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غير مخصص للبيع

قمم الرياض تعّزز آفاق التعاون الصيني ـ العربي

الريــاض ـ وكاالت: اســتقبل خــادم 
احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز الرئيس الصيني شــي جني 
بينغ، بحضور صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء 
الســعودي، في قصــر اليمامة بالرياض 
أمــس، في إطــار الزيارة التــي يقوم بها 
الرئيــس الصينــي للمملكــة، وتخللها 
مشــاركته اليوم في «القمــة الصينية ـ 
العربية األولى»، و«القمة األولى للصني 
ومجلس التعاون لدول اخلليج العربية» 
اللتني تستضيفهما الرياض، إلى جانب 
اجتمــاع الدورة الـــ ٤٣ للمجلس األعلى 

ملجلــس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتشــكل مبجموعها فرصة اســتثنائية 
لتوسيع آفاق التعاون العربيـ  الصيني.

وقد وصل ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، إلى الرياض لترؤس وفد 

الكويت في القمم الثالث.
هذا، ورحب خادم احلرمني الشريفني 
بالرئيــس الضيف والوفــد املرافق له في 
اململكــة العربيــة الســعودية، فيما أبدى 
الرئيس الصيني سعادته بزيارة اململكة.

وقالت وكالة األنباء السعودية (واس) 
إنه جرى خالل اللقاء استعراض عالقات 

الصداقة التاريخية بــني اململكة العربية 
الســعودية وجمهورية الصني الشعبية، 
وسبل تعزيزها مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني في شتى املجاالت.
عقب ذلك، وّقع خادم احلرمني والرئيس 
جني بينغ اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية 
الشــاملة بني اململكة العربية الســعودية 

وجمهورية الصني الشعبية.
وكان صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان استقبل في الديوان امللكي بقصر 
اليمامة في الرياض الرئيس الصيني، حيث 

أجريت له مراسم االستقبال الرسمية.
وعقــد ولي العهــد والرئيس الصيني 

لقــاء رحب في بدايتــه بالرئيس الضيف 
فــي اململكــة، متمنيا لــه ومرافقيه طيب 
اإلقامــة، فيما عبر الرئيــس الصيني عن 
شكره وتقديره ملا لقيه والوفد املرافق من 

كرم الضيافة وحسن االستقبال.
وشــهد ولي العهد والرئيس الصيني 
مراسم تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات 

التفاهم الثنائية بني البلدين. 
وفي مقال افتتاحي نشرته وسائل إعالم 
سعودية، قال جني بينغ إنه يقوم «بزيارة 
رائدة» من أجل «تدشني عهد جديد لعالقات 
الصني مع العالم العربي ومع دول اخلليج 

العربية والسعودية».

ممثل صاحب السمو يترأس وفد الكويت في القمم الثالث.. وخادم احلرمني والرئيس الصيني يوّقعان اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشاملة بحضور األمير محمد بن سلمان

جانب من مترين لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢           (أحمد علي)

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

مواجهات ربع النهائي تنطلق اليوم 
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السفير الكوري تشونغ 
بيونغ ها لـ «األنباء»: 

منتخبنا خرج من الباب 
الكبير للمونديال 

بدر حجي لـ «األنباء»: 
البرازيل وفرنسا 

األفضل.. وميسي تفّوق 
على رونالدو

لؤلؤة الغرب لؤلؤة الغرب ٢٠٢٢٢٠٢٢.. .. 
جاهزية ومهارة جاهزية ومهارة ميدانية ميدانية 

ملنتسبي القواتملنتسبي القوات 
07املسلحة   املسلحة   

محمد السقاف ووليد اخلشتي ويوسف الرويح في لقطة جماعية مع املنظمني 
والرعاة في موقع مشروع «ونتر وندرالند الكويت»

محمد العثمان

«ونتر وندرالند الكويت» تطلق نسختها األولى األحد املقبل

«الوطني» يوّفر خدمة 
«آبل باي» لعمالئه.. 

والعثمان: البنك ملتزم بتوفير 
أكثر حلول الدفع تطورًا
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صاحــب الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان ولــي العهد رئيس الوزراء الســعودي مســتقبال 
الرئيس الصيني شي جني بينغ

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مصافحاً الرئيس الصيني شي جني بينغ خالل مراسم 
توقيع اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشاملة           (واس)

ممثل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مصافحا 
الرئيس الصيني شي جني بينغ

رسوم اخلدمات البريدية.. قيد 
املراجعة.. لم تتغير منذ ٣٦ عاماً

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن هناك توجها حكوميا إلعادة دراسة 
أجــور ورســوم اخلدمات البريدية فــي الكويت كونها لم 
تتغيــر منذ نحو ٣٦ عاما، وذلك بهدف مالءمتها لتكاليف 
اخلدمات املقدمة. وجاء في تقرير أن ديوان احملاســبة أكد 
على ضرورة مراجعة أســعار اخلدمات البريدية التي لم 
تتغير منذ عام ١٩٨٦، وتعديلها وفق القانون في شأن تنظيم 
أعمال البريد مبا يتناسب مع مستوى تكلفة اخلدمة وفق 
املتغيرات احلالية مع حتقيق هامش ربح ميكن البريد من 
الصرف على استقدام وصيانة األجهزة والتقنيات احلديثة 
التي يعتمد عليها في التشغيل لالرتقاء مبستوى اخلدمة 
وأيضــا إعادة النظر فــي العقوبات والغرامات املناســبة 

ملخالفي القانون.

لتتناسب مع مستوى تكلفة اخلدمة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 
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كرواتيا - البرازيل: ٦:٠٠
هولندا - األرجنتني: ١٠:٠٠

املغرب - البرتغال : ٦:٠٠   
فرنسا - إجنلترا : ١٠:٠٠

إضافة ربات البيوت واملعاقني إلى «عافية» على جدول جلسة الثالثاء
برنامج عمل احلكومة وتقرير «التشريعية» عن «تعارض املصالح» يتقدمان جدول األعمال

سامح عبداحلفيظ

أُدرج على جدول أعمال جلسة مجلس األمة العادية 
املقبلة املقرر عقدها الثالثاء، التقرير األول للجنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل عن إضافة شرائح جديدة 
لقانون التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين «عافية» 
واخلاص بإضافة شريحتي ذوي اإلعاقة وربات البيوت.

ومن املقرر أن يستعجل النواب تقرير اللجنة ملناقشته 
بحضور اجلانب احلكومي، حيث سيدفع النواب باجتاه 
إقرار التقرير مبا ورد فيه من مالحظات وموافقة النواب.
مصدر نيابي مــن اللجنة أبلغ «األنباء» بأن اللجنة 
تنســق مع باقي النــواب لتمرير القانــون كونه يهتم 
بشــريحتني اجتماعيتــني مهمتــني جدا لــدى اجلانبني 

احلكومي والنيابي.
كما أدرج على جدول أعمال اجللسة التقرير اخلامس 
والعشرون للجنة التشريعية عن قانون تعارض املصالح 
الذي طالب به غير نائب سابقا وشددوا على سرعة إقراره.
كمــا أُدرج على جدول أعمال اجللســة ذاتها برنامج 

عمل احلكومة الذي أحيل إلى املجلس مؤخرا.

القطاع اخلاص يتولى تنفيذ 
واستثمار «املركز التعليمي الترفيهي» 

بشارع عبداهللا األحمد
بداح العنزي

انتهت البلدية من دراســة مشــروع املركز التعليمي 
الثقافي الترفيهي بشارع عبداهللا األحمد في منطقة شرق 
مبســاحة ٥٧٠٩٨م٢ متهيدا لطرحه على القطاع اخلاص 

للتنفيذ واالستثمار، وذلك بعد إقراره من «البلدي». 
وفي هذا السياق، قال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
إن املشروع موزع على ٣ قطع، مشيرا إلى ان املساحات 
التجاريــة فيه تبلــغ   ٦٠٪ و«التعليمية» ٤٠٪، الفتا إلى 
ضرورة التزام املطور بتنفيذ البنية التحتية والنواحي 
التجميلية مع إنشاء مواقف سيارات متعددة األدوار باجلهة 
الشــرقية، إضافة إلى جسور مشــاة بني قطع املشروع. 
وأضــاف املنفوحي ان القطعة «أ» تتضمن مبنى يتألف 
مــن ٤٠ طابقا مبســاحة بنائيــة ١١٠٩١١م٢ مع تخصيص

٢٦ دورا منهــا إلقامــة فنــدق، أما القطعــة «ب» فعبارة 
عن مبنى من ١١ طابقا لألنشــطة الترفيهية والتعليمية 
واملسطحات اخلضراء وألعاب األطفال، فيما تضم القطعة 

التفاصيل ص٨«ج» مواقف سيارات وحديقة للتزلج.

تنديد دولي بعد تنفيذ إيران أول 
حكم باإلعدام مرتبط باالحتجاجات

عواصم - وكاالت: نفذت إيران أمس وللمرة األولى منذ 
بدء التظاهرات التي تهز البالد منذ منتصف سبتمبر، أول 
حكم باإلعدام مرتبط باالحتجاجات، ما أثار استياء دوليا 
وحتذيرات مــن منظمات الدفاع عن حقوق اإلنســان من 
عمليات إعدام وشيكة أخرى. وقال موقع «ميزان أونالين» 
التابع للسلطة القضائية إن محسن شكاري، الذي وصفته 
بـ«مثير الشــغب» قام بقطع شارع ستار خان في طهران 
في ٢٥ سبتمبر وجرح أحد عناصر األمن بساطور، أعدم 
صباح امس، بعــد إجراءات قضائية اعتبرتها مجموعات 
للدفاع عن حقوق اإلنســان «محاكمة صورية». وحذرت 
من أن عشرة أشخاص آخرين على األقل يواجهون مصيرا 
مماثال بعد احلكم عليهم باإلعدام شــنقا لوقائع مرتبطة 

باالحتجاجات.
وقالــت منظمة العفــو الدولية إنها «شــعرت بالهلع» 
من إعدام شــكاري بعد ثالثة أســابيع فقط على إدانته في 
«محاكمــة صورية جائرة جدا». وســبق ان حذرت بأن ٢٨

شــخصا على األقل، بينهــم ثالثة قاصرين ميكن أن يحكم 
عليهم باإلعدام أيضا على خلفية االحتجاجات.

وأعربت احلكومات األملانية والفرنسية والبريطانية، عن 
غضبها الشــديد. وكتبت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا 
بيربوك في تغريدة على موقع تويتر «ازدراء النظام اإليراني 
لإلنسانية ال حدود له». وأدانت باريس عملية اإلعدام التي 
جاءت لتضاف إلى «انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى» 

التفاصيل ص ١٥بينما قالت لندن إنها «فضيحة».

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٢ - ٤


