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غير مخصص للبيع

٣ خيارات أمام مجلس الوزراء اليوم
مرمي بندق 

حســب املعلومات التي توافرت حتى 
مساء أمس يعقد مجلس الوزراء جلسته 
األســبوعية االعتيادية في موعدها اليوم 
االثنني برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح. ويترقب النواب 
واملواطنون واملتقاعدون واملوظفون وربات 
البيوت واألرامل واملطلقات واملرشــحون 
لتولي الوظائف القيادية قرارات املجلس 
اليوم أو توقيت القرارات التي ينتظر أن 

يشكل بعضها «بدائل» أفضل للتقارير ذات 
الكلفة املالية العالية التي طلبت احلكومة 
إعادتهــا إلى اللجــان املتخصصة في ظل 
التوافق على بعض امللفات ومنها املتقاعدون 
والعفو وسلم الرواتب اجلديد واملساعدات 
االجتماعيــة. هذا، ورمبــا يفضل املجلس 
عدم إعالنهــا اليوم تريثا إلبــالغ اللجان 
البرملانيــة بها، خصوصا انــه مازال أمام 
مجلس الوزراء متسع من الوقت لعقد جلسة 
أخرى في ٢٣ اجلاري قبل اجللسة البرملانية 
املقررة اليوم التالي، أو حسم خيار استقالة 

احلكومة التي جتهز ٣ مشاريع قوانني في 
حال استمرار املوقف النيابي املتشدد حيال 
قضية القروض. وقالت مصادر مطلعة إن 
احلكومة - التزاما ببرنامج عملها - ستعد 
٣ مشــاريع قوانني إلنشاء هيئة مستقلة 
لالنتخابات البرملانية وستتم هذه اخلطوة 
بصفة استعجال خالل مدة ٣ أشهر من تاريخ 
تقدمي احلكومة برنامج عملها ملجلس األمة.

وأضافت أن املشروع الثاني يهدف لتعديل 
قانون املناقصات العامة، والثالث لتطوير 

ادارة الفتوى والتشريع.

إعالن «البدائل» األفضل  مباشرة ومنها زيادة املتقاعدين والبديل االستراتيجي للرواتب والعفو أو إرجاؤها للتفاوض بشأنها مع اللجان البرملانية أو االستقالة 

«نفط الكويت» تطلب أبراج حفر 
للنفط الثقيل لزيادة اإلنتاج

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط 
الكويت طلبت أبراج حفر للنفط الثقيل، وذلك لتغطية التوسعات 
التي تطمح لها الشركة في زيادة مستويات اإلنتاج بأكثر من

٦٠ ألف برميل نفط ثقيل يوميا، وقالت ان خطط الكويت لتطوير 
إنتاج النفط الثقيل تستهدف إنتاج ما يقارب ٢٧٠ ألف برميل 
يوميا بعد عام ٢٠٣٠. وذكرت املصادر ان عملية التوريد التي 
تطلبها شــركة نفط الكويت ألبراج احلفر ضرورية لتيســير 

األعمال في حقل فارس السفلي.

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مســتقبالً نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي الذي بلّغ 
سموه رسالة شفوية من ملك األردن إلى صاحب السمو األمير 

صاحب السمو تلقى رسالة شفوية من ملك األردن تسّلمها سمو  ولي العهد
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املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية كّرمت 
العم املرحوم بإذن اهللا خالد يوسف املرزوق

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
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الكروز البحري مستقبل قادم ال محالة!.. تنامي ثقافة الكروز البحري إلى أين؟.. حتب السفر وتخاف ركوب البحر؟!.. جربت السفر بالطائرة والسيارة والقطار، جرب الباخرة البحرية؟

قارئي العزيز: هل جربت رحالت الكروز البحري؟.. تعال معي في جولة حقيقية جنول ونستكشف الكروز البحري بكل محطاته السندبادية؟

لقد ولى زمن أخاف أركب البحر يصيبني «دوار البحر».. تعال معي في جولة جديدة آخذك معي عبر الورق والصورة الى «املدن العائمة» وهي اليوم مســميات لشركات عاملية 

جتوب البحار، وتقول آخر اإلحصاءات اجلديدة األوروبية إن صناعة الكروز البحري الســياحية تضم أكثر من ٤٠ مليار دوالر ســنويا ومن املتوقع أن تزداد بعد عودة الكروزات 

البحرية إلى العمل بعد انتهاء جائحة كورونا.

الكروز البحري.. مستقبل السياحة العاملية
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جتربة الكروز البحري يحق لك كقارئ أن 
جتربها إن كنــت قادرا ماليا وهي في حقيقة 
األمر أرخص من السفرات العادية ألنك بألف 
دينار كويتي عبر الكروز تســتطيع زيارة ٦
عواصم أوروبية بينمــا حتتاج إلى (٦٠٠٠) 
ستة آالف دينار لزيارة هذه العواصم مجتمعة!

الكروز البحري قادم بقوة كخيار مستقبلي 
وهناك تزايد وإقبال من الناس عليه واختياره 

وجتربته.
أنت حتتاج إلى تأشيرة شنغن ثم حتجز 
تذكرة ســفر حملطة ينطلــق منها الكروز 
البحري مثل كيل في أملانيا وبرشلونة 
وكثير من اجلزر اإليطالية، وفرنسا 
وبريطانيا ومالطا وغيرها من الدول 
األوروبية، إضافة إلى دول جنوب 
آســيا واألميركتــني..) ضع في 
اعتبارك ان روســيا وأميركا 
تشــترطان عليــك احلصول 
على التأشيرة حتى تصعد 

الباخرة السياسية.
شركة ام اس سي

من الســفن السياحية 
التــي جربتهــا فــي رحالت 
الكروز البحري MSC وهي إيطالية اجلنسية 
انشــئت في سنة ١٩٨٩ منذ ٣٤ عاما، ومقرها 

في جنيف.
هذه السفن السياحية لم يتم بناء (وورلد 
يوروبا) لإلبحــار حول العالم لقد مت بناؤها 

لتغيير العالم.
وسر حداثتها وعصريتها انها ضمن اكثر 
السفن اجلديدة السياحية مدعومة بوقود انظف 
ومع دمج التكنولوجيا اخلضراء احتراما لهذا 
الكوكب وهذا يعني رحالت بحرية اكثر استدامة 
تعمل بالغاز الطبيعي املسال وتقنياتها تقوم 
على إعادة تدوير املياه لتنقية مياه الصرف 
الصحي ودراسة املراوح لتقليل الضوضاء حتت 
املاء فيما يتعلق باحلياة البرية والبحرية وقد 
ركبت اسطولها اكثر من مرة واتذكر الباخرة 
ذات الـ١٩ طابقا و٥٧١٤ راكبا ولديها اآلن قدرة 
على اســتيعاب ٦٨٥٠ راكبا فــي ٢٧٦٠ غرفة 

سيكون في القريب العاجل تنافس حاد على 
(اعاجيب البحر) وهي سفن سياحية تعتبر 
مــن اضخم الفنادق العائمة حول العالم وقد 
اســتعانت بها حكومة قطر فــي كأس العالم 
مؤخرا لتوفير ســكن آلالف ومئات الســياح 

من مختلف دول العالم.
ثقافات مختلفة

قبل أن تصعد الى الباخرة تقوم بإجراءات 
الدخول، والعملية منظمة ولها مواعيد ثابتة 
ومن يقومون هناك باستقبالك يعرفون قيمتك، 
فأنت زبــون اخترتهم وهم يبذلون جهودهم 
جلعــل رحلتك كما تتمنــى وخططت لها من 

حيث الترفيه والسفر والترويح والتغيير.
ناطحات سحاب بحرية

ركبت في الكروز البحري بواخر تزيد عن ١٥
طابقا وهي تتطور فحني ركبت الكروز البحري 
في الســبعينيات كانت الســفينة اتلنتس ال 
تزيد عن ٣ ادوار وحتمل ٢٥٠٠ راكب جبنا بها 
اجلزر اليونانيا رودس وكريت وسانتوريني 

وغيرها من اجلزر.
أعمار

عندما تركب الكروز البحري جتد مختلف 
االعمار خاصة، فهناك ســفن لها زبائنها من 
املتقاعديــن الذين يصحبــون رحالتها ألكثر 
من ٣ أشــهر وهم يتنقلــون معها عبر اجلزر 
واحملطات وهناك تطور يخدم قطاع االطفال 
والشــباب واضح انهم يرون فيهم استشرافا 

للمستقبل.
سياحة نوعية

صار كثير من الناس اليوم يراودهم هاجس 
لَم ال أجرب الكروز البحري؟

اليــوم دول كثيرة دفنــت البحر وأعطت 
العالم احسن الزهور والورود وكذلك كّبرت 
كروزها البحري السياحي، وأتذكر انني قبل 
كورونا ركبت (Holland American Line) من 
مينــاء أمســتردام وأعتبر هذا الكــوروز من 
أحســن وأجمل وأمتع الكــروزات التي كتبت 

عنهــا كمســافر في الســياحة البحرية وبكل 
الذكريات اجلميلة.

عرض وطلب

اليوم نشــط تسويق الكروز البحري عبر 
عروضه في كســب فئات مثــل (املتقاعدين - 
الشــباب - األطفال - األسر متوسطة الدخل 
- املراهقــني) ألن باختصــار أصحاب الكروز 
البحري انتبهوا إلى أهمية التسويق والعروض 

خاصة اخلصومات.
لقــد حتولت هــذه البواخــر العمالقة الى 
منتجعات وفنــادق عاملية تضــم أفخم غرف 
النوم والصاالت والبوفيهات والرياضة واملساج 

والترفيه.
رحلتي الكروزية تبدأ من قطر

رحلتي هذه املرة تبدأ من دولة قطر الشقيقة 
التي وصلتها على الطيران القطري ٦:٣٠ مساء 
وبقيت ترانزيت ٧ ساعات ثم جعلني مضطرا 
استأجر فندقا ألن موعد رحلتي إلى برشلونة 

في الثانية ليال في منتصف الليل.
مطــار الدوحة اليوم ترى فيه مئات اآلالف 
من السياح من كل حدب وصوب ومن كل فج 
عميق، وكلنا تابع بطولة كأس العالم األخيرة 
والنجاح الباهر الذي حصده إخواننا القطريون 

من إعجاب جماهير العالم.
وهــذه فرصة أبدي فيها إعجابي وتقديري 
لشركة اخلطوط اجلوية القطرية وقد سرني 
هذا الكم من الطائرات التي وجدتها على ارض 

املطار تنتظر اإلقالع.
وصلنا برشــلونة ٦:٣٠ صباحا في أجواء 
باردة جدا وانتظرنا حتى التاســعة والنصف 
لتفتــح مكاتب شــركة ام اس ســي وتبدأ في 
استقبال افواج السياح الذين سيغادرون عصرا 
من ميناء برشلونة إلى: (مرسيليا - جنوه - 
السبيتسيا - نابولي - مايوركا اإلسبانية).

عزيزي القارئ تابع رحلة الكروز البحري 
هذه لعلك جتد فيها ما يسرك.

إلى اللقاء في مرسيليا.

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw
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..و«املالية»: ال سحب لـ «القروض والزيادات»
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  

عبدالعزيز املطيري

املاليــة  اللجنــة  قــررت 
البرملانية خالل اجتماعها أمس 
بإجماع أعضائها احلضور عدم 
ســحب أي تقريــر مدرج على 
جــدول أعمــال مجلــس األمة 
مــا لــم يتــم تقــدمي تعديالت 
جوهرية وجذريــة وقانونية 
على االقتراحات املعروضة على 
املجلس وبقرار من املجلس. 

وقال مقرر اللجنة النائب 
صالــح عاشــور، إن اللجنــة 
ناقشت ٧ تقارير مدرجة على 
جدول األعمال بشأن اقتراحات 
شــراء مديونيــات املواطنني، 
وزيادة معاشــات املتقاعدين، 
وإسقاط وإلغاء فوائد القروض 

غير القانونية على املواطنني، 
وحتويــل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية الكويتية إلى شــركة 
وإنشــاء شــركة  مســاهمة، 
لتسويق احملاصيل الزراعية، 
وخفض نسبة استقطاع أقساط 
القرض احلسن من ١٥ إلى ٥٪، 
وتعديــل قانون إنشــاء غرفة 

التجارة والصناعة.
وبــني أن اللجنــة ناقشــت 
تكليفها من قبل املجلس برفع 
تقرير حول إلغاء املادة ٨٠ من 
التأمينــات االجتماعية  قانون 
بشأن املعاشــات االستثنائية، 
مشــيرا إلــى أن اللجنة بعثت 
برسالتني إلى مؤسسة التأمينات 
االجتماعية ووزارة املالية لكن 
لم يصل أي رد حول البيانات 
املطلوبة. وأضــاف ان اللجنة 

وجهت الدعوة إلى كل من وزارة 
التأمينات  املاليــة ومؤسســة 
االجتماعيــة والبنــك املركزي 
حلضور اجتمــاع اللجنة يوم 
اخلميــس املقبــل أو اجتمــاع 
يــوم األحد ٢٢ يناير بحســب 
التزاماتها، لالستماع إلى وجهة 
نظرها في االقتراحات املتعلقة 
بشــراء مديونيــات املواطنني.  
وطالب عاشور مقدمي اقتراح 
«املعاشات االستثنائية» بتعديله 
من خالل اقتراح آخر الستثناء 
بعــض الفئــات مثــل املعاقني 
والعسكريني، ألن االقتراح املقدم 
للجنــة لم يعط اســتثناء ألي 
فئة، وبالتالي إذا صدر التقرير 
فــإن العســكريني واملعاقــني 
إلغــاء املعاشــات  سيشــملهم 

االستثنائية.
صالح عاشور متحدثا 

وزير الصحة د. أحمد العوضي متوسطا د.محمد اجلاراهللا واملشاركني في املؤمتر الدولي الثالث عشر للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية    (هاني الشمري)

كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
«خليجي زين ٢٥»

  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

رسميًا.. «خليجي ٢٦» بالكويت نهاية ٢٠٢٤  
والشاهني يؤكد: جاهزون لالستضافة

نصف نهائي «خليجي زين ٢٥» اليوم: 
«العنابي» يتحدى «أسود الرافدين».. 
والبحرين للدفاع عن لقبه أمام ُعمان

«الفتوى»: الكويت تكسب حكمًا دوليًا 
ضد ائتالف شركات إيطالية وإسبانية

4:154:15
قطر كويت سبورتالعراق

8:158:15
ُعمان كويت سبورتالبحرين

التفاصيل ص١٠

صراع أجنحة في روسيا وكييڤ تكّذب رواية السيطرة على «سوليدار»
عواصــم - وكاالت: أشــاد 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
مبا وصفه «ديناميكية إيجابية» 
لقواتــه الغازيــة ألوكرانيا، في 
وقت أشــاد رجل األعمال املقرب 
منه ومؤســس ميليشــيا فاغنر 
بـ«االنضباط الشرس» ملرتزقته، 
فــي انتقاد مبطن لتفكك القيادة 
العسكرية العليا الروسية التي 
إلى  اتهامات باالفتقــار  تواجــه 
التنســيق واالبتعاد عــن واقع 
امليدان، وسط تقارير حول صراع 
قوة بني اجليش واملرتزقة. واعتبر 
بوتني ان «الديناميكية إيجابية 
وكل شيء يسير وفق خطط وزارة 
الدفــاع وهيئــة األركان العامة. 
آمــال أن يســعدنا مقاتلونا أكثر 
من مرة بنتائجهم العســكرية»، 
وذلــك ردا على التعليقات حول 
السيطرة على بلدة سوليدار، لكن 
بريغوجني املعــروف بـ «طباخ 
بوتني» قال ان مقاتليه متمرسون 
كل  و«يحققــون  القتــال  فــي 
أهدافهم بصورة مستقلة» ألنهم 

ميلكون طائراتهم ومدفعيتهم 
ومدرعاتهــم، معتبــرا أن ذلك 
من األسباب التي سمحت على 
حد قوله ملقاتليه بالســيطرة 
علــى ســوليدار، والتي التزال 
كييڤ تنفي سقوطها. وكان قد 
أعلن حاكم منطقة دونيتســك 
بافلو كيريلينكــو، أن املدينة 
التزال حتت سيطرتها، مؤكدا 
أن «املعارك مستمرة في املدينة 
وخارجها»، لكنه وصف الوضع 
بـ «الصعب». حتى بريغوجني 
نفســه قال إنه ســيعمل على 
«إرســال جثــث جميــع قوات 
اجليــش األوكراني لســلطات 
كييــڤ»، مؤكــدا أن قواتــه 
«ستسيطر على سوليدار خالل 
أســبوعني فقط»، مــا يناقض 
إعالن وزارة الدفاع الروســية 
السيطرة الكاملة على املدينة 
اإلســتراتيجية قــرب مدينــة 
باخموت التي حتاول منذ أشهر 

االستيالء عليها.
التفاصيل ص ١٩عمال اإلنقاذ ينتشلون جثة من حتت أنقاض مبنى دمره صاروخ روسي في دنيبرو                  (رويترز)

الكويت واألردن: أهمية استكمال ترسيم احلدود 
البحرية الكويتية - العراقية ملا بعد العالمة ١٦٢

أسامة دياب

الكويــت واألردن  أكــدت 
على أهمية اســتكمال ترسيم 
الكويتية  البحريــة  احلــدود 
العراقية ملا بعد العالمة ١٦٢، 
مبا يسهم في تعزيز العالقات 
بني الكويت والعراق ويحقق 
املصالــح املشــتركة بينهمــا 
واالنطالق بها إلى آفاق أوسع، 
ورحبت الدولتان باخلطوات 
اإليجابيــة واإلجــراءات التي 
يقوم بها اجلانب العراقي في 

هذا الشــأن. واتفق اجلانبان 
على أهمية استمرار التشاور 
وتنسيق املواقف جتاه القضايا 
والتحديات اإلقليمية وســبل 
التعامل معها، مبا يســهم في 
حل األزمات في املنطقة ويحقق 
األمن واالستقرار فيها. وتناول 
لقاء جمــع وزيــر اخلارجية 
الشيخ ســالم العبداهللا أمس 
فــي ديــوان عام الــوزارة مع 
نائب رئيــس الوزراء ووزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
في اململكة األردنية الهاشمية 

الصفــدي  أميــن  الشــقيقة 
العالقــات املتينة التي تربط 
الشــقيقني وأطــر  البلديــن 
التعاون املشــترك  توســعة 
وتعميــق التنســيق القائــم 
بينهمــا علــى كل األصعــدة. 
صالبــة  اجلانبــان  وأكــد 
التعــاون الثنائــي واحلرص 
املشــترك على املضي به الى 
آفاق أوســع وأكثر شــمولية 
تنفيــذا لتوجيهات القيادتني 
الشــقيقتني وبحــث مجاالت 
التعــاون املتعــددة الســيما 

االقتصاديــة واالســتثمارية 
والسياحية ومجاالت التعليم 
واألمن الغذائي والدفاعي مبا 
يعــزز املصلحــة املشــتركة 
للبلديــن ويحقــق تطلعــات 
شــعبيهما الشقيقني. كما أكد 
اجلانبان على مركزية القضية 
الفلسطينية وضرورة تكاتف 
اجلهود العربية والدولية حللها 
على أسس حل الدولتني، ومبا 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
املســتقلة وعاصمتها القدس 

التفاصيل ص ٣الشرقية.

03محليات

«التربية»: نتائج الثانوية العامة يوسف عبدالرحمن يكتب  من برشلونة:
مبّشرة وستكون جاهزة الثالثاء

عبدالعزيز الفضلي

فيما اختتم طلبة القسم العلمي في الصف الثاني عشر 
أمــس اختباراتهــم مبــادة الكيمياء، ســيؤدي زمالؤهم في 

«األدبي» اليوم امتحان «اإلحصاء». 
هذا، وكشــفت مصادر تربوية لـ «األنباء» عن أن نتائج 
االمتحانات مبشرة ونسب النجاح عالية في مختلف املواد، 
وســتكون جاهزة غدا الثالثاء. وأكــدت املصادر أن النتائج 
ستتم مراجعتها والتدقيق عليها بشكل كامل، مشددة على 
ضــرورة إعطاء فريــق الكنترول وقتا كافيــا إلجناز مهامه 

التفاصيل ص٥وليأخذ كل طالب حقه. 

٥٢٢  قتيًال و ٢٠ ألف معتقل منذ بدء االحتجاجات في إيران 
عواصــم - وكاالت: تعيــد 
اململكــة املتحــدة النظر في 
النــووي  دعمهــا لالتفــاق 
اإليرانــي املبرم بــني طهران 
والقوى الكبــرى عام ٢٠١٥، 
وذلك غداة إعدام البريطاني 
- اإليراني علي رضا أكبري 
بســبب اتهامات بالتجسس 
لصالح لندن، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة «صنداي تليغراف».
ونقلــت الصحيفــة عــن 
مســؤولني حكوميني قولهم 
إن الظــروف تغيــرت منــذ 
بدء عملية التفاوض إلحياء 
االتفاق، وتراجــع بريطانيا 
يتعلــق  فيمــا  خياراتهــا، 
باملشــاركة. إلى ذلك، ذكرت 
وكالة أنباء نشــطاء حقوق 

اإلنســان (هرانــا) ومقرهــا 
الواليات املتحدة، أنه مت قتل 
٥٢٢ شخصا على األقل خالل 
االحتجاجات املستمرة منذ ٤

شهور في إيران.
وأوضحت الوكالة أنه وفقا 
ألبحاث نشطاء حقوقيني، فإن 
من بني القتلى ٧٠ شخصا من 
القصر و٨٦ شخصا من أفراد 

الشرطة واألمن. وأضافت أنه 
مت إلقــاء القبــض على نحو 
٢٠ ألــف شــخص، ١١٠ منهم 
بدعــاوى جنائية قــد تصل 
عقوبتهــا إلى اإلعدام. ووفقا 
لتقرير وكالة (هرانا)، شملت 
االحتجاجات منذ بدايتها في 
منتصف سبتمبر املاضي أكثر 

من ١٦٠ مدينة إيرانية.
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