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خالفات اجلهات احلكومية 
مع «احملاسبة».. إلى مجلس الوزراء

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، أن توصية حكومية صدرت 
إلى كل اجلهات احلكومية بحصر خالفاتها مع ديوان احملاســبة 
ورفعها إلى مجلس الوزراء. وأفادت املصادر بأن نص التوصية 
أوجب على كل اجلهات حصر املوضوعات التي تراها متثل خالفا 
في الرأي مع ديوان احملاسبة ورفع املوضوع إلى مجلس الوزراء، 
وكذلك تشكيل جلنة دائمة في اجلهات ذات امليزانيات املستقلة 

للرد على مالحظات ديوان احملاسبة.

قبول ١٥ كويتيًا في القطاع النفطي
أحمد مغربي 

كشــفت مصادر نفطية مســؤولة لـ «األنباء» عن ان شركة 
نفط الكويت أعلنت عن قبول ١٥ كويتيا ضمن اعالن توظيف 

حملة شهادة الدبلوم للتخصصات الفنية أغسطس ٢٠٢١.
وقالت املصادر ان املقبولني في تخصصات دبلوم هندســة 
بحرية بلغ عددهم ٤ مواطنني، وفي تخصص دبلوم الكترونيات 
صناعية مت توظيف ٣ مواطنني، وفي دبلوم الصناعات الكيميائية 
مت توظيــف ٨ مواطنني. وأعربــت املصادر عن تهنئتها جلميع 

املقبولني في العمل بالقطاع النفطي.
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عصام الصقر وشيخة البحر وصالح البابطني وعبدالعزيز البابطني ومحمد العثمان في لقطة جماعية 
مع مسؤولي «الوطني» ومنظمي السباق

صورة جماعية ملســؤولي «بيتــك» واجلمعية واملتدربني 
«األبيض» جنح في الظفر بنقاط مواجهته مع األصفر   (هاني الشمري)وبعض املشاركني في احلفل جانب من أعضاء هيئة التدريس واخلريجات خالل احلفل      (أحمد علي)

«الوطني» 
دّشن سباقه 

للجري 
مبشاركة 
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في حدث 
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م أول دفعة  «بيتك» كرَّ
متدربني من اجلمعية 
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استعجال صندوق ُمتعثري «الصغيرة واملتوسطة»
عبدالعزيز املطيري

أعلن النائب مبارك اخلجمة 
انه ســيجري مشــاورات مع 
النــواب لبحث  العديــد مــن 
االستعجال في إقرار االقتراح 
بقانــون الــذي تقــدم بــه مع 
عدد من النواب حول إنشــاء 
صندوق تشــارك فيه جهات 
رسمية عدة (حكومية وخاصة) 
بنســب معينة للمساهمة في 
سداد دين (املتعثر بحكم) من 
اصحاب املشروعات الصغيرة 

واملتوســطة، مبــا يعــد مشــاركة حقيقية في 
املســؤولية املجتمعية لتحمل األعبــاء املالية، 
وتعاونــا مثمرا بني القطاعني في إدارة األزمات 

االقتصادية واالجتماعية على حد سواء. 
وقال اخلجمة لـ «األنباء» ان تعريف املتعثر 
بحكم حسب مواد القانون هو صاحب العمل 
الصادر بحقه حكم أو أحكام عدة لسداد مديونية 

أو مديونيات عدة تخلف عنها 
نتيجة مزاولة نشاط اقتصادي 
مرخص ينطبق عليه تعريف 
املشروع الصغير واملتوسط 
بحيــث تتولى هيئة الفتوى 
إدارة الصندوق  والتشــريع 

املتعثر بحكم.  
أن  اخلجمــة  وأوضــح 
أولوية السداد تكون للديون 
األقــل كلفة علــى الصندوق 
واملستحقة للجهات احلكومية 
املمولة للمشروعات الصغيرة 
واملســتحقة  واملتوســطة 
للجهــات احلكوميــة املتشــاركة مــع القطاع 
اخلاص في التمويل واملستحقة للبنوك املمولة 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واملستحقة 
للجهات الرسمية األخرى باإلضافة الى سداد 
القيمة اإليجارية أو االستثمارية للعني املنتفع 
بها وديــون الكيانات القانونيــة االقتصادية 

احمللية.

اخلجمة لـ «األنباء»: مشاورات إلقرار القانون ملن صدرت بحقهم أحكام.. وأولوية السداد تكون للديون األقل كلفة على الصندوق واملستحقة للجهات احلكومية املمولة

مبارك اخلجمة

حكومة «التكنوقراط» تدعم وزير الصحة و«ڤيتو» على بعض الوزراء 
ال إغالق للمطار في كل األحوال.. والدعوة من عدمها الجتماع «استثنائي» ملجلس الوزراء تتضح اليوم 

مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد يواصل 
املشاورات لترشــيح أعضاء 
حيــث  اجلديــدة،  الــوزارة 
يستقبل هذا األسبوع بعض 
رجاالت الدولة والشخصيات 
العامــة والنــواب املرشــحني 

للتوزير.  هــذا، ولم تؤكد أو 
تنف املصادر األسماء اجلديدة 
التي يتردد ترشيحها لتولي 
حقائب وزاريــة، مؤكدة انها 
مازالــت فــي جعبــة رئيــس 
الــوزراء ومــن هذه األســماء
البغلــي، وم.منــاف  م.مهــا 
الهاجري والشيخ ثامر جابر 
األحمد، ود.عــادل عبدالرزاق 
احلنيــان، وعلــي العازمــي، 
والنواب د.حمــد روح الدين 

ومحمــد الراجحي ود.هشــام 
الصالح ومبارك العرو. وردا 
علــى ســؤال حــول حضور 
احلكومة اجللسة البرملانية ٢١ 
اجلاري، جددت املصادر التأكيد 
على ما نشرته «األنباء» في ٢٤ 
و٢٦ نوفمبــر «بأنه اذا متكن 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد من إجناز اسماء 
املرشــحني للتوزير وأقسمت 
احلكومــة قبــل ٢٧ ديســمبر 

فستحضر جلسة ٢١ اجلاري» 
الفتة إلى ان حضور احلكومة 
جلسة ٤ يناير «مؤكد».  وبشأن 
توجيــه دعــوة إلــى اجتماع 
اســتثنائي ملجلــس الوزراء، 
قالت املصادر: الدعوة من عدمها 
الجتماع «استثنائي» ملجلس 
الوزراء تتضح اليوم، مؤكدة 
انه حتى اآلن األمور مستقرة اال 
اذا - ال قدر اهللا - حدث طارئ، 
وكاشفة عن انه ال إغالق للمطار 

أمام املواطنني في كل األحوال.  
وكشفت املصادر عن أن حتقيق 
املتكررة بتشــكيل  املطالبات 
حكومة تكنوقراط من شأنها 
دعــم الــوزراء املتخصصــني 
ومنهم وزير الصحة الشــيخ 
د. باســل الصبــاح، مشــيرة 
إلى «ڤيتو» على عودة بعض 
الوزراء. ولفتت املصادر إلى أن 
الوزراء اخلارجني لن يزيدوا 

على ٧ ولن يقلوا عن ٦.

رئيس الوزراء يواصل املشاورات ويبدأ استقبال «نواب التوزير» وبعض رجاالت الدولة والشخصيات العامة هذا األسبوع 

ال عطلة للسنة امليالدية.. 
و٣ أيام عطلة األعياد الوطنية

مرمي بندق 

بينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أنه 
حســب اللوائح ستكون العطلة الرســمية للعيد الوطني ويوم 
التحريــر ٣ أيام متتاليــة.  وأوضحت املصادر ان العيد الوطني 
يوافق اجلمعة ٢٥ فبراير ويوم التحرير يوافق السبت ٢٦ فبراير 
وسيكون يوم األحد ٢٧ فبراير عطلة رسمية بدال من يوم اجلمعة 
٢٥ فبراير ألنه يوم عطلة رســمية ويســتأنف الدوام الرســمي 

اإلثنني ٢٨ من الشهر. 
وتابعت بقولها: ان رأس السنة امليالدية اجلديدة الذي توافق 

يوم ٢٠٢٢/١/١ سيكون يوم سبت، الذي هو يوم راحة. 
وحســب تعاميم ديــوان اخلدمة املدنيــة، اذا صادف أي من 
العطالت الرسمية يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر يوم العطلة 

الرسمية وليس يوم األحد الذي يليه وال يعوض بيوم آخر.

الدول املوبوءة تواجه «أوميكرون» بـ «اجلرعات املعززة»

عواصم - وكاالت: يواصل 
املتحــور اجلديد من ڤيروس 
كورونا «أوميكرون» االنتشار 
أفقيا وعموديا، حيث أعلنت 
الســلطات األميركيــة وجود 
املتحــور فــي ١٠ واليات على 
األقل. كما ارتفع عدد اإلصابات 
في فرنسا التي تناقش سلطاتها 
غدا تدابير أشــد صرامة على 
مستوى البالد. واعتبارا من 
أمس بدأت منتجعات التزلج 
الفرنســية بطلب إبراز دليل 

على تلقي التطعيم أو التعافي 
من كورونا أو نتيجة فحص 

سلبية لدى دخولها. 
وكررت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل، في آخر مناشدة 
لهــا قبــل ايــام من تســليم 
منصبها، دعوة مواطنيها إلى 
تلقي اللقاح. وقالت «بادروا 
إلى أخذ اللقاح. وسواء كانت 
جرعتكم األولــى أو الثانية. 
لكــم».  مفيــد  تطعيــم  كل 
وفــي أوروبا، حيــث مازالت 

املتحورة دلتا هي املسيطرة، 
يحــث اخلبــراء واحلكومات 
وشــركات تصنيع اللقاحات 
على االستفادة من اللقاحات 
املعززة حيثما تكون متاحة. 
وحــدد رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
هدفا يتمثل في إعطاء جرعة 
البالغــني  معــززة جلميــع 
بحلول نهايــة يناير وتقليل 
فترة االنتظار بني اجلرعتني 
الثانية والثالثة من ستة إلى 

ثالثة أشهر. وفي بصيص أمل 
فيما يسود الهلع أنحاء العالم، 
طمأنت املسؤولة الصحية في 
افريقيا نتساكيســي  جنوب 
مالوليك بــأن زيادة معدالت 
دخول األطفال املستشــفيات 
تدعو للحذر وال تثير الذعر. 
وقالت: تنفسنا الصعداء ألن 
الرعاية  تقاريــر أخصائيــي 
الســريرية أشــارت إلــى أن 
األطفــال يعانون من أعراض 

طفيفة. 

مسؤولة صحية: دخول األطفال املستشفى ال يثير الذعر واألعراض خفيفة

اشتباكات بني الشرطة ومحتجني على قيود «كورونا» في ڤيينا أمس                               (أ.ف.پ)

تكويت «مؤسسة البترول» بالكامل 
رهن االستغناء عن موظف غير كويتي

أحمد مغربي

كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء»، عن أن عدد العمالة 
الوطنية في مؤسســة البتــرول الكويتية (املبنى اإلداري) يبلغ 
٧٣٨ موظفا، كما أن إجمالي أعداد الوافدين العاملني في املؤسسة 
يبلغ ١٦٣ موظفا موزعني كالتالي: موظف واحد من مواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي على عقد دائم، و١٤٠ موظفا بعقود عمل 
غير كويتي براتب مقطوع ويشغلون وظائف مساندة ومعاينة، 
و٢٢ موظفا غير كويتي على عقود عمل خاصة بوظائف تتطلب 
خبــرات تخصصية نــادرة. وقالت ان «البتــرول» قامت بإنهاء 
خدمات (تفنيش) ٢٨ موظفا في الفترة من أغسطس ٢٠١٧ حتى 
يوليو ٢٠٢١، علما بأن العمالة املنتهية خدماتها هي فئة العمالة 
غير الكويتية الذين كانوا يعملون مبوجب عقد عمل غير كويتي 
براتــب مقطوع وعقد عمل خاص وذلك للوظائف خارج الســلم 
الوظيفي وهي غير خاضعة لسياســة اإلحالل. وإجماال، أشارت 
املصادر إلى ان نسبة التكويت في «مؤسسة البترول» فقط (دون 
الشركات التابعة) على العقود الدائمة بلغت ٩٩٫٩٪، حيث يوجد 
موظــف واحد فقط مــن مواطني دول اخلليج، وســيتم تكويت 

وظيفته عند انتهاء خدمة املوظف.

«تفنيش» ٢٨ وافداً في املبنى اإلداري حتى يوليو ٢٠٢١

التفاصيل ص ١٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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 PDF الصفحة 

ماكرون: اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات حول إيران
 ال ميكن معاجلة ملف إيران النووي 

دون معاجلة ملف استقرار املنطقة
 مبادرة فرنسية - سعودية 

ملعاجلة األزمة بني الرياض وبيروت

 مشروع مشترك بني الرياض 

وباريس في مجال الطيران العسكري

األمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي يبحثان في جدة الشراكة الثنائية ومستجدات املنطقة

ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مستقبال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في جدة أمس   (واس)

الفارس تؤكد موقف الكويت الرافض للتطبيع: حظر 
دخول سفن حتمل بضائع من وإلى «فلسطني احملتلة»

عاطف رمضان

فــي قــرار يؤكــد موقــف 
الكويت الصارم ازاء االحتالل 
اإلسرائيلي لفلسطني، أصدرت 
وزيرة األشغال وزيرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس قرارا 
يحظر دخول السفن التجارية 
احململة ببضائع من وإلى دولة 

فلسطني احملتلة (إسرائيل).
وحظر القرار على الوكالء 
البحريني املسجلني لدى قسم 

الــوكاالت البحرية بــوزارة املواصالت تقدمي 
طلبات تصريح دخول سفن أجنبية باملخالفة 
ألحــكام املواد ٣ و٢ و٤ من املرســوم األميري 

الصادر في ٢٦/٥/١٩٥٩ اخلاص 
مبقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
ويشمل احلظر كل السفن 
القادمة من موانئ أخرى لتفريغ 
جزء من حمولتها في املوانئ 
الكويتيــة متــى كانت حتمل 
على ظهرهــا أيا من البضائع 
املنصــوص بحظرهــا، وذلك 
بقصد شحنها من وإلى دولة 
فلســطني احملتلة (إسرائيل) 
أو الــى موانــئ أخــرى بعــد 
مغادرتها من املوانئ الكويتية.
وشدد القرار على املعنيني 
فــي وزارة املواصــالت ضرورة إحالــة كل ما 
يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى 

سلطات التحقيق املختصة للتصرف.

حظرت على الوكالء البحريني مخالفة أحكام مرسوم مقاطعة البضائع اإلسرائيلية

د.رنا الفارس
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