ملشاهدة الصفحات
PDF

االث����ن��ي�ن

 16من ذي احلجة  1442هـ 26/يوليو  - 2021السنة اخلامسة عشر  -العدد E 3913

www.alwasat.com.kw

� 12صفحة ــ  100فل�س

 الكويت تؤيد إجراءات اململكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها

إدانة عربية لتهديد أمن السعودية واستهداف املدنيني
«اجلمارك» حتبط إدخال  2.40مليون
كيس «تنباك» في ميناء الشويخ

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،إح��ب��اط��ه��ا محاولة
إدخ����ال م��ل��ي��ون�ين و 405آالف
كيس من مادة (التنباك) املمنوع
اس��ت��ي��راده��ا بحسب ال��ق��وان�ين
اجلمركية الصادرة بهذا الشأن
في ميناء الشويخ كانت مخبأة
في أربع حاويات قادمة من دولة
خليجية.
وق��ال��ت (اجل��م��ارك) ف��ي بيان
ص��ح��ف��ي أم����س :إن����ه مت رص��د
أرب��ع ح��اوي��ات بحجم  40قدما
ك��ان��ت ق��ادم��ة م��ن إح���دى ال��دول
اخلليجية ومتابعتها من مفتشي
مراقبة التفتيش واالس��ت��ي��داع
بجمارك املوانئ الشمالية (ميناء
الشويخ) مساء أمس األول وبناء
عليه قام املفتشون اجلمركيون
بتفتيشها بدقة.
وأضافت أنه بعد تفتيش تلك
احلاويات ،تبني أن األولى احتوت
على  111ألف كيس تنباك ،فيما
اح��ت��وت احل��اوي��ة الثانية على
 154ألف كيس تنباك والثالثة
ع��ل��ى م��ل��ي��ون��ي ك��ي��س ف���ي حني

أدانت دولة الكويت ،قيام ميليشيات احلوثي ،أول أمس ،بإطالق
عدد من الطائرات املسيرة املفخخة باجتاه املنطقة اجلنوبية في
اململكة العربية السعودية .وأعربت وزارة اخلارجية الكويتية ،عن
إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار تهديد أمن
اململكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف املدنيني واملناطق
املدنية فيها واستقرار املنطقة من قبل ميليشيا احلوثي عبر إطالق
ع��دد من الطائرات املسيرة باجتاه املناطق اجلنوبية وصاروخا
بالستيا ً باجتاه جازان.
وقالت الوزارة في بيان أمس :إن مثل هذه املمارسات العدوانية
واإلصرار عليها وجتاهل جهود املجتمع الدولي إلنهاء الصراع الدائر
في اليمن واستهداف املدنيني تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون
الدولي واإلنساني األمر الذي يتطلب حترك املجتمع الدولي السريع
واحلاسم حملاسبة مرتكبيها .وج��ددت التأكيد على وق��وف دولة
الكويت التام إلى جانب اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها
ف��ي ك��ل م��ا تتخذه م��ن إج���راءات للحفاظ على أمنها واستقرارها
وسيادتها.

التتمة 7

بني السطور

إحباط دخول كميات كبيرة من التنباك

احتوت الرابعة على  140ألف
كيس.
وح���ذرت (اجل��م��ارك) ك��ل من

ت��س��ول ل��ه نفسه تهريب امل��واد
امل��خ��درة والبضائع احمل��ظ��ورة
بكافة أشكالها وأن��واع��ه��ا إلى

البالد ،مشددة على أنه سيعرض
نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ
اإلجراءات اجلمركية بحقه.

في مسابقة  400م سباحة حرة

تونس حتقق أولى امليداليات الذهبية
للعرب في أوملبياد طوكيو

السباح التونسي أيوب احلفناوي متوجا ً بالذهب

«املركزي» ينظم ملتقى
حول تقرير االستقرار
املالي لعام 2020
ضمن جهود بنك الكويت املركزي الرامية إلى تعزيز
الشفافية من خالل توفير املعلومات واإلحصاءات املوثوقة
ذات الصلة بالقطاع املصرفي واملالي الكويتي ،يقيم بنك
الكويت املركزي اليوم االثنني ،ملتقى حول اإلصدار التاسع
من تقرير االستقرار املالي لعام  .2020وقال محافظ بنك
الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل :إن هذا امللتقى
يأتي استمرارا ً لنهج بنك الكويت املركزي في التواصل مع
مختلف شرائح املجتمع،
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تونس ..مسيرات
احتجاجية على تردي
األوضاع في البالد
شهدت عدة محافظات ومدن تونسية أمس ،مسيرات
احتجاجية على ت��ردي األوض��اع الصحية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية في البالد تطالب بحل البرملان
وإقالة احلكومة .ففي محيط (مجلس ن��واب الشعب)
مبدينة (ب���اردو) بتونس العاصمة ،رف��ع متظاهرون
شعار (ديقاج-ارحل) ضد رئيسي احلكومة والبرملان
هشام املشيشي وراش��د الغنوشي وضد ن��واب الشعب
مطالبني بالوظائف واحلرية والكرامة.

التتمة 7

حصد السباح التونسي أيوب احلفناوي ،أمس،
ذهبية مسابقة  400متر حرة في أوملبياد طوكيو ،هي
األولى للعرب ،رافعاً رصيد بلده إلى ميداليتني ،في
الدورة احلالية.
وقطع احلفناوي ( 18عاماً) مسافة السباق في
 3دقائق و 43ثانية و 36جزءا من الثانية ،متقدما
على األس��ت��رال��ي ج��اك ماكفالين صاحب الفضية
بفارق  0.16جزءا من الثانية ،فيما عادت البرونزية
لألمريكي سميث ك��ي��ران ب��ف��ارق  0.58ج���زءا من
الثانية .وهذه امليدالية الثانية للوفد التونسي في
أوملبياد طوكيو ،بعدما حصد محمد خليل اجلندوبي،
السبت ،فضية مسابقة التايكواندو ،في وزن حتت 58
كلغ للرجال .ومن املنتظر أن يخوض أيوب احلفناوي
سباق  800م حرة سباحة ،في األيام املقبلة ،ليراهن
على تتويج جديد لتونس.

اخلدمة املدنية :بدء التفعيل اآللي
لتجميد رصيد اإلجازات الدورية
ملوظفي اجلهات احلكومية
أعلن دي��وان اخلدمة املدنية،
ال��ب��دء بالتفعيل اآلل���ي لتجميد
رصيد االجازات الدورية ملوظفي
اجلهات احلكومية.
وق���ال وك��ي��ل دي����وان اخل��دم��ة
امل��دن��ي��ة ،ب��در احل��م��د أم���س :إنه
أصبح بإمكان املوظفني االستعالم
آلياً عن رصيد اجازاتهم املسموح
بتجميدها ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع

اإلل��ك��ت��رون��ي ل���دي���وان اخل��دم��ة
املدنية .مبيناً أن ه��ذه اخلطوة
تأتي ضمن التوجه نحو رقمنة
كافة اخلدمات التي يقدمها الديوان
للموظفني واجلمهور.
وأضاف أن صدور املرسوم رقم
 102لسنة  2021بشأن السماح
بتجميد رصيد

التتمة 7

الطيران املدني 979 :رحلة
جوية في مطار الكويت الدولي
خالل عطلة عيد األضحى
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
امل��دن��ي الكويتية ،أم��س ،أن عدد
الرحالت التي مت تشغيلها خالل
عطلة عيد األضحى املبارك من 15
إل��ى  24يوليو اجل��اري في مطار
الكويت ال��دول��ي بلغ  979رحلة
جوية نقلت  98934راكبا ً.
وأوض����ح ن��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام
ل��ش��ؤون التخطيط وامل��ش��اري��ع

واملتحدث الرسمي باسم اإلدارة
سعد العتيبي ،أن خطة التشغيل
التي مت تطبيقها خالل عطلة عيد
األض��ح��ى «س���ارت بشكل ناجح
بتضافر جميع اجلهود املخلصة
للجهات احلكومية العاملة في
مطار الكويت الدولي».

التتمة 7

لألسف فإن كبار العمائم املسيطرة على القرار في إيران،
تعتقد أنها قادرة على اخلداع في حرب اليمن ،في الوقت
الذي تسعى إلى توسيط دولة اإلم��ارات للخروج من هذا
امل��أزق ،إال أنها ما زال��ت تدعم االنفصاليني احلوثيني وال
تدفعهم إلى احلل السلمي .هذه احلرب احملسومة لصالح
الشرعية الحتتاج إال لبعض الوقت ،ولكن الفرس يرغبون
في استمرارها إلسقاط املزيد من الضحايا من العرب.
هذه العقول املريضة تريد حتقيق أهدافها دون النظر
العتبار أن العرب قادرون على هزميتهم .ما زالت غطرسة
الفرس تعشش في رؤوسهم وأح�لام إع��ادة دولة الفرس
إلى الوجود ،ولن يتحقق ذلك ،ألن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال :ال فارس بعد اليوم !
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