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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اإلمارات تلغي «مقاطعة إسرائيل» لدعم التعاون املشترك 
وصوًال إلى عالقات ثنائية بني البلدين

التوظيف بدأ في «النفط».. مئات 
الوظائف اإلدارية والفنية قريبًا

أبوظبي - وكاالت: قالــت وكالة أنباء 
اإلمارات الرسمية «وام» أمس، إن صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة أصدر 
مرســوما بقانون احتادي يقضــي بإلغاء 
«مقاطعة إســرائيل» مبا يســمح بالتبادل 
التجاري معها. وأوضحت «وام» في بيان، 
أن املرســوم بالقانون اجلديد يأتي ضمن 

جهــود دولة اإلمــارات لتوســيع التعاون 
الديبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن 
خــالل وضع خريطة طريق نحو تدشــني 
التعاون املشترك، وصوال إلى عالقات ثنائية 
من خالل حتفيز النمو االقتصادي وتعزيز 

االبتكار التكنولوجي. 
وميكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة 
إسرائيل لألفراد والشركات في دولة اإلمارات 

عقد اتفاقيات مــع هيئات أو أفراد مقيمني 
في إسرائيل أو منتمني إليها بجنسيتهم أو 
يعملون حلسابها أو ملصلحتها أينما كانوا، 
وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات 
املالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته. 
ويسمح بالتالي بدخول أو تبادل أو حيازة 
البضائع والســلع اإلســرائيلية مبختلف 

أنواعها.

أحمد مغربي 

كشــف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء»، عن أن عجلة 
التوظيف بدأت في الدوران من جديد بالقطاع النفطي، وذلك 
بعد توقف دام لعدة أشهر منذ تفشي جائحة ڤيروس كورونا. 
وقال املصدر إن مؤسسة البترول الكويتية قامت اعتبارا 
من يوم االثنــني املاضي بإجراء املقابــالت للمتقدمني على 
إعــالن التوظيف الذي مت الكشــف عنه فــي يناير املاضي، 
وهو اإلعالن اخلــاص باملوظفني اإلداريني فــي «البترول» 

وشركاتها التابعة. 
وذكر املصدر أن شركة البترول الوطنية ستكشف عن 
إعالن لتوظيف املهندســني في نوفمبر املقبل، فيما ستقوم 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة «كيبيك» 
باإلعالن عن وظائف مشغل حقل من حملة الدبلومات الفنية 

حديثي التخرج.

اقتصاد

الرئيس دونالد ترامب متحدثا ألنصاره في مطار مانشستر بوالية نيوهامبشاير           (أ.ف.پ)

جانب من املراجعني في إدارة تراخيص املركبات في مرور حولي         (أحمد علي)

أعلى ٢٠ سهمًا حتقيقًا للعوائد في البورصة.. 
٧٥٪ منها ال تتخطى ١٠٠ فلس! 

رغم عودة احلياة إلى طبيعتها.. املجمعات 
التجارية تعاني خروج املستأجرين
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خطة تطوير «الدرة» البحري.. بدأت
أحمد مغربي

كشــف مصدر نفطي رفيع املستوى لـ «األنباء»، عن ان 
مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ناقش في اجتماعه 
الذي عقد يوم اخلميس املاضي مشروع تطوير حقل الدرة 
البحري املشترك مع اململكة العربية السعودية إلنتاج مليار 

قدم مكعبة يوميا من الغاز.
وذكــر أن الشــركة الكويتية لنفط اخلليــج مت تكليفها 
بإعداد دارسة تفصيلية دقيقة حول الكلفة املالية للمنشآت 
النفطية ومراجعة اآلبار النفطية (القدمية واحلديثة) بناء 
على املسح الزلزالي الذي مت إجراؤه مؤخرا للمنطقة البحرية 

والذي أظهر كميات ضخمة من احتياطات الغاز. 
وقال املصدر إنه عقب اعتماد املشــروع من قبل مجلس 
إدارة مؤسسة البترول قريبا نظرا ألهميته القصوى للكويت 
ستتم إحالته إلى وزارة اخلارجية لبدء املفاوضات والتوافق 
علــى األمور العالقة، حيث التزال تتشــدد الســعودية في 
إنشاء مرافق فصل الغاز في البر مبنطقة اخلفجي ومن ثم 
توزيع احلصص، وترى الكويت ضرورة إنشاء هذه املرافق 
بالبحر لتصل حصة الكويت من البحر مباشــرة عبر خط 

أنابيب، من دون املرور باألراضي السعودية.

مجلس مؤسسة «البترول» ناقشها اخلميس املاضي 
وكلّف «نفط اخلليج» بتفاصيل إضافية

ترامب «الواثق»: إذا فاز بايدن فسأكون قد خسرت 
أمام شخص ضعيف الذكاء وال أريد أن يحدث ذلك!

عواصم - وكاالت: من دون 
أن يضيع وقتا، استأنف دونالد 
ترامــب حملتــه لالنتخابات 
الرئاســية فور انتهاء مؤمتر 
احلزب اجلمهوري واستأنف 
الهجــوم على مرشــح  معــه 
الدميوقراطيــني جــو بايــدن 
الذي أعلن بدوره عن معاودة 
جوالتــه في الواليات املتحدة 
وســط أزمة تفشــي ڤيروس 
كورونــــا، واالحتجاجــــات 
املناهضة للعنصرية املتجددة. 

وأمــام مؤيديــن جتمعوا في 
مطار مانشســتر بوالية نيو 
هامبشاير، أكد ترامب أمس أنه 
واثق من الفوز في انتخابات 
نوفمبر، وســأل أنصاره «هل 

هناك من يشك في ذلك؟». 
وأضاف ســاخرا ان «ذلك 
يعني أنني خسرت أمام شخص 
يتمتع بذكاء ضعيف وال أريد 

أن يحدث ذلك». 
ويعــول ترامــب على طي 
صفحــة أســوأ أزمــة صحية 

تواجهها البالد بإجناز لقاح ضد 
ڤيروس كورونا.  في املقابل، 
رد بايدن الذي يصفه الرئيس
بـــ «جو النعســان» متحديا، 
وغــرد علــى «تويتــر» قائال 
«سيدي الرئيس، األميركيون 
الزفــاف  حفــالت  يلغــون 
ويقيمــون جنــازات من دون 
عائــالت. إنهم يضحون حتى 
ال ميوت األميركيون اآلخرون. 
وبــدال مــن أن تكون مثاال 
يحتذى استضفت حدثا يسبب 

انتشــارا خارقــا للڤيروس». 
وتزامنــا مــع هــذا الســجال 
تظاهــر عشــرات اآلالف مــن 
أنصار حركة «حياة الســود 
مهمة» في واشنطن احتجاجا 
على العنصرية، مرددين هتاف 
«كفــى». وفــي ذكــرى مرور

٥٧ عامــا متامــا علــى خطاب 
زعيم حركــة احلقوق املدنية 
لوثر كينغ، جتمع املتظاهرون 
حتت شــعار «ارفعوا ركبكم 

عن رقابنا».

احملتجون يجددون العهد في ذكرى لوثر كينغ: «ارفعوا ركبكم عن رقابنا»

ال يجوز صرف بدل نقدي 
لإلجازات الدورية للموظفني

«األنباء» تفّقدت إدارة مرور حولي.. إصدار من ٥٠ إلى ١٠٠ 
رخصة ذكية يوميًا للمواطنني

«الديوان» لـ «األنباء»: قانون اخلدمة املدنية احلالي 
يقدم بدالً نقدياً عن اإلجازات وقت التقاعد فقط

مرمي بندق 

حســم ديوان اخلدمة املدنية الرد ســريعا على طلب 
وزارة الصحة املتمثل في صرف بدل نقدي عن اإلجازات 
الدوريــة التي لم يقم بها املوظفون خــالل العام احلالي 
ملشاركتهم في مواجهة جائحة كورونا. وقال مصدر مطلع 
فــي الديوان إن قانون اخلدمة املدنيــة احلالي يقدم بدال 
نقديا عن اإلجازات الدورية للموظف وقت التقاعد فقط. 
وأوضح املصدر أنه طبقا لنص القانون فإن الديوان ليس 
لديــه صالحية املوافقة على طلب وزارة الصحة املتمثل 
فــي صرف البــدل النقدي لإلجــازات الدورية للموظفني 
املســتمرين في العمل حاليا. وأشار إلى استحالة تنفيذ 
هذا الطلب على مســتوى جميع الوزارات، مشيرا إلى أن 
اخلطوة املطلوبة لتنفيذ طلب وزارة الصحة هي تعديل 

قانون اخلدمة املدنية أوال.

ميزانية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بصفة االستعجال.. لتعيني املواطنني
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن إقرار ميزانية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ 
يعتبر أولوية األولويات لتمكني 
الوزارات واجلهات احلكومية 
مــن إصــدار قــرارات تعيــني 
الكويتيني املرشحني للتوظيف.
وأوضحت املصادر أنه مت 
إجناز التقارير املطلوبة حول 
مشروع قانون ميزانية الدولة 
وميزانيــات اجلهــات امللحقة 
واملســتقلة وكذلك مشــاريع 
قوانني احلســابات اخلتامية، 
حيــث لــم تتضمــن احتفاظ 
اجلهــات املســتقلة بأرباحها 
التي ســتحول إلــى صندوق 
االحتياطــي العــام، تأكيدا ملا 
نشرته «األنباء» في ٩ اجلاري.
وكشــفت املصــادر عن أن 
احلكومــة توافــق علــى عقد 
جلســات خاصــة حللحلــة 
التــي  احليويــة  القضايــا 
تهــم املواطنني ومنهــا قطاع 
الشــباب، والتــي يأتــي على 
رأســها أصحاب املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة، مشيرة 
إلى أن احلكومة تدعم بقوة عقد 
جلسة خاصة إلجناز متطلبات 

هذه الفئة.
وعن التعديــالت اجلديدة 

احلكومة توافق على عقد جلسة خاصة حللحلة قضايا الشباب أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة.. وتعديالت «العمل األهلي» ال تشّجع على «التكويت»

مكافآت «كورونا» مع رواتب أكتوبر
ماضي الهاجري

أكــدت مصادر مطلعــة لـ «األنباء» ان صــرف مكافآت 
العاملني في الصفوف األمامية ملواجهة ڤيروس «كورونا» 
في مختلف القطاعات يعتمد على إنهاء كل الكشــوف من 
قبل الوزارات والهيئات املشاركة وذلك حتى ال يتم الصرف 
لطرف وتأخير طرف آخر، مشددة على ان الصرف يتم بعد 

تصنيف الكشوف من قبل ديوان اخلدمة املدنية. 
ورجحــت املصادر ذاتها انتهــاء اجلهات احلكومية من 
إرسال كشوف املشاركني مع نهاية سبتمبر املقبل لتتمكن 
اجلهات املختصة من املباشرة في عملية الصرف في أكتوبر 

« حال سارت األمور وفق ما هو مرتب لها». 
وأشارت املصادر الى أن سبب التأخير يعود الى تأخر 
بعــض اجلهات في إرســال كشــوفها وبعضهــا لم يعتمد 
كشوفات العاملني لديه حتى اآلن، مؤكدة أن هناك ميزانية 
خاصة ستعتمد لتلك املكافآت «لكن الى اآلن لم يتم حتديد 
قيمتها الفعلية والنهائية» والســبب هو التأخير من قبل 

بعض اجلهات.

في حال مت إرسال الكشوف من كل اجلهات املشاركة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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إضافة اجلدولة لـ «الدين العام».. ومصادر مالية ُحتّذر: االقتراض في غياب إصالحات مجازفة وسيؤدي الرتفاع الكلفة
على مشروع قانون الدين العام، 
أجابت املصــادر بأنه مازالت 
هناك حاجة إلى إقرار مشروع 
قانون الدين العام وانه ميكن 
إضافــة جدولة االقتراض إلى 

مشروع القانون، وبالتوازي مع 
إجراءات معاجلة الهدر وتقنني 

اإلنفاق.
وذكرت املصادر انه سيتم 
تطبيق أقصى معايير الشفافية 

تلبية ملقترحات النواب، وأنها 
ســتخصص أقــل مــن نصف 
مليــار  البالــغ ٢٠  القــرض 
دينار لتمويل ســد العجز في 
اإلنفاق احلالي، مبا يساوي ٨ 
مليــارات، و١٢ مليارا لتمويل 
املشروعات اإلنشائية الكبرى، 
مضيفة: سنبني املشروعات التي 
ســيتم الصرف عليها، ضمن 
خطة واضحــة لصرف الـ ٢٠ 

مليار دينار.
من جانبها، أعربت مصادر 
مالية أخرى عن خشــيتها من 
ارتفــاع فائدة القرض في ظل 
عدم وجود برنامج إصالحات، 
وانه من املجازفــة االقتراض 
اآلن في ظل عدم وجود برنامج 
إصالحي حيث ستكون الكلفة 
عالية، إلى جانب ضرورة وجود 
خطة تفصيلية لصرف القرض 
تكون لها قيمة مضافة لالقتصاد 
احمللي. أما بالنسبة لتعديالت 
قانــون العمل األهلــي رقم ٦ 
لســنة ٢٠١٠، فقالت املصادر: 
التعديالت تعرقل خطط تكويت 
القطاع اخلاص، وحتمل شبهة 
عدم الدستورية لألثر الرجعي 
ملكافأة نهاية اخلدمة، إلى جانب 
عــدم قانونية عدم احتســاب 
أيام الراحة األسبوعية ضمن 
اإلجازة السنوية، وسيتم إعداد 

مذكرة بأسباب الرد.

التفاصيل ص١٨

05محليات

جانب من رواد األڤنيوز         (قاسم باشا)

مواطنون لـ «األنباء» مع إلغاء احلظر: 
ملتزمون باإلجراءات الوقائية

ملشاهدة الڤيديو

07

ملشاهدة الڤيديو

املجمعات التجارية تستقبل روادها 
١٢ ساعة من الـ ١٠ صباحًا  إلى ١٠ مساًء

بداح العنزي

أكــدت مصادر مطلعة أنه مع بدء تطبيق قرار انتهاء 
احلظر اجلزئي الذي استمر عدة أشهر، والذي كانت آخر 
صفحاته مساء أمس السبت، تعود احلياة إلى طبيعتها 
بدءا من اليوم األحد، حيث ستستقبل املوالت واملجمعات 
التجاريــة روادهــا اعتبارا من الســاعة ١٠ صباحا حتى 

الـ ١٠ مساء.
وأضافــت املصادر أن اجلمعيات التعاونية ســتعمل 

على مدار ٢٤ ساعة.

«التعاونيات» ستعمل على مدار الساعة

بعد حظر استمر ٦ أشهر مع الضغط النفسي 
الكبير أكدوا أنهم لن يخرجوا إال للضرورة


