع نهاية السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ و«املالية» تنتظر التعليمات 

الطلبة وحاملو إقامة التحاق بعائل مشمولون 
بقرار السماح بالتواجد باخلارج أكثر من ٦ أشهر

مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة ان قرار السماح للوافدين 
بالتواجد خارج البالد أكثر من ٦ أشهر يشمل الطلبة 
وجميــع حاملــي إقامة التحاق بعائــل وال يقتصر 

علــى حاملي إقامة عمل فقــط. وكانت «األنباء» قد 
ذكرت ان العمالة املنزلية هي الفئة املســتثناة من 
القرار إال إذا قدم الكفيل طلبا باملوافقة على السماح 
للعمالــة املنزلية لديه بالتواجــد في اخلارج أكثر 

من ٦ أشهر.

استعجال توثيق شهداء «كورونا» في مستشفى جابر
مرمي بندق

لفتــت مصادر مطلعــة في تصريحــات خاصة 
لـــ «األنباء» إلــى أهمية وضرورة االســتعجال في 
تنفيــذ قرار مجلس الوزراء الــذي نص على وضع 
أسماء الشــهداء والضحايا من اجليش األبيض في 
أحد األماكن البارزة في مستشفى جابر األحمد، وذلك 

تكرميا لدورهم الكبيــر وجهودهم املقدرة ولتتذكر 
األجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ 
على املنظومة الصحية في الكويت وسالمة املواطنني 
واملقيمني. وكلف القرار الذي صدر سبتمبر املاضي كال 
من وزيري الصحة واإلعالم، بإعداد برنامج وثائقي 
يبني ويوثق دور اجليش األبيض وتضحيات الشهداء 

والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطوالتهم.

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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ترامب يرفض التعاون في التحقيق حول نشاطاته التجارية
عواصــم ـ وكاالت: حتولــت مداهمــة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» منزل الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا الى 
عاصفة سياســية يرى بعــض املراقبني انها قد 
تطيح بآماله في الترشح لالنتخابات الرئاسية 
املقبلة فــي ٢٠٢٤، في حني يعتقــد آخرون أنها 
ســتضر بالرئيس جو بايدن. وفي أحدث حلقة 
من سلســلة املشــاكل القانونية التي يواجهها، 
أعلــن ترامب في بيان أنــه «رفض اإلجابة» عن 
أســئلة في التحقيق املدني في نيويورك والذي 
جتريه املدعية العامة لوالية نيويورك ليتيتيا 
جيمس، بشــأن املمارســات التجارية لعائلته. 
وقــال: «رفضــت اإلجابة عن األســئلة مبوجب 
احلقــوق واالمتيازات املمنوحة لكل مواطن في 
الدســتور األميركي». وأضــاف: «عندما تصبح 
عائلتك وشركتك وجميع األشخاص في دائرتك 
أهدافا حلملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية 

بدعم من محامني ومدعني عامني ووسائل إعالم 
مضللة لن يكون لديك خيار». مبوازاة ذلك، يحاول 
ترامب حتويل الضجة التي أثارها تفتيش منزله 
بســبب نقله وثائق رسمية من البيت األبيض، 
إلى صاحله، في حني أعرب كبار مسؤولي احلزب 
اجلمهوري عن دعمهم للرئيس الســابق. وعبر 
نائبه الســابق ومنافسه احملتمل للرئاسة مايك 
بنس عن «قلق عميق» إزاء تفتيش منزل ترامب، 
وقــال إنها تنم عن «انحيــاز حزبي» من جانب 
وزارة العــدل. وقالت النائبــة اجلمهورية إليز 
ســتيفانيك «إذا كان بإمــكان مكتب التحقيقات 
الفيدرالي مداهمة مقر رئيس أميركي، تخيل ما 
الــذي ميكن أن يفعلوه بك»، ليرد عليها النائب 
الدميوقراطي تيد ليو بالقول «ملاذا ال يستطيع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق مع رئيس 
أميركي؟ لســنا روسيا حيث ال ينطبق القانون 

على رئيس الدولة ورفاقه».

سجال جمهوري ـ دميوقراطي حول مداهمة «إف بي آي» مقّر الرئيس السابق

الشرطة حترس موكب دونالد ترامب لدى وصوله إلى مكتب املدعي العام في نيويورك     (رويترز) التفاصيل ص ١٦

 

«يوم غضب» فلسطيني غدًا 
للتنديد بالعدوان اإلسرائيلي

«القرم» تعلن الطوارئ.. وكييڤ تتهم موسكو 
باستخدام «زابوريجيا» درعًا نووية
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فاز العب منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى يعقوب اليوحة 
بامليداليــة البرونزيــة ضمــن 
منافسات ١١٠ م حواجز في ألعاب 
القوى، وهي امليدالية البرونزية 
الثانية للكويت في دورة ألعاب 
التضامن اإلسالمي املقامة حاليا 
في مدينة قونية التركية والتي 

تستمر حتى ١٨ اجلاري.
إلــى ذلــك، يخــوض أبطال 
منتخبنــا الوطنــي للرمايــة 
منافســات األدوار النهائية في 
رماية «التــراب» بعد ان متكن 
من تخطي التصفيات التمهيدية، 
وتعقد اآلمال على أبطال الرماية 
بتخطي األدوار النهائية صباح 
اليوم وصعود منصات التتويج.
وكان وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري، مثــل 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، في حفل افتتاح 
الــدورة، بحضور شــخصيات 
عربيــة وإســالمية بــارزة، في 
مقدمتهم الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان.
وتشارك الكويت في الدورة 
بـ ٥٨ العبا والعبة، يشــاركون 

في ١٠ ألعاب.
وأكد املطيري أن العمل جار 
لتطبيــق اســتراتيجية الهيئة 
لتطويــر  للرياضــة  العامــة 
الرياضــة الكويتيــة والتي مت 
إعدادها بالشــراكة بني الهيئات 
واملؤسســات ذات الصلــة فــي 
القطاعني العام واخلاص، وذلك، 
خالل زياتــه أمس األول العبي 
والعبات وفد الكويت املشــارك 

في الدورة.

ممّثل صاحب السمو حضر افتتاح دورة ألعاب التضامن اإلسالمي.. واليوحة أحرز برونزية «١١٠ م حواجز»

ممثل صاحب السمو األمير وزير اإلعالم والثقافة والشباب عبدالرحمن املطيري والشيخ جابر ثامر اجلابر يتوسطان وفد الكويت 

البطل األوملبي عبداهللا الطرقي يرفع علم الكويت متقدما الوفد الرياضي املشارك في الدورة خالل طابور العرض 

املطيري: ماضون بتطوير إستراتيجية الرياضة

التفاصيل ص ١٨


