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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الشيخ ناصر صباح األحمد خالل زيارته إلى سالح الدفاع اجلوي ومركز عمليات القوة اجلوية

النائب األول: جاهزية قتالية للمحافظة على أمن واستقرار الكويت 
07ورئاسة األركان: جاهزون لقبول دفعة من أبناء الكويتيات والعسكريني باجليش

توظيف 1224 مهندساً كويتياً مقابل 362 وافداً في »النفط«
أحمد مغربي

كشــفت بيانات رسمية حصلت 
عليها »األنباء« أن مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة وظفت 
نحو ١٢٢٤ مهندسا من املواطنني خالل 
الســنوات الثالث املاضية وحتديدا 
خالل الفترة املمتدة من ١ يناير ٢٠١6 
حتى اآلن، مقابل توظيف 36٢ مهندسا 

وافدا أغلبهم من اجلالية الهندية.
وأظهرت البيانات أن شركة نفط 
الكويت اســتحوذت علــى نصيب 
األســد من التوظيــف بإجمالي 6٤١ 
كويتيا، وتركزت أغلب التعيينات في 
تخصص هندسة بترول وميكانيكية 
وكيميائيــة وكهربائية، فيما قامت 
شــركة البترول الوطنية بتوظيف 
3٠٢ كويتي. وفي املقابل، قام القطاع 
النفطي بتوظيف 36٢ وافدا مهندسا، 
حيث وظفت »نفط الكويت« ١٤6 وافدا 
و»البترول الوطنية« قامت بتعيني 
١7٩ مهندسا، ومت تعيني 3٠ مهندسا 
في الشــركة الكويتيــة للصناعات 
)كيبيــك( املتكاملــة   البتروليــة 

و6 مهندسني في »كوفبيك«.

ً خالل آخر 3 سنوات حتى اآلن.. و»نفط الكويت« استحوذت على نصيب األسد من التوظيف بإجمالي 641 كويتيا

انفوغراف: مصطفى صالح  التفاصيل ص36

ال مؤشرات على تعليق ميزانية الدولة
 إذا ثبت أنه دستوري فحسب الالئحة ال يوجد ما مينع مناقشة استجواب 
وزير املالية قبل فض دور االنعقاد وطلب استيضاح يرجع للوزير

مرمي بندق 

أكدت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـ»األنباء« أن التنسيق بني اللجنة 
الوزاريــة وجلنة امليزانيات البرملانية يتم 
على قدم وساق، إلمتام إجناز القضايا املنتظر 
رفعهــا على جدول أعمــال املجلس، والتي 
أهمها ميزانيــة الدولة وميزانيات اجلهات 
امللحقة واملستقلة والتي اجنز فعليا أغلبها. 
وأوضحت املصــادر ان جميع القضايا 
املطروحــة تعالج وفق حتقيــق املصلحة 
العامة، وفي إطار اللوائح والقوانني املعمول 
بها بصفة عامة واجلهــات الرقابية بصفة 
خاصة، والتي ال تتوانى احلكومة في بذل 

اجلهود لتطبيقها. 

وقالت املصادر إنه ال توجد مؤشــرات 
توحي بوجود عوائق ستؤدي الى تعليق 
ميزانية الدولة. وأعربت عن تفاؤلها وتيقنها 
من أن ميزانية الدولة ســتقر في اجللســة 
املتفق عليها وان دور االنعقاد احلالي سيفض 

في املوعد املتفق عليه. 
وردا على سؤال حول إمكانية مناقشة 
استجواب وزير املالية قبل فض دور االنعقاد، 
قالت مصادر قانونية: اذا ثبت ان االستجواب 
دستوري، فحسب الئحة املجلس ال يوجد 
ما مينع من مناقشة االستجواب قبل فض 
دور االنعقــاد اذا أراد الوزيــر، الــى جانب 
ان تقدمي طلب اســتيضاح حــول تواريخ 
حــدوث الوقائع الواردة في بعض احملاور 

يرجع للوزير.

التنسيق بني اللجنة الوزارية و»امليزانيات« يتم على قدم وساق

18 جهة في مجلس إدارة هيئة »البيئة«
دارين العلي 

وافــق املجلــس األعلــى 
للبيئــة فــي اجتماعه األخير 
برئاسة النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ ناصر صباح األحمد، 

على التشكيل املقترح ألعضاء 
مجلــس إدارة الهيئــة العامة 
للبيئة.  وقالت مصادر مطلعة 
في تصريح لـ»األنباء«: متت 
املوافقة على اجلهات املمثلة في 
املجلس واملؤلفة من ١8 جهة 
في الدولة برئاســة مدير عام 
الهيئة، على أن يقوم الوزير 

املعني في كل جهة بتســمية 
العضو الذي ميثلها، على أال 
تقــل درجته عن وكيل وزارة 
مساعد. أما اجلهات األعضاء 
في مجلس اإلدارة فهي وزارات 
الصحــة والداخليــة والدفاع 
واملواصالت والكهرباء واملاء 
والتجارة والصناعة واألشغال 

واإلعــالم والنفــط والتربية، 
باإلضافة إلــى بلدية الكويت 
والهيئــة العامــة للصناعــة 
الكويــت ومعهــد  وجامعــة 
األبحاث وهيئة الزراعة، عدا 
عن رئيس مجلس إدارة جمعية 
حماية البيئة ورئيس مجلس 

إدارة جمعية املياه.

»أسواق املال« تبحث عن شركة إلدارة 
طرح اكتتاب املواطنني بالبورصة

»األشغال«: ال أوامر تغييرية باملطار اجلديد

الرويعي نقاًل عن العازمي: 
استمرار معاجلة »الشُّعب املغلقة«

4 مستشفيات جديدة للخدمة حتى  2020

»املواصالت«: 2.5 مليون لألعمال املمتازة
عادل الشنان 

علمــت »األنبــاء« أن وزارة املواصــالت انتهت من 
إعداد كشوف أسماء موظفيها املستحقني ملكافأة األعمال 
املمتازة ومت رفع الكشوف إلى الوزير خالد الروضان 

العتمادها. 
وأشارت املصادر إلى أن إجمالي قيمة مكافأة األعمال 
املمتازة قــد بلغت ٢ مليون و5٠٠ ألــف دينار تقريبا 
يستحقها قرابة الثالثة آالف موظف في وزارة املواصالت.

ترامب يطلق حملته الرئاسية بعد أسبوعني: 
جونسون سيكون خليفة »ممتازاً« لتيريزا ماي

مصطفى صالح

كشــفت وثيقة رسمية حصلت عليها »األنباء« ان هيئة 
أســواق املال دعت الشــركات لتقدمي عروضها بشأن إدارة 
طرح أسهم شركة بورصة الكويت لألوراق املالية الكتتاب 

املواطنني.
وتأتــي هذه اخلطوة ضمن مســاعي الهيئة لطرح %5٠ 
من أسهم شركة بورصة الكويت الكتتاب املواطنني، بحسب 
برنامج اخلصخصة املوضــوع، حيث مت بيع ٤٤% للقطاع 
اخلاص في شــهر فبراير املاضي، فيما ستحتفظ احلكومة 
بنسبة 6% فقط. وقالت ان الهيئة ستعقد اجتماعا متهيديا 
في ٩ اجلاري ملناقشة تفاصيل املناقصة مع الشركات الراغبة 
في املشاركة، وحددت ١6 يونيو اجلاري كآخر موعد لتلقي 

العروض املالية.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال أنه ال أوامر تغييرية 
في مشروع مبنى الركاب اجلديد )مطار الكويت(، الفتا إلى 
ان نســبة اإلجناز في أعمال املشروع حتى اآلن بلغت نحو 
١7%  وأن العمــل يســير وفق البرنامــج الزمني املعد له من 

قبل شركة ليماك التركية ووزارة األشغال.
وكشــف املصدر أن مجلس الوزراء يدعم هذا املشــروع 
ويوصي باالنتهاء منه قبل املوعد احملدد، مضيفا أن الوزارة 
ســتعمل على زيادة عدد العاملني في هذا املشــروع من بني 
أكفأ املهندسني. وأشار إلى أن الوزارة ستمنح مزايا وبدالت 
خاصة للعاملني في املشروع وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية خاصة ان هذا املشــروع من مشــاريع خطة التنمية 
وذلك كنوع من التشجيع للعاملني في هذا املشروع الضخم. 
وأوضــح أن إدارة الطيران املدني ســتزود »األشــغال« 
والشركة املنفذة بجميع التوصيات والطلبات اخلاصة بها 
لتطبيقها في املطار اجلديد أسوة مبطارات دول العالم املتقدمة. 
وأضاف أن الوزارة توصلت إلى حلول مع وزارة الدفاع 
إلزالة املواقع العسكرية التي حتيط مبشروع املطار اجلديد 

ليتسنى االستمرار في العمل دون أي عوائق.

رشيد الفعم

قال رئيس اللجنة التعليمية 
البرملانيــة النائــب د.عــودة 
الرويعي ان قانون اجلامعات 
احلكوميــة وقانــون حترير 
ســيتم  العليــا  الشــهادات 
التصويت عليهما وإجنازهما 
بعــد عطلــة العيــد. وأضاف 
 الرويعـــي خــــالل حديثـــه 
لـ »األنباء« ان اللجنة التعليمية 
تكثف نشــاطها بعــد العطلة 

إلجناز العديد من األمور املهمة ورفع تقاريرها الى املجلس 
لتتم املوافقة على القانونني املذكورين قبل فض دور االنعقاد 
احلالي، مشــيرا الى ان إقرار القوانني سيكون في جلسات 
خاصة. وزاد الرويعي: العام املاضي مت االجتماع في اللجنة 
التعليميــة مع وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حامد 
العازمي ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومت حل مشكلة الُشعب املغلقة وهي قضية متكررة. 
وأضاف: تواصلت مع الوزير وأكد لي استمرار معاجلة 
هذه املشكلة وجتنب أي ضرر على الطلبة. وشدد الرويعي 
على ان اللجنة تتابع االوضاع التعليمية من اجل تطويرها 
وحتقيق األفضل للطلبة واملعلمني وكل العاملني في امليدان 

التربوي، مشيدا بتجاوب وتعاون الوزير مع اللجنة.

حنان عبداملعبود

 أعلــن وزير الصحة الشــيخ د.باســل الصبــاح دخول
٤ مستشــفيات جديدة إلى اخلدمــة قبل نهاية العام ٢٠٢٠، 
بواقع مستشفيني جديدين نهاية العام احلالي ومثلهما مع 
نهايــة العــام ٢٠٢٠، مؤكدا أن الفترة املقبلة ستشــهد رفع 
مســتوى الطاقم الطبي والتمريضــي والفني للعاملني في 
الوزارة، مشيدا بتطور نظام التعليم الطبي املستمر ملنتسبي 
وزارة الصحة. وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تطوير جميع 
خدماتها ومرافقها وكل ما يصب في مصلحة املريض، إضافة 
إلى تطوير اخلدمات الصحية في البالد وتقدميها باملستوى 
املطلوب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة مستمرة في 
حتديث أسطول اإلسعاف العامل في إدارة الطوارئ الطبية. 
ولفت إلى أن »الصحة« لديها برنامج لتأجير بعض سيارات 
اإلسعاف خلدمة نقل املرضى من املنزل إلى املستشفى والعكس 
وخصوصــا املرضــى املقعدين ومرضى الغســيل الكلوي.  
وأوضح أن الوزارة أدخلت مؤخرا 7٩ سيارة إسعاف جديدة 
إلى اخلدمة، ليرتفع إجمالي عدد سيارات اإلسعاف العاملة 
في الوزارة إلى ٢٠6 ســيارات إســعاف، مبينا أنه مت طرح 
مناقصة جديدة جللب دفعة إضافية من سيارات اإلسعاف 
تقدر بـ 7٩ ســيارة مبواصفات عامليــة حديثة، حيث بدأت 
الــوزارة في مخاطبة اجلهات املختصــة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لطرح املناقصة خالل العام احلالي.

واشنطن - وكاالت: أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أنه سيبدأ رسميا حملة ترشحه لوالية ثانية عام ٢٠٢٠ من 
والية فلوريدا. وغرد على »تويتر« مؤكدا أنه سينظم يوم 
١8 اجلاري جتمعا حاشدا مع نائبه مايك بنس وزوجتيهما 

لتدشني حملة إعادة انتخابه. 
إعالن ترامب جاء قبل ســاعات مــن توجهه إلى اململكة 
املتحدة في زيارة رســمية تســتغرق 3 أيام يلتقي خاللها 

امللكة اليزابيث الثانية. 
وقبل وصوله لندن أدلى بدلوه في أزمة خروج بريطانيا 
من أوروبا )البريكست( التي اطاحت برئيسة وزراء بريطانيا 
تيريــزا ماي، وأعرب عن تأييده لوزير اخلارجية الســابق 
بوريس جونسون املؤيد بشــدة لـ»البريسكت« خلالفتها، 
قائال »أحببته على الدوام.. أعتقد أنه رجل مناسب للغاية 

وشخص موهوب جدا وممتاز«.

د.عودة الرويعي

صورة التغريدة التي اعلن فيها ترامب عزمه الترشح لالنتخابات 
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