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منصور الرشيدي متوجا بذهبية «فردي سكيت» الشيخة أدانا ناصر صباح األحمد

منصور الرشيدي يحصد الذهبية 
الرابعة للكويت بدورة ألعاب التضامن 

اإلسالمي في رماية «فردي سكيت»

«كيبكو» تقفز بأرباحها
٦٨٪ إلى ٥٫٣ ماليني دينار 

بالنصف األول
1118

أسعار تذاكر العودة للكويت ٥ أضعاف املغادرة
باهي أحمد

باتت تكلفة تذكرة الطيران 
لرحلة عائدة إلى الكويت بـ ٥ 
أضعــاف ســعر تذكــرة رحلة 
مغــادرة من الكويــت إلى ذات 
الوجهة، حيث سجلت وجهات 
نشــطة أســعار تذاكر مغادرة 
مبستويات أدنى من ٢٠ دينارا 

فيما ترتفع أسعار تذاكر العودة 
منهــا لتتراوح  بــني ١٤٠ و١٩٠ 
ديناراً خالل األيام احلالية. وأكد 
أهل السوق في قطاع السياحة 
والسفر لـ «األنباء» أن االرتفاع 
في أسعار العودة إلى الكويت 
يعد أمرا طبيعيا بعدما تغيرت 
بوصلة املوســم ببــدء انتهاء 
العطلة الصيفية وباتت تذاكر 

العودة إلى الكويت هي األكثر 
طلبا، حيث تشهد احلجوزات 
تزايدا مستمرا يرفع من معدالت 
الطلــب وتزيد معه األســعار 
بصورة طبيعية، خصوصا أن 
موسم السفر كان قياسيا. وأشار 
أهل السوق إلى أنه ميكن ألي 
شــخص السفر خارج الكويت 
على بعض الوجهات بأقل من 

٢٠ دينارا وعلى وجهات يفضلها 
املواطنون بـ ٥٠ دينارا، ولكن 
العودة قبل الدراســة تبدأ من 
١٤٠ دينارا، إال أن هناك فرصة 
ملن يرغبون فــي قضاء عطلة 
رخيصة إذ إن أســعار العودة 
ستشهد انخفاضا بنسبة ٧٠٪ 

بعد منتصف سبتمبر. 

طلب متزايد مع انتهاء العطلة ومسارعة املسافرين  للعودة قبل بدء الدراسة

الطعون على جداول الناخبني احلالية.. ُرفضت
مرمي بندق 

انتظارا ملا سينتج عنه التدقيق في تقرير جلنة 
القيود التي تضم خبراء وأكادمييني ومختصني، قالت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» إن 
جميع الطعون التي قدمت إلى احملكمة الدستورية 

على جداول الناخبني احلالية رفضت. 
وأوضحت املصادر أن جميع الطعون التي قدمت 
للمحكمة الدســتورية وتضمنــت ان بعض القيود 
احلاليــة غيــر صحيحة، وبعد حتقــق احملكمة من 
صحــة القيود مت رفض الطعــون، وصدرت أحكام 

لصالح وزارة الداخلية. 
هذا، وقالت مصادر خاصة لـ «األنباء» إن هناك 
احتمالني أمام احلكومة في جلســة مجلس الوزراء 
االســتثنائية التي ســتعقد األربعاء املقبل برئاسة 

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف. 
وأوضحت: االحتمال األول، أن يستقر الوضع كما 
هو عليه وتتم االنتخابات وفقا للجداول االنتخابية 
املعتمــدة واحملصنة حاليا، وعليه من الوارد يفتح 

باب الترشح اجلمعة ١٩ اجلاري حتى ٢٨ منه. 
واالحتمال الثاني، ان يصدر مرسوم بقانون ينص 
على إلغاء هذه اجلداول في كل الدوائر االنتخابية، 
على ان يتم اعتماد كشوف جديدة للناخبني الذين 
لهــم حــق االنتخاب على أســاس موطــن اقامتهم، 
وفقا للبيانات الرســمية الواردة في سجالت هيئة 

املعلومات املدنية. 
وردا علــى احتماليــة الطعن في هذا املرســوم، 
أجابت املصادر: ان احملكمة الدستورية ال تقبل من 
ناحية الشكل مثل هذا الطعن على اجلداول «القيود» 
احملصنة، ألنه بصدور مرسوم الدعوة لالنتخابات 
تكون جداول الناخبني اجلديدة قد مت حتصينها وفقا 
للمادة ٨ من املرســوم بالقانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ 
والتي تنص على انه «ال يجوز إجراء أي تعديل في 

اجلداول بعد صدور مرسوم الدعوة». 
وقالت مصادر أخرى: بشــرط ان ينص مرسوم 
الضرورة على إلغاء املواد من ٦ حتى ١٧ من قانون 
االنتخاب واخلاصة بجداول الناخبني والتي تنص 

على االعتراضات وما شابه.

احتماالن أمام مجلس الوزراء األربعاء املقبل األول: يستقر الوضع كما هو عليه باجلداول املعتمدة ويفتح باب الترشح ١٩ اجلاري حتى ٢٨ منه  والثاني: إصدار مرسوم بقانون بالتعديل

«الداخلية»: ترجيحات بدمج قطاعات 
في الهيكل اجلديد قريبًا

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

أشــاد نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخلية  الدفاع ووزيــر 
الشــيخ طالل  بالوكالــة 
اخلالد بكفاءة رجال أمن 
املطــار. وأكــد أنهــم هم 
الســاهرة على  العيــون 
الوطــن وقــادرون  أمــن 
على أداء املهام والواجبات 
املنوطة بهم. وشدد اخلالد، 
خــالل جولة قــام بها في 
الدولي،  الكويــت  مطــار 
علــى ضــرورة تســخير 
جميع اإلمكانيات خلدمة 
املسافرين. إلى ذلك، باشر 
الوكالء املساعدون الذين 
صــدر أمــس األول قــرار 
بتعيينهم في قطاعاتهم، 
اللــواء عبــداهللا  وهــم: 
الرجيــب في األمن العام، 

اللواء حامد البالولاللواء حامد الدواس

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب ـ أحمد خميس 

أبلــغ مصدر أمني «األنبــاء» أن تعليمات 
صدرت إلى إدارات شؤون اإلقامة في احملافظات 
الســت بوقف إصدار ســمات التحــاق بعائل 
حتى إشعار آخر. وقال املصدر إن الوقف جاء 
بتعليمات من القيادة العليا في وزارة الداخلية. 
الفتا إلى أنه ســيتم استثناء شرائح محددة 

مثل األطباء. وأضاف املصدر: من صدرت لهم 
ســمات التحاق بعائــل ال تنطبق عليهم هذه 
التعليمــات اجلديدة، ويأتي القرار بعد وقف 
الزيارات العائلية من قبل اإلدارات وقصرها 
وعلى نطــاق محدود ووفق ضوابط من قبل 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون اإلقامة واملدير 
العام لشؤون اإلقامة، وذلك حلني االنتهاء من 

دراسة تقّنن عملية الدخول بسمات زيارة.

طهران: التوصل التفاق 
نووي  رهن مبرونة 

واشنطن في «٣ قضايا»

إيقاف ضم من لديهم 
ترخيص بالعمل بعد 

الدوام للمجلس الطبي

عواصم - وكاالت: أعلنت إيران 
أن املفاوضات النووية في ڤيينا 
مع القوى الدولية الكبرى تشهد 
«تطورا نسبيا» لكنها لم حتقق 

جميع مطالب طهران.
وأوضح وزيــر اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
قبيل تقدمي بــالده «موافقتها 
النهائية» على املقترح األوروبي 
األخير واالتفاق املبرم في عام 
٢٠١٥ أن «اجلانب األميركي في 
النمســاوية وافق  العاصمــة 
شفهيا على اقتراحني إليران»، 
لكــن ما زالــت هنــاك «ثالث 
مسائل مهمة متبقية» حتتاج 
إلــى «مرونــة» مــن الواليات 
املتحــدة، إضافــة إلى حتويل 
موافقتها «الشفهية» إلى «نص 

مكتوب».

عبدالكرمي العبداهللا 

علمت «األنباء» من مصادر 
صحية مطلعة أن وزارة الصحة 
أصدرت قــرارا بعدم ضم أي 
من مزاولي املهنة من الكوادر 
الطبية ممــن لديهم ترخيص 
بالعمــل بعــد نهايــة الــدوام 
الرســمي إلى اللجــان الفنية 
املشــكلة في املجلــس الطبي 
العام. وذكرت املصادر أن هذا 
يأتــي انطالقــا من مبــدأ عدم 

تعارض املصالح.

بدءاً من ٢١ اجلاري للحاصلني على ٧٥٪ فما فوق للعلمي و٨٠٪ فما فوق لألدبي

جامعة الكويت تفتح الباب أمام الوافدين 
الراغبني بالدراسة على نفقتهم اخلاصة 

 التفاصيل ص ٥

آالء خليفة - ثامر السليم 

 أعلنــت جامعة الكويت عن 
بــدء تقــدمي طلبــات االلتحاق 
املقيمــني  األجانــب  للطلبــة 
والطلبة من مواطني دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي خريجــي 
الثانويــة العامــة الراغبني في 
الدراسة باجلامعة على نفقتهم 
اخلاصة، وذلك خالل الفترة من

٢١ حتى ٢٧ اغســطس اجلاري. 
وقال األمني العام جلامعة الكويت 
باإلنابة واملتحدث الرســمي لها 
د.محمد زينل في تصريح صحافي 
إن تقدمي طلبات االلتحاق سيكون 
إلكترونيــا للطلبة املســتوفني 
شــروط القبــول مــن خريجي 
النظام املوحــد واملعهد الديني 
والثانوية األمريكية وخريجي 
الثانويــة االجنليزيــة لطلبــة 

مدارس الكويــت فقط. وأوضح 
زينل أن الطلبة األجانب املسموح 
لهم بالتقدمي هم احلاصلون على 
معدل ٧٥٪ فما فوق للقسم العلمي 
و٨٠٪ فما فوق للقسم األدبي في 
الشــهادة الثانويــة وأن يكونوا 
من خريجــي املرحلــة الثانوية 
 ٢٠٢٢/٢٠٢١ الدراســي  للعــام 

أو العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

الصني ترّد بـ «مناورات حرب» 
على الزيارة األميركية اجلديدة لتايوان

عواصم - وكاالت: نفذت الصني مناورات 
عســكرية جديدة في محيط تايوان ونددت 
بزيارة جديدة أجراها أعضاء من الكونغرس 
األميركي للجزيرة بعد أيام على زيارة مشابهة 
قامــت بها رئيســة مجلس النواب نانســي 
بيلوسي وأثارت ردا غاضبا من بكني. ودفعت 
زيارة الوفد البرملاني األميركي والتي لم تكن 
معلنة سابقا، الصني إلى التأكيد مجددا أنها 
«ستســتعد حلرب» بشــأن تايوان. والتقى 
وفــد الكونغــرس املكون مــن ٥ أعضاء في 
الكونغرس بالرئيسة التايوانية تساي إنغ-

وين، التي أبلغت أعضاء الوفد بأنها ترغب 
«باحملافظــة على اســتقرار الوضع الراهن 
عبــر مضيق تايوان». وأثارت الزيارة التي 

ضمت شــخصيات من احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي حفيظة بكني التي أعلنت تنظيم 
«دورية للتأهب ملعارك مســلحة ومناورات 
قتالية في البحر واملجال اجلوي حول تايوان». 
وقالــت وزارة الدفــاع الصينية إن «جيش 
التحرير الشــعبي الصيني يواصل التدرب 
واالســتعداد للحرب والدفاع عن الســيادة 
الوطنية وسالمة األراضي وسحق أي شكل من 
أشكال استقالل تايوان االنفصالي ومحاوالت 
التدخل اخلارجية بشــكل حــازم»، محذرة 
«واشنطن وســلطات احلزب الدميوقراطي 
التقدمي احلاكم في تايوان من ان استخدام 
تايــوان الحتــواء الصني ســيكون مصيره 

الفشل». 

تايبيه تبلغ وفد الكونغرس أنها تريد «احملافظة على الوضع الراهن»

بارجات حربية صينية تشارك في املناورات اجلديدة حول تايوان            (رويترز)

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص ١٠

واللواء عبداهللا ســفاح في 
األمن اخلاص إلى جانب مهام 
عمله مديرا ألمن الفروانية 
واجلهـــراء والسجـــــون 
واملنشــآت وتنفيذ األحكام 
بالوكالــة، وكذلــك اللــواء 
حامد البالول وكيال لقطاع 
الوزيــر، واللــواء  مكتــب 
بدر البالــول وكيال لقطاع 

التدريب والتعليم، واللواء 
حامد الدواس وكيال لقطاع 

األمن اجلنائي.
ذي  صعيــد  وعلــى 
صلة، قــال مصدر أمني إن 
هيكل وزارة الداخلية جار 
االستقرار عليه، مرجحا أن 
يتم دمج قطاعات في الهيكل 

اجلديد.

علماء الشرع لـ «األنباء»: االنتخابات الفرعية غير جائزة 
02والصوت أمانة يجب أن يذهب للمستحق 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  
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 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص٨

وقف إصدار سمات االلتحاق بعائل 
للوافدين حتى إشعار آخر


