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تشمل رئيس »المحاسبة« ووكالء»الصحة« و»التجارة« و»الخدمات« وأمين عام الجامعة

أكد أن ثقتنا كبيرة بقدرة األمير على احتواء الخالف الخليجي

الحكومة أمام لجنة دراسة محاور استجوابَي الرئيس: نحتاج 20 عاماً إلصالح الخلل في التركيبة السكانية

حسم 5 مناصب قيادية بعد عودة رئيس الوزراء

اجلاراهلل: الكويت مستعدة الستضافة القمة اخلليجية في ديسمبر

استعجال إلغاء زيادة أسعار البنزين
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

 رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

باشــر النائب د.عبدالكــرمي الكندري جمع 
تواقيع النواب على طلب الستعجال النظر في 
تقريــر اللجنة املالية البرملانية بشــأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩5 بشأن 
الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق 
واخلدمــات العامــة وإعــادة النظر في أســعار 
البنزيــن. وجــاء في طلب الكنــدري الذي كان 
أول املوقعني عليه النائب رياض العدساني: إنه 
ملا كان الرتفاع أســعار البنزين من آثار سلبية 

على ميزانية املواطن الكويتي وما ترتب عليه 
من ارتفاع في أسعار اخلدمات التي ترتبط بهذه 
السلعة احليوية، فقد أصبح لزاما علينا التصدي 
للزيادات العشوائية أو غير العادلة التي فرضتها 
احلكومة دون مراعاة للمبررات املوضوعية أو 

الظروف االقتصادية للمواطنني، وعليه:
نتقــدم بطلب إعطــاء تقرير رقــم 5 للجنة 
الشــؤون املالية واالقتصادية بشــأن الرسوم 
والتكاليــف املاليــة مقابــل االنتفــاع باملرافق 
واخلدمــات العامــة وإعــادة النظر في أســعار 
البنزين، صفة االســتعجال ومناقشته والنظر 
فيه وإقراره في أول جلسة لدور االنعقاد الثاني. 

وأمس، عقدت جلنة دراســة اســتجواَبي سمو 
رئيس الوزراء اجتماعا واصلت خالله أعمالها. 
وقالــت مصادر نيابية لـ »األنباء« ان احلكومة 
ممثلة بوزارة الشــؤون أقرت بوجود خلل في 
التركيبة السكانية، حيث أوضحت ان أعداد بعض 
اجلاليات يقترب مــن عدد املواطنني خصوصا 
اجلاليتني الهندية واملصرية، إذ يبلغ عدد اجلالية 
األولى ٩5٠ ألفا والثانية 6٣٠ ألفا، موضحة ان 
احلكومة جادة في معاجلة اخللل في التركيبة 
وان عجلة التنفيــذ بدأت، مرجحة ان اإلصالح 
النهائي يحتاج الى ٢٠ عاما. وأكدت املصادر ان 
هناك آليات لتنفيذ اخلطة أبرزها أال يتجاوز عدد 

كل جالية ٢٠% من عدد املواطنني، باإلضافة الى 
سياسة توطني الوظائف واإلحالل والتكويت. 
وفي ملف البطالــة، قالت املصادر ان احلكومة 
أوضحــت ان عدد املســجلني في ديوان اخلدمة 
املدنية للتوظيف بلغ ١٤ ألفا ومن ســجلوا هذا 
العــام ٩ آالف، حيــث قام الديوان بترشــيح ٧ 
آالف، مشيرة إلى أن عدد اإلناث بلغ ٩ آالف من 
أصل ١٤ ألفا. وأضافت احلكومة أن ٩5 شخصا 
من املســجلني عرضت عليهم الوظائف وقاموا 
برفضهــا، مشــيرة إلى أن ٢5% من املرشــحني 
يحملون مؤهال جامعيــا و٧5% منهم يحملون 

الثانوية أو أقل منها.

أسامة دياب

قال نائــب وزير اخلارجية خالــد اجلاراهلل ان 
الكويت مســتعدة الســتضافة القمة اخلليجية في 
ديسمبر املقبل، متمنيا ان يتم عقدها في موعدها. 
الفتــا الى ان الكويت لم تتســلم طلبــا من األمانة 
العامة ملجلس التعاون اخلليجي إليقاف اجتماعات 
اللجان، لكن االجتماعات متوقفة حاليا، وجزء كبير 
من أسباب هذا التوقف يرجع الى اخلالف اخلليجي. 
وأضاف اجلاراهلل خالل احتفال الســفارة األملانية 
بالعيد الوطني ان التحرك الكويتي الحتواء األزمة 
أضحى استحقاقا دوليا يحظى بتأييد مختلف دول 
العالم، مؤكدا ان ثقتنا كبيرة بقدرة صاحب السمو 
األمير على احتواء هــذا اخلالف، ونحن متفائلون 
ونتطلــع إلى طــي صفحته في أقــرب وقت ممكن. 
وحول تســلم »اخلارجية« أي احتجاجات من قبل 
بعض السفارات العربية واألجنبية لدى البالد بشأن 
اتخاذ قرار اإلبعاد الفوري بحق مواطنيها، قال إننا 

لم نسمع بهذه االحتجاجات.

مريم بندق

قالت مصادر قانونية رفيعة 
في تصريحات خاصة لـ »األنباء«: 
ان مــن حــق الــوزراء املهددين 
بتقدمي اســتجواب لهــم الدفاع 
عن أنفســهم وإظهــار احلقائق 
كاملة أمــام الشــعب الكويتي. 
وأوضحت املصادر أنه ليس من 
املواءمة السياسية إجراء تدوير 

أو استغناء عن هؤالء الوزراء، 
وفي الوقت نفســه اســتبعدت 

املصادر تنفيذ ذلك.
هذا، وتوقعت مصادر مطلعة 
أن يعــود ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر املبارك 
 إلــى البالد نهاية هذا األســبوع 
أو األســبوع املقبــل. وأشــارت 
املصادر في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« الى ان وزير اإلعالم 

السابق الشيخ حمد جابر العلي 
أحد األســماء املرشــحة لتولي 
حقيبة وزارة اإلعالم في حال قرر 
سمو رئيس مجلس الوزراء سد 
شواغر احلقائب الوزارية ألهمية 
هذه اخلطوة في عملية التصويت 
في مجلس األمة. وكشفت املصادر 
عن أنه من املرجح حسم شواغر 
5 مناصب قيادية شــاغرة بعد 
عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك من رحلة العالج، 
التي يخضع لها في فرنسا اآلن، 
مشــيرة الى أنــه ليس هناك ما 
مينــع من إجناز هــذه اخلطوة 
قبل ذلك مثلما مت لوكيل وزارة 
الدفاع. وبينت املصادر ان هذه 
الشواغر تتعلق برئيس ديوان 
احملاسبة، ووكالء وزارات الصحة، 
والتجارة، واخلدمات، وأمني عام 

جامعة الكويت.

أسامة أبوالسعود

زف وزيــر العــدل ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس األمة 
د.فالــح العزب  فــي تصريح 
خاص لـــ »األنباء« البشــرى 
جلميع موظفي مراكز اخلدمة 

التابعة لوزارة العدل مبختلف 
مناطــق الدولــة بــأن مجلس 
اخلدمة املدنيــة قد وافق على 
صرف املكافــآت اخلاصة بهم، 
وبأثر رجعي من أبريل. وكان  
العزب قد هنأ املشــمولني بهذا 
القرار عبر تغريدة في حسابه 

علــى »تويتر«، قال فيها »ألف 
مبــروك، متــت املوافقــة على 
املكافآت وبأثر رجعي، شــكرا 
ملجلس اخلدمة املدنية، وشكرا 
جلميع املوظفني، وقواكم اهلل«.

من جهة أخرى، وكما انفردت 
»األنبــاء« قبــل أيــام، كشــف 

د.العــزب عن أنه ســيتم يوم 
األحد املقبل افتتاح مركز خدمة 
املواطن مبجمع األڤنيوز، مشددا 
علــى أنه »واجب وزارة العدل 
االنتقال بخدماتها إلى املواطنني 
في كل املناطق تسهيال عليهم 

لسرعة إجناز معامالتهم«.

عادل الشنان

أعلن وزير األوقاف ووزير 
الدولة لشؤون البلدية محمد 
اجلبــري عــن تكليــف جلنة 
للكشف على بيوت التركيب 
في ق ١٠ مبنطقة خيطان ملعرفة 

مدى صالحيتها، وذلك متهيدا 
التخاذ قرار بتثمينها وحتويلها 

إلى »جتاري«. 
وأكد ان اللجنة ستباشــر 
عملها األسبوع املقبل وترفع 
تقريــرا عن حالة البيوت الى 
الوزيــر مباشــرة. وأوضــح 

اجلبري في ديوان مطر البغيلي 
مبنطقة خيطان ان هناك توجها 
حكوميا سابقا للنظر في بيوت 
ق ١٠ في منطقة خيطان للتثمني 
وحتويلها الى جتاري للتخفيف 
عن املواطنني، موضحا ان ذلك 
سيتم اذا ما خلصت اللجنة إلى 

عدم صالحية البيوت للسكن.
وأكد اجلبري ان فكرة املدن 
العمالية ستكون جاهزة خالل 
عامني مما يعني انتهاء مشكلة 
تواجــد العــزاب فــي الســكن 

اخلاص.
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بأثر رجعي من أبريل.. وافتتاح مركز خدمة املواطن في األڤنيوز يوم األحد

العزب لـ »األنباء«: اعتماد مكافآت موظفي مراكز خدمة »العدل« 

توجّه لتثمني ق 10 في خيطان وحتويلها إلى »جتاري«

شاهني الغامند.هالل الساير قتيبة يوسف الغامن 

)احمد علي(    2018 TRD تويوتا هايلكس

األمير استقبل محمد اخلالد وأحمد املنصور مبناسبة تعيينه وكيالً لـ »الدفاع« 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله الشيخ محمد اخلالد الذي قدم له الشيخ أحمد املنصور وكيال لـ »الدفاع«

03

موسى أبوطفرة

أعلنت وزارة اخلارجية عن حاجتها لشغل وظائف بدرجة 
ملحق ديبلوماسي أو قنصلي من موظفي الوزارة املعينني على 

كادر الوظائف املدنية، وذلك عن طريق النقل لكادر الوظائف 
الديبلوماسية والقنصلية. وتضمنت شروط شغل الوظائف: أن 
يكون للموظف خدمة فعلية في الوزارة ال تقل عن 4 سنوات، 

وأن يكون حاصال على تقييم بتقدير ممتاز في السنتني 
األخيرتني، كما يجب ان يجتاز اختبار القدرات بتقدير 75%. كما 

يجب أن يكون شاغال لوظيفته احلالية مبوجب مؤهل جامعي 
)بكالوريوس ـ ليسانس( في التخصصات: حقوق، آداب تخصص 
)لغات ـ تاريخ ـ إعالم(، العلوم اإلدارية تخصص )إدارة وتسويق 

ـ االقتصاد - جتارة دولية(، العلوم االجتماعية تخصص 
)جغرافيا - علوم سياسية أو عالقات دولية(.

دارين العلي

أكــد وزيــر الكهرباء واملــاء وزير النفط عصام املــرزوق ان قرار 
ديوان اخلدمة املدنية املتعلق بإلغاء املكافآت التحفيزية أو ما يعرف 
مبكافــآت العيار التي خصصت للمهندســني والفنيــني العاملني في 
املواقــع النائية، ليس فيه أي مســاس بحقوق العاملني في الوزارة. 
إذ مازالــت جميــع البدالت التي تصرف للعاملــني حاليا معموال بها 
دون اي تغييــر. ولفت املرزوق في تصريــح صحافي الى ان القرار 
يشمل املوظفني اجلدد الذين سيتم تعيينهم مستقبال حسب رغبات 
املتقدمني لديوان اخلدمة املدنية، مشــيرا الى ان الوزارة حاليا ليس 
لديها نقص في اي من التخصصات الفنية وبالتالي فليس هناك سبب 
للعالوات التي أقرت ســابقا جلذب الكفاءات التي تعاني الوزارة من 
نقصها، مشــيرا الى ان الوزارة ســتطلب من الديوان مستقبال إقرار 
بدالت فــي حال احلاجة لكفاءات معينة. بــدوره، قال وكيل الوزارة 
م.محمد بوشــهري ان هذه املكافأة اخلاصة ســتظل حقا مكتسبا ملن 
يعمل في املواقع املستحقة للمكافأة وفقا للنظم واللوائح، الفتا الى 

ان املوظفني اجلدد يطبق عليهم القرار اجلديد.

»اخلارجية« تعلن شروط التحويل من ملحق 
إداري إلى ديبلوماسي

إلغاء املكافآت التحفيزية للمعينني 
اجلدد من مهندسني وفنيني في »الكهرباء«

خالد اجلاراهلل يشارك السفير األملاني كارلفريد بيرغنير قطع كيكة حفل سفارة أملانيا بالعيد الوطني    )محمد هنداوي(
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 استجواب صديقة جزار فيغاس وترامب ال يعلم إن كان مرتبطًا بـ »داعش« ع

 أردوغان من طهران: سنتخذ خطوات أقوى ردًا على استفتاء كردستان 

 شكري: املصاحلة الفلسطينية ال تعني التنازل عن أي أراض مصرية 
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حفل حمود اخلضر.. فيضٌ من فن روى األوبرا إيجابيةً وتفاؤالً

»محمد ناصر الساير وأوالده« تكشف النقاب 
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تدوير 4 قيادات نفطية مبناصب بارزة
أحمد مغربي

أجرت مؤسسة البترول الكويتية أمس 
حزمة من التغييرات االدارية على مستوى 
املؤسسة والشركات النفطية التابعة، واتخذ 
مجلس ادارة »البترول« نقل غادة العامر 
الى منصب نائب العضو املنتدب للشؤون 
املالية في مؤسســة البترول، ونقل أحمد 

احلمد الى منصب نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون املالية واالدارية في »نفط الكويت« 
ونقل محمود أبل الى منصب نائب الرئيس 
التنفيذي للشــؤون املاليــة واإلدارية في 
»KIPIC«. وقالت مصادر نفطية مسؤولة 
لـ»األنبــاء« انه مت نقل خالــد القعود الى 
منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 
املالية واالدارية في »كوفبيك«. وعلى صعيد 

متصل، شــكلت »البترول« جلنة مفاضلة 
لتعبئة شواغر الوظائف القيادية بالقطاع 
النفطي في القريب العاجل. وكشفت املصادر 
ان املجلس اعتمد امليزانية التشغيلية لشركة 
نفط الكويت للسنة املالية ٢٠١٩/٢٠١8 والتي 
تبلغ ٢.٣ مليار دينار، فيما تقدر امليزانية 

الرأسمالية للشركة بـ ٢.٢ مليار دينار.

ً

29 موسكو ُتعلن استهداف اجلوالني وقتل 50 من مسلحيه.. وتتهم واشنطن بدعم »داعش«

»صناعات الغامن« تقدم فرصًا تعليمية لألطفال احملتاجني 
بالتعاون مع »الهالل األحمر الكويتي« 

»وربة« يدير إصدار صكوك 
 البنك اإلسالمي  للتنمية

بـ 1.25 مليار دوالر 
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