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ألول مرة في الكويت

استعجال خفض قسط القرض احلسن للمتقاعدين
الدقباسي لـ»األنباء«: سداد القيمة خالل 28 شهراً يعتبر أمراً مرهقاً ويثقل كاهل املتقاعد

رشيد الفعم

مــن  مجموعــة  يجــري 
النــواب مشــاورات لتقــدمي 
اللجنــة  اســتعجال  طلــب 
املاليــة إلجناز تقريرها حول 
التأمينــات  تعديــل قانــون 
فيما يخص القرض احلســن 
للمتقاعديــن. وقالت مصادر 
نيابيــة لـ»األنباء« إن الطلب 
سيقدم خالل اجللسات املقبلة 
بالتنسيق مع جلنة األولويات 
في محاولة حثيثة إلقراره قبل 
فض دور االنعقاد احلالي. وفي 
هذا الســياق قال النائب علي 
الدقباسي لـ»األنباء« إن سداد 

مشــددا على ضرورة تعديل 
مدة الســداد وإلغاء شرط أن 
يكون القســط بنســبة ٢5% 
مــن الراتب »وســنعمل على 
تعديلها وتيســير األمر على 
املتقاعديــن وتخفيض  فئــة 
قيمة األقســاط«. مــن جانب 
آخر من املقرر ان جتتمع اليوم 
جلنة التحقيق حول ضوابط 
وقواعد القبول بإدارة الفتوى 
والتشريع لصياغة تقريرها 
بعــد أن وافــق املجلــس في 
جلســته األخيرة على رسالة 
من رئيس اللجنة على متديد 
عمل اللجنة أســبوعني حتى 

تتمكن من إعداده.

قيمة القرض احلســن خالل 
٢8 شــهرا يعتبــر أمرا مرهقا 
املتقاعديــن،  ويثقــل كاهــل 

علي الدقباسي

»التربية«: نتائج الثاني عشر مطمئنة حتى اآلن
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية أن نتائج األسبوع 
األول من اختبارات الصف الثاني عشــر تبشر 
باخلير، مشــيرة إلى أن نسب جناح الطلبة في 
املــواد مطمئنــة وال تدعو للقلــق، متمنية من 
الطلبة مضاعفة اجلهود وعبور بقية االختبارات. 
 وأوضحــت إحصائيــة للــوزارة أن مــا يقارب 
الـــ ٩ آالف و5٤ طالبــا وطالبــة تغيبــوا عــن 
االختبــارات في أســبوعها األول ملختلف املواد 
مــن اصــل 38 ألفــا، بينما ســجلت 7٠7 حاالت 
حرمان وكانت اكثر عدد حاالت الغياب في اختبار 
 مادة اللغة االجنليزية حيث شــهد غياب ألفني 
و٦38 طالبا وطالبة. من جهة أخرى، أوقفت وزارة 

التربية قرار إنهاء خدمات ما يقارب الـ ٤٠٠ منفذة 
خدمة، وذلك بســبب النقص احلاد الذي تعاني 
منه مدارس البنات في العمالة. وكشفت مصادر 
تربوية مطلعة أن كشف إنهاء اخلدمات تضمن 
٦١٦ منفــذا ومنفذة خدمة، مت إنهاء خدمات ٢١٦ 
منفذ خدمة من الذكــور منهم ١٤٦ من تعليمية 
الفروانيــة و7٠ من منطقة حولــي التعليمية، 
بينما أجلت »التربية« إنهاء خدمات البقية إلى 
إشعار آخر. وكانت الوزارة قد استعانت بـ ٤٠٠ 
منفــذ خدمة مــن منطقة الفروانيــة التعليمية 
لســد النقص في املناطق األخــرى، األمر الذي 
أدى إلــى وجــود خلل في ميزانيــة العمالة في 
 املناطق، وبالتالي ال يوجد أمام التربية إال إيقاف 

القرار.

الوزارة أوقفت قرار إنهاء خدمات 400 منفذة خدمة

إيران: »أسلحتنا السرية« ستغرق البوارج األميركية وطواقمها باخلليج
وكاالت:   - عواصــم 
هــددت إيران باســتخدام 
»أسلحة ســرية« إلغراق 
السفن احلربية األميركية 
في اخلليج، ردا على قرار 
واشــنطن بإرسال جنود 
وتعزيــــزات عسكريـــة 
إضافيـــة الـــى املنطقــة، 
واتهامها طهران ووكالءها 
بتنفيذ االعتداءات األخيرة. 
القيادة  وقــال مستشــار 
العسكريــــة اإليرانيـــــة 
اجلنرال مرتضى قرباني 
إنــه إذا »ارتكبــت اميركا 
أقــل حماقــة، فســنلقي 
بسفنها احلربية إلى قاع 
البحر بطواقمها وطائراتها 
باســتخدام صاروخني أو 
سالحني سريني جديدين«.
جاء ذلك، فيما كشفت 
الواليــات املتحــدة أنهــا 
ستنشر ١5٠٠ جندي إضافي 
في الشرق األوسط، كإجراء 
دفاعي ملواجهة ما وصفته 
بالتهديدات املستمرة من 
»أعلى مستوى« في طهران 
ضد القوات األميركية، وهو 
االجراء الذي اعتبره وزير 
اخلارجية االيراني محمد 

واشنطن تتهم طهران بتنفيذ االعتداءات في اخلليج وترسل 1500 جندي وتنشر كتيبة »أنظمة صاروخية«

فنيون اميركيون يجهزون مقاتلة »سوبر هورنت« بقاذفات من على منت حاملة الطائرات ابراهام لنكولن في 22 اجلاري                      )رويترز( 

دمج »نفط اخلليج«.. أولى خطوات
الدمج في القطاع النفطي ديسمبر املقبل

»املواصالت«: إنهاء مشكلة البريد املتكدس 
وطرح 3 مناقصات غداً بـ 9.8 ماليني دوالر

»التجارة«: تسكني 67 وظيفة 
إشرافية شاغرة.. قريباً

إنشاء مكتب ملنظمة الصحة العاملية 
في الكويت على طاولة مجلس الوزراء

السباق خلالفة »السيدة الباكية« يزدحم
والغموض حول »بريكست« يزداد

»القوى العاملة«: بدء تفعيل حظر العمل 
باألماكن املكشوفة أول يونيو

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة تقوم حاليا بوضع اللمســات األخيرة 
لدمج الشركة الكويتية لنفط اخلليج مع شركة نفط الكويت 
وشركة البترول العاملية، بحيث يتم إسناد عمليات الوفرة 
املشتركة إلى شركة نفط الكويت وتكون حتت إدارة مديرية 
غرب الكويت، فيما سيتم اسناد عمليات اخلفجي الى شركة 
البترول العاملية. وتوقعت املصادر أن يصدر قرار الدمج في 
شهر ديسمبر ٢٠١٩، بحيث تتم التجربة على منوذج شركة 
»نفــط اخلليج« كمرحلــة اولى، فيما ســيتم تعميم الدمج 
على الشــركات املنضوية حتت مؤسسة البترول الكويتية 
بعد عام من دمج نفط اخلليج. وقالت ان عملية دمج »نفط 
اخلليج« ســتكون مبــررة حاليا في ظل وقــف االنتاج من 

الوفرة واخلفجي.

عادل الشنان

أعلنــت وزارة املواصــالت أنها صرفــت الدفعات املالية 
املستحقة للشركة املتعاقد معها بشأن الطرود البريدية.

وقالت »املواصالت« في بيان صحافي، إن »الشركة تعهدت 
بإعادة كل العمالة في مراكز البريد والعمل على زيادة العمل 
إلنهاء التكدس احلالي بأسرع وقت ممكن«. وأضافت أنه مت 
احلصول على املوافقات الالزمة لتمديد التعاقد مع الشركة 
ملدة ٦ شهور إضافية تنتهي بنهاية نوفمبر املقبل. وأشارت 
»املواصالت« إلى أنها حصلت على املوافقات الرسمية لطرح 
3 مناقصــات بقيمة إجمالية تبلــغ اكثر من 3 ماليني دينار 
)نحو ٩.8 ماليني دوالر( ومدتها 3 ســنوات وســتطرح غدا 
االثنني، وتتعلق بأعمال البريد في محافظات الكويت الست. 
وأوضحت أن كل مناقصة تشمل محافظتني، ويقتصر فوز 
أي من الشركات املتنافسة على مناقصة واحدة فقط، ومتنع 
الشــركة الفائزة بإحدى هذه املناقصات من الفوز بأخرى. 
وأكدت »املواصالت« أن املناقصات الثالث أحيلت إلى جلنة 
املناقصات لالنتهاء من إجراءات الطرح والترسية، موضحة 
ان الهدف من تقسيمها إلى ثالث هو تالفي ما حدث في الفترة 

املاضية مع الشركة الوحيدة املتعاقد معها حاليا.

رباب اجلوهري

علمت »األنباء« ان وزارة التجارة والصناعة تتجه قريبا 
الى تسكني ٦7 وظيفة إشرافية شاغرة، حيث ستقوم بتعيني 
مديري إدارة في كل من إدارة املعادن الثمينة ومراكز اخلدمة 
التجارية إضافة الى إدارة التطوير اإلداري والتدريب وإدارة 

التخطيط والبحوث ومركز نظم املعلومات.
ووفقا ملصادر مطلعة فإن »التجارة« اشترطت أن يكون 
املتقدم للوظيفة لديه خبرة ال تقل عن ١٠ سنوات، وفي حال 
كان املوظف منقوال او معينا جديدا ولديه خبرة سابقة فال 
بــد ان ميضي بالوزارة مدة عامني على األقل قبل ندبه ألي 

من الوظائف اإلشرافية.

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهلل

خاطبت وزارة الصحة مجلس الوزراء للنظر في اعتماد 
إنشاء مكتب دائم ملنظمة الصحة العاملية في الكويت، وحتديد 
التكاليف املقترحة إلنشائه. وذكرت مصادر صحية مطلعة 
في تصريــح خاص لـ »األنباء« أن افتتــاح مثل هذا املكتب 
سيكون له مردود إيجابي على البرامج الصحية في البالد، 
إضافــة إلى تعزيز التعــاون مع املنظمــة، وإتاحة الفرصة 
لتطوير اخلطط والسياسات وفق أحدث املستجدات العاملية 
الصحيــة. وبينت أن الهدف منه أيضا تعزيز الشــراكة بني 
منظمــة الصحة العاملية ودولــة الكويت وتطوير العالقات 

الثنائية في املجاالت الصحية املختلفة.

لندن - وكاالت: أطلقت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الســباق على خالفتها في رئاسة حزب احملافظني 
وبالتالي احلكومة، ما يخلف مزيدا من الضبابية على خروج 
بريطانيــا من االحتــاد األوروبي »البريكســت«، حيث حتتدم 
اخلالفات بني املرشحني انفسهم حول امللف. وكانت ماي أعلنت 
اســتقالتها بخطاب مؤثــر وهي تغالب الدموع أمــام مقر »١٠ 
داونينغ ســتريت« أمس األول.  ويزدحم السباق خلالفة ماي 
بنحــو ١٢ مرشــحا أبرزهم، وزير اخلارجية الســابق بوريس 
جونســون الــذي يبدو أنه األوفر حظا، يليه وزير بريكســت 
السابق دومينيك راب، ثم وزير اخلارجية جيرميي هانت ووزير 
البيئة مايكل غوف واندريا ليدسوم الرئيسة السابقة ملجلس 
العموم، وفق مكاتب املراهنات. كما قد أعلن وزير الصحة مات 

هانكوك، انضمامه الى السباق أمس. 

بشرى شعبان

قالت مصــادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، 
إنه تفعيال لقرار حظر العمل باألماكن املكشوفة خالل أشهر 
احلر تســتعد الهيئة لتطبيق هذا القرار للعام احلالي بدءا 
من أول يونيو حتى آخر أغسطس، بحيث مينع العمل في 
األماكن املكشــوفة من الســاعة ١١ قبل الظهر إلى الساعة 5 
عصرا، وذلك حفاظا على سالمة العمالة. وأضافت أن الهيئة 
تهيب بأصحاب األعمال االلتزام كي ال يتعرضوا للمساءلة 
القانونيــة، مؤكــدة أن فريــق تفتيش العمــل على األماكن 
املكشوفة خالل فترة احلظر سيبدأ جوالته من أول يونيو 
وطوال الفترة احملددة للحظر، على أن يرفع التقرير بشكل 
يومي ودوري عن مــدى االلتزام بالقرار وإعداد املخالفات، 
 الصفحة PDF موضحة أن التفتيش سيتم وفق األجهزة اآللية املعتمدة لذلك.

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

التفاصيل ص 32

التفاصيل ص37

التفاصيل ص 32

جــواد ظريف بأنه »خطير 
للغاية على السالم واألمن 
الدوليني ويجب مواجهته«.

كما قررت واشنطن نشر 
طائرات اســتطالع وسرب 

مــن املقاتالت »أف 35« في 
إيطاليا، باإلضافة إلى كتيبة 
تضم ٦٠٠ عنصر متخصص 
في إدارة أنظمة صاروخية.

وفي سياق متصل، اتهم 

اجليش األميركي احلكومة 
اإليرانية بأنها قادت الهجمات 
التــي اســتهدفت ناقــالت 
نفط قبالــة ميناء الفجيرة 
اإلماراتي، وحملها املسؤولية 

عــن مهاجمــة محطة نفط 
ســعودية وصاروخ سقط 
في املنطقة اخلضراء وسط 
 بغداد حيث مقر الســفارة 

 التفاصيل ص 35األميركية.
التفاصيل ص 6

الشيخ دعيج اخلليفة وعبدالرحمن املطيري 
والسفير األميركي لورانس سيلفرمان مع 
عدد من املكرمني               )احمد علي(

الشيخ يوسف العبداهلل متحدثا مع فريق 
العمل عن أهمية املنصة اإللكترونية في 

ميناء الشعيبة

تكرمي أكثر من 60 مبدعًا في مهرجان 
»تستاهلون« بدورته األولى

العبداهلل دّشن املنصة اإللكترونية إلدارة 
16احلاويات في ميناء الشعيبة 0517

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو


