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غير مخصص للبيع

مجلس الوزراء يوّجه بتنفيذ «فتوى الـ ٦٠»
مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء»، إنه من الناحية القانونية ال يستقيم 
حتصيل غرامات من الوافدين البالغني أكثر من 
٦٠ عاما الذين التزموا بالقانون وجلأوا الى جتديد 
إقاماتهم مؤقتا ملدة ٣ أشهر حسب املادة ١٤ مبوافقة 
وزارة الداخلية. هذا، وأوضحت مصادر اخرى 
أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي 
خلصت اليه إدارة الفتوى والتشــريع باعتبار 
قــرار حظر جتديــد إقامات الوافديــن البالغني

٦٠ غيــر قانونــي لصــدوره من غيــر صاحب 
اختصاص واستناده الى قرار مت الغاؤه. وكشفت 
املصادر عن أن اخلطوة التي ستسبق ذلك تتضمن 
عرض مذكرة برأي «الفتوى» على اللجنة الوزارية 
القانونية مرفقة معها مذكرة من الهيئة العامة 
للقــوى العاملة حول األســباب القانونية التي 
استند اليها مدير عام إدارة القوى العاملة إلصدار 

قرار احلظر، والتي منها وجود تفويض كامل من 
رئيس مجلس ادارة القوى العاملة وهو الوزير 
السابق. ورأت مصادر خاصة أن هذا التفويض

ال يغيــر شــيئا من الــرأي الذي خلصــت اليه 
«الفتوى» ألن الوزير ال ميلك منفردا إصدار قرار 
حظر جتديد إقامات البالغني ٦٠ عاما، وتاليا ال 
تفويض بصالحية ال ميلكها وألنه لو كان الوزير 
ميلك إصدار قرار احلظر الستطاع الوزير احلالي 
إصدار قرار بإلغاء احلظر، مجددة التأكيد على 
ان من ميلك صالحية اصدار قرار تنظيم اذون 
عمــل الوافدين هو مجلس إدارة القوى العاملة 
مجتمعا برئاسة الوزير. وعما إذا سيتم التجديد 
بالرسوم احلالية، قالت املصادر: استنادا الى رأي 
«الفتــوى» الذي اعتبر القرار غير قانوني، فإن 
ذلك ينسحب على مجمل القرار مبا فيه رسوم 
الـ ٢٠٠٠ دينار، أما مسألة تطبيق رسوم جديدة 
فهذا يرجع إلى مجلس اإلدارة الحقا وليس اآلن 

باعتبار هذه اخلطوة من صالحياته.

قانونياً: التجديد لهم بالرسوم احلالية وال يستقيم حتصيل غرامات من الذين جددوا مادة ١٤.. و«القانونية الوزارية» تعد تقريراً بعد االطالع على مذكرة «القوى العاملة»

استمرار التشغيل احلالي للمطار حتى إشعار آخر
أحمد مغربي

بعد مرور نحو شهرين و١٠ 
أيام علــى فتح مطــار الكويت 
الدولي لعودة ســفر الوافدين 
واســتقبالهم من جديد، ينتظر 
املطار أخذ جرعة حياة قوية، مع 
استئناف كامل للرحالت املباشرة 
إلى جميــع دول العالم. وقالت 

مصادر لـ «األنباء» إن تشغيل 
املطــار سيســتمر على وضعه 
احلالي، وذلك حتى إشعار آخر، 
وذلك بالنسبة للرحالت القادمة 
واحملــددة بـــ ١٠ آالف. وذكرت 
املصــادر أن املطار «بدأ يشــهد 
حركة نشــطة للمسافرين، مع 
فتــح العديد من الوجهات وفي 
مقدمتها وجهة مصر التي التزال 

تشهد إقباال كبيرا على السفر».
وكشفت عن أن عدد شركات 
الطيران العاملة في املطار وصل 
حاليــا إلــى ٣٥ شــركة طيران 
محلية وأجنبية، مشيرة إلى انه 
لن يسمح بتشغيل أي وجهات 
جديــدة أو شــركات طيران إال 
بعد زيــادة «كوتا» التشــغيل 

املستخدمة بالكامل حاليا.

١٣ مليون ليتر استهالك البنزين يوميًا 
بعد عودة املدارس

أحمد مغربي

كشــفت مصادر نفطية مســؤولة في شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتية لـ «األنباء»، عن ان معدالت اســتهالك 
البنزين شهدت قفزة كبيرة خالل الفترة املاضية لتستقر 
عند مســتوى يزيد على ١٣ مليون ليتــر يوميا، وذلك مع 
عودة احلياة إلى طبيعتها وعودة املدارس. وقالت املصادر 
ان البنزين املمتاز اليزال يســتحوذ على حصة األســد في 
االستهالك مبعدل ٦٥٪ اي نحو ٨٫٥ ماليني ليتر يوميا، أما 
بنزين خصوصي فيبلغ حجم اســتهالكه نحو ٤٫٤ ماليني 
ليتر في اليوم. وأشارت إلى ان معدل االستهالك لبنزين ألترا 

ضعيف للغاية ويصل الى نحو ١٥٠ ألف ليتر في اليوم.

عند سعة ١٠ آالف للقادمني.. وعدد الشركات العاملة يصل إلى ٣٥ شركة

جولة تركيب العدادات الذكية       (متني غوزال)

انتخابات العراق: مشاركة متواضعة وال أمل كبيرًا في التغيير
عواصم - وكاالت: أدلى العراقيون بأصواتهم أمس وســط 
صعوبات تقنية ومشاركة خجولة، في انتخابات نيابية مبكرة 
تقدمها السلطة على أنها تنازل للحركة االحتجاجية غير املسبوقة 
قبل عامني، لكن الفساد املزمن وسطوة الفصائل املسلحة أضعفا 
آمال الناخبني بإمكانية أن حتقق تغييرا ملموسا. ونقلت «رويترز» 
عن مسؤولني وشهود عيان، ان اإلقبال على االقتراع كان منخفضا 
في أنحاء البالد، ما اضطر السلطات إلى استخدام مكبرات الصوت 
في املســاجد حلث العراقيني على التصويــت في بغداد. وحث 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على التصويت وقال: 
«انتخبوا لنغير الواقع». وقالت رئيسة بعثة املراقبة األوروبية 
فايوال فون كرامون في مؤمتر صحافي: «لألسف، الحظنا نسبة 
مشاركة ضئيلة»، مضيفة: «هذه إشارة سياسية واضحة، وليس 
لنا إال أن نأمل أن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك». لكن رئيس 
مفوضية االنتخابات اعتبر أن «نسبة املشاركة جيدة وجتاوزت 
ثلث عدد الناخبني» بحسب ما نقلت عنه وكالة األنباء العراقية. 
وشــهد االقتراع اإللكتروني بعض املشــاكل التقنية واألعطال، 
والتي قالت الســلطات إنها متت معاجلتهــا. واتخذت إجراءات 
أمنية مشــددة، كما شارك العشــرات من املراقبني الدوليني من 

االحتاد األوروبي واألمم املتحدة.

إجراءات أمنية مشددة.. والسلطات تستخدم مكبرات املساجد حلّث الناخبني على التصويت

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يدلي بصوته في املنطقة اخلضراء ببغداد     (رويترز)
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دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء واملاء األربعاء املاضي 
تركيــب العدادات الذكية بشــكل منتظم ضمن 
املرحلة األولى الستبدال العدادات امليكانيكية 
بالذكية في البالد مبا يخدم توجه الوزارة نحو 
التحول الرقمي. وفي جولة لـ «األنباء» مع فريق 
اســتبدال العدادات الذي انطلق من الســاملية، 
قال مدير إدارة متابعة العقود والصيانة ملوح 
العجمي، إنه مت خالل ٣ أيام تركيب ١٥٠٠ عداد.

وأوضح أنه يوجد ٧٥ ألف عداد في منطقة 
الســاملية كاملــة منها ١٣ ألف عــداد في قطعة 
١٢، حيــث مت البدء بها، ومــن املتوقع االنتهاء 
منها خالل شــهر، حيث يوجــد فيها أكبر عدد 
من العدادات، أما املنطقة بالكامل فمن املتوقع 

االنتهاء منها خالل ٦ - ٨ أشهر.
ولفت إلى ان املرحلة الثانية من املشــروع 
ســيتم طرحها فــور موافقة اجلهــاز املركزي 
للمناقصات بهدف اســتكمال اســتبدال جميع 

 التفاصيل ص٤العدادات في البالد. 

إسالم آبادـ  وكاالت: شّيعت باكستان 
أمس عبدالقدير خان مهندس البرنامج 
النووي الباكستاني واملتهم بتسريب 
تقنيــات إلى إيران وكوريا الشــمالية 
وليبيــا، وذلــك عن ٨٥ عامــا في أحد 
مستشــفيات إســالم آباد بعد إصابته 

بـ «كوفيد-١٩».
ولــم متنع الظــروف اجلوية آالف 
الباكستانيني من املشاركة في اجلنازة 
التي انطلقت من مسجد فيصل الكبير 
في إســالم آباد ســادس أكبر مساجد 

العالــم. وأعلن وزير الداخلية شــيخ 
رشيد أحمد دفن العالم «مبراسم الشرف 
الكاملة» بحضور جميع وزراء احلكومة 
وكبار املسؤولني في القوات املسلحة.
واعتبر خان بطال قوميا في البالد 
ألنه جعل من باكستان أول بلد مسلم 
ميتلــك القنبلة النوويــة في مواجهة 
الهند، العــدوة النووية اللدودة. لكن 
الغرب اعتبره خائنا لتقاسم تكنولوجيا 
بشــكل غير قانوني مــع دول نووية 

الباكستانيون يشيعون العالم النووي عبدالقدير خان في إسالم آباد                  (رويترز)يعتبرها «مارقة».
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التفاصيل ص ١٨

وفاة مهندس البرنامج النووي توّحد 
الباكستانيني.. والغرب يعتبره «خائنًا»

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

آالف التونسيني يتظاهرون 
ضد قرارات سعيد: «يكفي يعني يكفي»

تونس - أ. ف. پ: تظاهر آالف التونسيني على األقل 
فــي شــوارع تونس العاصمــة أمس، في أكبــر احتجاج 
شعبي حتى اآلن ضد التدابير التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد منذ ٢٥ يوليو وحل خاللها البرملان وأقال احلكومة 
وعطل معظم الدستور. وتأتي هذه التظاهرة االحتجاجية 
بعد أسبوع من أخرى مساندة للرئيس شارك فيها نحو
١٠ آالف مــن مناصريــه فــي أنحــاء البالد، وفــق تقدير 
مصــادر أمنية. وقال متظاهر أربعيني متزق كم قميصه 
بعد أن دفعه شــرطي بقوة إن «الشعب الذي عرف طعم 
احلرية ال يستسلم أبدا»، وفق فرانس برس. وأضاف آخر
«ال نقبل باالنقالب.. يكفي يعني يكفي..».  وأكد املتحدث 
باســم وزارة الداخلية خالــد احليوني «نحن نتعامل مع 
كل املتظاهرين في كل األســابيع بنفس املســافة وبحياد 

التفاصيل ص ١٨تام.. األمن التونسي هو أمن جمهوري». 

عبدالعزيز الدخيل يعلن عن استراتيجية الديوان ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٤
03

تنسيق بني «الكتل» النتخابات اللجان.. «املالية» أوًال
ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان

جتري الكتل السياســية 
ترتيبات ومشاورات لالتفاق 
علــى ذل اللجــان البرملانية 
املقرر حتديــد عضويتها مع 
بداية دور االنعقاد ٢٦ اجلاري. 
مصدر نيابي قال لـ «األنباء»، 
ان التيارات بدأت بالتباحث 
حول تشــكيل اللجان جلهة 
اإلفصاح عن رغبة كل كتلة في 
متثيلها بلجان محددة. مضيفا 

ان اللجنة املالية نالت االهتمام 
األكبر من البحث والنقاش ثم 
«التشريعية» و«امليزانيات» 
تليهــا «التعليمية». وأشــار 
املصدر إلى ان الكتل اتفقت على 
التنسيق لتبادل األصوات بينها 
النتخاب األعضاء في اللجان 
أو «تزكيــة» املتفــق عليهــم، 
استنادا ألجندة كل كتلة. وأمس 
قدم النائب مــرزوق اخلليفة 
اقتراحا بقانون بشأن تأسيس 
شركة مساهمة كويتية باسم 

شركة املخازن الوطنية، حيث 
تلتزم احلكومة خالل سنة من 
تاريخ العمل بالقانون بتأسيس 
شركة مساهمة مقرها الكويت 
لتقــدمي كل أعمــال التخزيــن 
والنقــل والتوزيــع واملناولة 
والتخليص اجلمركي للبضائع، 
ومبــا ال يتعارض مــع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية. وحدد 
اخلليفة توزيع اسهم الشركة 
بنسبة ٢٤٪ للحكومة واجلهات 
العامة التابعة لها، ٥٠٪ تطرح 

العــام للكويتيني،  لالكتتــاب 
ويجوز للمتقاعدين واملستحقني 
عنهم الراغبني في االكتتاب ان 
يطلبوا من مؤسسة التأمينات 
االكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة 
األسهم املكتتبة فيها حلسابهم 
من املعــاش التقاعدي، وحدد 
نســبة ٢٦٪ تطــرح للبيع في 
مزايــدة عامــة تشــترك فيها 
الشــركات املســاهمة املدرجة 
بالبورصة والشركات األجنبية 

املتخصصة.  التفاصيل ص١١مرزوق اخلليفة


