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غير مخصص للبيع

التعديل الوزاري خالل أقل من شهر
مرمي بندق

فــي الوقــت الــذي أكدت 
مصادر خاصة لـــ «األنباء»، 
أن التعديــل الوزاري املرتقب 
سيكون محدودا ورمبا يقتصر 
على غير الراغبني في االستمرار 
أكــدت مصــادر  باحلكومــة، 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ «األنبــاء» أنــه لــم يتبق 
أمــام احلكومــة احلالية إال ٣ 
اجتماعات اعتيادية فقط قبل 
اإلعالن عن التعديل الوزاري 
الــذي ســيتم خالل أقــل من 

شهر، لتهيئة الوقت املناسب 
للحكومة الستكمال استعدادات 
املشاركة بفاعلية في اجللسة 
االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني 
من الفصل التشريعي السادس 
عشر في ٢٦ أكتوبر. وأشارت 
املصادر الى أن ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
عازم علــى إجناز عدة ملفات 
املتبقية  خــالل االجتماعــات 
للحكومــة والتي ســتتخللها 
اجتماعات استثنائية ميدانية، 
مــن أهمها ملف ســد العجز، 
أولويــات احلكومة،  وإقــرار 

والتصنيف االئتماني، واملضي 
قدما في إجراءات العودة للحياة 
الطبيعية واالنتقال إلى املرحلة 
اخلامسة، وبلورة أدوات تنفيذ 
برنامج عمل احلكومة، وعقد 
لقــاءات مع النــواب لتحقيق 
التناغم والتنسيق. على صعيد 
متصل، قالت مصادر أخرى إن 
قانون اخلدمة املدنية ال مينع 
املواطنني العاملني باحلكومة 
مــن العمــل فــي وظيفتــني. 
وأوضحــت ان املوظفــني في 
احلكومــة ميكنهــم العمل في 
القطــاع اخلاص بعــد الظهر 

مبوافقــة الوزيــر املختــص. 
وكشفت عن أن قانون مؤسسة 
التأمينات االجتماعية ال مينع 
املتقاعدين الكويتيني من العمل 
بالقطاع اخلاص صباحا أو بعد 
الظهر. واستدركت قائلة: إنه 
بالتحــاق املتقاعد بالعمل في 
القطاع اخلاص يكون قد انتقل 
تلقائيا من خانة املتقاعد إلى 
خانة املوظــف ويتم في هذه 
احلالة وقف معاشه التقاعدي 
والبــدء باســتقطاع أقســاط 
التأمينات االجتماعية التزاما 

بأحكام القانون اخلاص بها.

«اخلدمة املدنية» ال مينع املواطنني من اجلمع بني وظيفتني  و«التأمينات» تسمح للمتقاعدين بالعمل في «اخلاص» «نفط اخلليج».. تابعةلـ «نفط الكويت»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مؤسسة البترول 
تتجه التخاذ قرار بنقل تبعية الشركة الكويتية لنفط اخلليج إلى 
شركة نفط الكويت، على ان تستمر كشركة تابعة وستستمر في 
حمل نفس االســم حفاظا على تاريخها والتزاماتها القانونية في 
إدارة العمليات املشتركة بكل من اخلفجي والوفرة.  وقالت املصادر 
ان انضمام «نفط اخلليج» سيأتي بعد استكمال إجراءات نقل ملكية 
أسهم الشركة من املؤسسة الى نفط الكويت وذلك لنقل الرخصة 
التجارية والترتيبات القانونية. ومتثل هذه اخلطوة مرحلة أولى 
للبدء في عملية الدمج املرتقبة للقطاع النفطي والتي يعمل عليها 

املستشار الفني املكلف من قبل املؤسسة. 

ً هافال جوليون اجلديدة كليا

«ماكفم للسيارات» 
ُتطلق 

«هافال جوليون» 
اجلديدة كليًا 

في الكويت
14

صباح اخلالد: الكويت تدعم التوصل لسالم 
عادل وشامل في مختلف القضايا اإلقليمية 

ممثل صاحب السمو ألقى كلمة الكويت أمام األمم املتحدة

سمو الشيخ صباح اخلالد يلقي كلمة الكويت في األمم املتحدة

ساهمنا بـ ٣٢٩٫٤ مليون دوالر في دعم اجلهود الدولية ملكافحة «كورونا»
وحققنا إحدى أعلى النسب العاملية املسجلة في توفير اللقاحات بـ ٧٢٪ 

ندعو حركة طالبان وكل األطراف إلى ضرورة 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنًا 
للدماء وتوفير احلماية الكاملة للمدنيني

جندد الدعوة إليران لتخفيف حدة التوتر 
في اخلليج واحلفاظ على سالمة وأمن 
وحرية املالحة البحرية من أي تهديدات

التفاصيل ص٣

ال متديد لتأجيل أقساط قروض املواطنني
أحمد مغربي

بنهاية شهر سبتمبر اجلاري تنتهي 
مدة ســريان أحكام قانون رقم ٣ لســنة 
٢٠٢١ اخلاص بتأجيل أقســاط القروض 
االستهالكية واملقســطة للمواطنني ملدة

٦ أشهر بدأت في شهر أبريل ٢٠٢١، ووفقا 
ملصادر مسؤولة لـ «األنباء» فإنه لن يتم 
متديد عمل القانون لفترة إضافية، حيث 
ســتبدأ البنوك وشــركات االستثمار في 
عمليات االستقطاع الشهرية اعتبارا من 
رواتب شهر أكتوبر املقبل. وقالت املصادر 
ان الكويت وكمساهمة منها في تخفيف 
األعباء وااللتزامات املالية عن املواطنني 
جــراء جائحــة كورونا، فإنــه مت تأجيل 
أقساط القروض للمواطنني ملدة عام كامل، 
حتملت خاللها البنوك تكاليف التأجيل 
في املــرة األولى، والتي بلغت نحو ٤٠٠ 
مليون دينار، فيما حتملت التكلفة الثانية 
البالغة ٣٧٦ مليون دينار اخلزانة العامة 
للدولــة، أي بإجمالي يبلــغ ٧٧٦ مليون 
دينار. وفي سؤال حول نص القانون بأنه 

يجــوز بقرار من اجلهــات املعنية متديد 
تأجيل األقساط ملدة ٦ أشهر أخرى، قالت 
املصادر: «ال نية لتأجيل إضافي». وذكرت 
املصادر ان تأجيل األقســاط هو مبنزلة 
مد ألجل القرض بأكمله ملدة عام إضافية 
دون حتميل العميل أي رســوم أو فوائد 
إضافية مقابل املدة املضافة، ومن ثم فإنه 
ال يوجــد أي أثر لتأجيل األقســاط على 
سعر الفائدة للقروض املمنوحة. هذا، وقد 
اشترط القانون ضمن مادته الرابعة أن 
تؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ القانون من 
اخلزانة العاملة للدولة. وقالت املصادر 
ان إجمالي األقســاط الشهرية للقروض 
االستهالكية واملقسطة اإلسكانية املستحقة 
على املواطنني يبلــغ ١٩٧ مليون دينار، 
بإجمالــي يبلغ ١٢ مليــار دينار من دون 
الفوائد والعوائد، كما يبلغ إجمالي الرصيد 
شــامال الفوائد والعوائد والتي تستحق 
علــى القروض حتى نهايــة آجالها نحو

١٥٫١ مليار دينار، وميثل الفرق البالغ قدره 
٣٫١ مليارات دينار مجموع الفوائد والعوائد 

على الرصيد املذكور لتلك القروض.

البنوك واحلكومة حتملتا التكلفة عاماً كامالً عن املواطنني و٦ أشهر للوافدين بقيمة تناهز ٧٧٦ مليون دينار.. وبدء االستقطاع مع رواتب أكتوبر املقبل

عبدالرحمن املطيري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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06محليات
مدير إدارة الرقابة في «التجارة» 

عبدالرحمن املطيري لـ «األنباء»: 

ميكنة املخالفات 
التجارية ومحاضر 

الضبط قريبًا ..
وافتتاح مراكز 

لـ «الرقابة» في 
املناطق اجلديدة

شركة مساهمة إلدارة مواقف املركبات الثقيلة

اإلمارات جتري تغييرات وزارية: مكتوم بن محمد 
نائبًا لرئيس احلكومة ووزيرًا للمالية واملهيري للبيئة

محمد بن راشد:  «منهجية جديدة» تأتي مع إجناز رؤية اإلمارات ٢٠٢١

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
اإلماراتيــة  األنبــاء  وكالــة 
التشــكيل  (وام)  الرســمية 
الــوزاري اجلديــد للحكومــة 
االحتادية، وقالت إن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة اعتمد 
التشكيل اجلديد الذي أعلن عنه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، بعد التشــاور مع 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ولي عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعلى 
للقوات املســلحة. وتضمنت 
التشــكيلة تعيــني وزيريــن 

بينما جرى تعيني مرمي املهيري 
وزيرة للتغير املناخي والبيئة، 
واحتفــظ ســهيل بــن محمد 
املزروعــي مبنصبــه وزيــرا 
للطاقة، لكنه تولى إلى جانب 
ذلك دور وزير البنية التحتية 
مما يعكس الدمج بني الوزارتني.
وأعلــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد هذه 
التغييرات على «تويتر» إلى 
جانــب عــدد مــن التغييرات 
الهيكليــة، وقــال «املنهجيــة 
اجلديدة تأتي مع إجناز خطتنا 
السابقة، رؤية اإلمارات ٢٠٢١»، 
والتي حققنا خاللها طموحاتنا 

للسنوات العشر السابقة.

جديديــن للماليــة والبيئــة. 
وقالــت «وام» انــه مت تعيني 
الشــيخ مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم وزيرا للمالية 

ونائبا لرئيس الوزراء، كما مت 
تعيني محمد بن هادي احلسيني 
وزيرا للدولة للشؤون املالية 
ليحل محل عبيد حميد الطاير، 

«األنباء» تنشر تقرير «التشريعية» احملال إلى املجلس.. ٢٤٪ للحكومة و٢٦٪ مزايدة علنية و٥٠٪ لالكتتاب العام

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد

رشيد الفعم

أقــرت اللجنة التشــريعية 
االقتراح بقانون بإنشاء الشركة 
الكويتية إلنشاء وإدارة مواقف 
الثقيلــة  املركبــات واملعــدات 
وتخزينهــا واملقدم من النواب 
أســامة املناور وبدر احلميدي 
الديــن ود.حمد  ود.حمد روح 
املطر ومبــارك العرو، واحملال 
بصفــة االســتعجال. وقالــت 
اللجنة في تقريرها، الذي تنشره 
«األنبــاء»، ان االقتــراح ينص 

على ان يعهــد مجلس الوزراء 
جلهة حكومية بتأسيس شركة 
مساهمة إلنشاء وإدارة مواقف 
الثقيلــة  املركبــات واملعــدات 
وتخزينهــا، ويحــدد االقتراح 
بقانون طريقة تخصيص أسهم 
الشــركة أن تكون نسبة ٢٤٪ 
للحكومة واجلهات التابعة لها 
و٢٦٪ تطرح في مزايدة علنية 
تشترك فيها الشركات املساهمة 
املدرجــة فــي ســوق الكويت 
املاليــة والشــركات  لــألوراق 
األجنبية املتخصصة «ويستثنى 

من ذلك شركات املنافسة القائمة 
في تاريخ طرح هذا املزاد»، على 
ان تطرح نسبة ٥٠٪ لالكتتاب 
العــام للكويتيــني. وأضــاف 
االقتــراح: تلتــزم احلكومــة 
بتأسيس الشــركة خالل ستة 
أشهر من تاريخ العمل بالقانون، 
وتقوم بلدية الكويت بالتنسيق 
مع وزارة املالية والهيئة العامة 
حلمايــة البيئــة بتخصيــص 
مســاحات مناســبة للشــركة 
الستخدامها مواقف للمركبات 

واملعدات الثقيلة. د.حمد روح الدينمبارك العرو

مرمي املهيري

١٨٠ فلساً لليتر بنزين ألترا
اعتباراً من مطلع أكتوبر املقبل

تونس: أنصار سعّيد يحرقون الدستور 
واالستقاالت اجلماعية تزلزل «النهضة»

١٢ مركزًا لعمل الـ PCR بدًال من ٦

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية، أن جلنة إعادة دراســة 
مختلف أنواع الدعوم قررت تنفيذ زيادة طفيفة في ســعر ليتر 
بنزيــن التراـ  ٩٨ أوكتــني بواقع ٥ فلوس لليتر الواحد ليصبح 
١٨٠ فلسا بدال من  ١٧٥ فلسا، على ان يبدأ سريانه في ١ أكتوبر 
املقبــل. وقالت املصادر إنــه مت اإلبقاء على نفس ســعر بنزين 
ممتاز البالغ ٨٥ فلسا وبنزين خصوصي عند سعر ١٠٥ فلوس.

عواصم ـ وكاالت: قام عدد من أنصار الرئيس التونســي 
قيس سعّيد بحرق نسخة من الدستور، فيما يتواصل اجلدل 
حول القــرارات «االســتثنائية» التي اتخذها قبل شــهرين، 
وطالت تداعياتها حركة النهضة أكبر احزاب البرملان املجمد 
والــذي تعرض لزلزال كبير أمس باســتقالة العشــرات من 
اعضائهــا. وجتمــع أنصار الرئيس أمام املســرح البلدي في 
شــارع احلبيب بورقيبة بالعاصمة رافعني شــعارات مؤيدة 
للقــرارات التــي أقرها الرئيس في ٢٥ يوليــو املاضي بإقالة 

احلكومة وجتميد البرملان. 
وفي هذه األثناء، أعلن ١١٣ من قياديي الصف األول ونواب 
وأعضاء بحركة النهضة استقالة جماعية بسبب ما اعتبروه 

خيارات سياسية «خاطئة». 
واعتبر املســتقيلون ان تراجع دور البرملان كان «بسبب 
اإلدارة الفاشــلة» لرئيســه ورئيس احلركة راشد الغنوشي 

الذي «رفض كل النصائح».

عبدالكرمي العبداهللا

زادت وزارة الصحة املراكز الصحية املخصصة لعمل فحص 
PCR في املناطق الصحية من ٦ مراكز إلى ١٢ مت االنتهاء من 
جتهيزها. وخصصت الوزارة في العاصمة الصحية مركزين 
وهما: مركز حمد احلميضي وشيخة السديراوي في الشويخ 
السكنية، ومركز سيد عبدالرزاق الزلزلة في منطقة الدسمة. 
أما منطقة حولي، فتم تخصيص مركز الزهراء التخصصي 
ومركــز بيــان. وبالنســبة ملنطقة الفروانيــة مت تخصيص 
مركزي متعب الشــالحي في اشبيلية والعارضية الشمالي 
إلجراء املسحات. أما األحمدي فتم تخصيص ٤ مراكز وهي: 
مركــز صباح األحمد A ـ مركز القرين ـ مركز العدان ـ مركز 
أبوحليفــة، أمــا عن املراكــز املخصصة لعمل املســحات في 
منطقة اجلهراء، فتم تخصيص مركز سعد العبداهللا قطعة 

التفاصيل ص١٦التفاصيل ص١٠٥ ومركز الواحة.

التفاصيل ص١٦


