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١٢ إلى ٥ آالف دينار مكافأة »األمامية« في »البترول«
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مســؤولة، ان 
مستحقي مكافأة الصفوف األمامية في مؤسسة البترول 
الكويتية )املكتب الرئيسي( يبلغ عددهم 6٣1 موظفا 
عملــوا خالل فترة تعطيل املؤسســات أثناء تفشــي 

ڤيروس كورونا.
وقالــت املصادر إن قيمة املكافأة املالية للصفوف 
األمامية تختلف على حسب أيام الدوام وقيمة الراتب 
الشهري، حيث يصل احلد األدنى وفقا للبيانات التي 

حصلت عليهــا »األنباء« إلى 1٢ دينــارا وتصل بحد 
أقصى إلى 5 آالف دينار لفئة رؤساء الفرق واملديرين 

في املؤسسة.
أما فئة الســكرتارية واملراسلني وفني الكمبيوتر 
من الوافدين العاملني في »البترول« فتنخفض قيمة 
مكافآتهم لتصل إلــى 15٠ دينارا كحد أقصى. وقالت 
إن موظفــي »البترول« قامــوا بجهود كبيرة منذ بدء 
اإلجــراءات التــي اتخذتها الكويــت ملواجهة كورونا 
لضمان عدم تأثر عمليات اإلنتاج وامداد السوق احمللي 
باحتياجاته واملضي قدما في تنفيذ املشاريع الرئيسية.

تصرف لنحو ٦٣١ موظفاً  باملكتب الرئيسي 

12اقتصاد

أحمد عيسى السميط

 عبدالقادر الهدهود 

»بيتك« يحقق إجنازًا 
استثنائيًا للمرة األولى 

ويتصدر املتداولني 
الرئيسيني في إصدارات 
برنامج مؤسسة إدارة 

السيولة اإلسالمية 
الدولية لعام ٢0٢١

 عبدالقادر الهدهود 
لـ »األنباء«: شعرت بالرهبة 

من حجم الرويشد الفني

فوجئت بطرح »ما تدري« 
و»كل ما غفت عيني« 

وتصويرهما ڤيديو كليب

األمير: هجوم احلوثيني على أبوظبي عمل إرهابي آثم  
تضامن عربي ودولي مع اإلمارات بوجه االعتداءات احلوثية بعد شنّها هجمات بطائرات مسّيرة على موقعني في العاصمة أدت إلى احتراق صهاريج ومقتل وإصابة عدة أشخاص

مجلس الوزراء اطمأن لردود وزير الدفاع وسالمة موقفه
وافق على إنهاء حجر القادمني لفئتني بـ  »PCR« سلبي وحجر 7 أيام لغير الراغبني في إجرائه.. وقرر إعادة تسيير الرحالت مع الدول األفريقية الـ 9 

اإليرادات تغطي الرواتب.. وتفيض
علي إبراهيم 

أنهت االرتفاعات املستمرة في 
أسعار النفط، والتي سجلت مؤخرا 
أعلى مســتوياتها منــذ عام ٢٠1٤ 
متجاوزة عتبة 86 دوالرا للبرميل، 
اجلدل الدائر منذ أشهر حول عدم 
العامــة للدولة  كفاية اإليــرادات 
لسداد الرواتب وسط التراجع احلاد 
في ســيولة صندوق االحتياطي 
العــام، إذ غطــت اإليــرادات التي 
حققتها املوازنة في أول 9 أشــهر 
من العام املالي احلالي )للفترة من 
أبريل حتى ديسمبر ٢٠٢1( املرتبات 
وما في حكمها ملجمل السنة املالية 
احلالية، بل فاضــت عليها بنحو 
٣89 مليون دينار. ووفقا لتقرير 

املتابعة الشهرية الصادر من وزارة 
املالية أمس، فإن اإليرادات العامة 
للدولة بلغت 1٢.98 مليار دينار، 
منهــا 11.٤7 مليــار دينــار عوائد 
نفطية في 9 أشــهر بزيادة %1٢6 
عن املقــدر للعام كامــال، وهو ما 
يزيد على إجمالي املقدر للمرتبات 
وما في حكمها، البالغ 1٢.59 مليار 
دينــار للعام املالي كامال. وذكرت 
»املاليــة« أن إجمالي املصروفات 
وااللتزام في فترة الـ 9 أشهر األولى 
من العام املالي نحو 1٣.66 مليار 
دينار، مشيرة إلى أن العجز املالي 
في امليزانية تراجع بنســبة %87 
عند املقارنة على أســاس سنوي 
ليبلغ 68٢.٤ مليون دينار بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢1.

١١.47 مليار دينار عوائد نفطية في 9 أشهر.. بفضل ارتفاع أسعار النفط

العازمي يرد على االستيضاح.. ونقاش حول االستجواب
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

يباشر مجلس األمة اليوم النظر 
في االســتجواب املقــدم من النائب 
حمــدان العازمــي لنائــب رئيــس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد 
جابر العلي واملكون من 5 محاور. 
وبعد ان استفســر الوزير عن عدم 
وضوح بعض محاور االستجواب، 
العازمــي مؤكــدا أن محــاور  رد 
املساءلة واضحة. وقال في رده على 
االستيضاح: نستغرب األسلوب الذي 
يتبعه الوزير املستجوب في التعامل 
مــع األداة الدســتورية ومحاولته 
الهــروب من مواجهة االســتجواب 
بطلبه االستيضاح قبل يوم من موعد 
املناقشة، رغم أنه مقدم من أكثر من 

واضحة، وعدم علم الوزير بها هو 
مــا دعانا لتقدمي هذا االســتجواب، 
وسنوضح أدلتنا على املنصة. ومن 
املنتظر ان يكون هناك نقاش الئحي 
ودستوري حول االستيضاح والرد 
عليه ومدى تبيــان بعض احملاور 
ألسباب تقدميها وغموض بعضها 
ومدى توافق ذلك مع مواد الدستور.  
مصادر مطلعة أوضحت لـ »األنباء« 
ان االستجواب ستتم مناقشته بعد 
االنتهــاء مــن حتديد أوجــه اخللل 
كما يراهــا الوزير ثم ردود حمدان 
العازمــي عليهــا. وقالــت املصادر 
إن خيار اجللســة السرية ملناقشة 
االستجواب مطروح من باب احلفاظ 
على سرية املعلومات التي ستطرح 

خالل اجللسة.

1٢ يوما وإعالن الوزير اســتعداده 
للمواجهة بعد تقدميه بلحظات. وزاد 
بقوله: نؤكد أن محاور االستجواب 

حمدان العازمي

املستشار جمال اجلالوي 

إصابات »كورونا«  تتجاوز الـ ٥١00
03وحالة وفاة و٣٣ في العناية املركزة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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19فنون

أشجار تعترض »جنوب القيروان« وتكليف »الزراعة« بإزالتها
عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في املؤسسة 
الســكنية أن  العامــة للرعايــة 
مشروع جنوب القيروان االسكاني 
املرتقــب يعاني مــن عدة عوائق 
ممثلــة بوجــود عــدد كبيــر من 
األشجار في موقع املشروع، وقد 
أوعز مجلس الوزراء الى الهيئة 

العامة للزراعة والثروة السمكية 
بإزالة هذا العائق بصفتها اجلهة 
ذات الصلة بشــكل مباشر. وأكد 
املصدر أن قــرار مجلس الوزراء 
حدد تســليم موقع املشروع إلى 
»الرعاية السكنية« بعد إزالة جميع 

العوائق التي تعوق تنفيذه. 
وأشار املصدر الى أن اجلهات 
املعنية ســتقوم باالجتماع بعد 

دعوتهــا من قبــل بلدية الكويت 
لالطالع على جميع العوائق - إن 
وجدت - وتعهد كل جهة بتنفيذ 
ما يخصها من  إزالة للعوائق أو 
غيرها. ولفت املصدر إلى أنه بعد 
إزالة جميع العوائق واستيفاء كل 
االجراءات املتبعة وموافقة جميع 
اجلهات املعنية سيتم تسليم موقع 
املشروع الى »الرعاية السكنية«.

خريطة توضح استهداف مطار أبوظبي الدولي ومنطقة مصفح بطائرات مسيرة من ميليشيا احلوثيني في اعتداء إرهابي آثم

الكويت تستنكر: استمرار استهداف امليليشيا للمدنيني واملناطق 
املدنية يؤكد خطورتها وضرورة التحرك للحّد من سلوكها

 الرياض تدين بأقسى العبارات الهجوم اإلرهابي اجلبان وتؤكد 
وقوفها التام مع دولة اإلمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها

 »مجلس التعاون« ينّدد: جرمية حرب تعّرض حياة املدنيني للخطر 
تتطلب محاسبة اإلرهابيني مبا يتوافق مع القانون الدولي واإلنساني
»التحالف« يعلن اعتراض وتدمير 8 طائرات مسّيرة أطلقت 

15باجتاه اململكة العربية السعودية 

مرمي بندق 

وافــق مجلس الوزراء في جلســته االعتيادية 
الــوزراء  التــي ترأســها ســمو رئيــس   أمــس 
الشــيخ صباح اخلالد على إنهــاء احلجر املنزلي 
 للقادمــني احملصنــني فــور ثبوت ســلبية فحص
 الـ »PCR« على أن يســتمر ملــدة 7 أيام على عدم 
الراغبني في اجراء الفحص، أعلن ذلك نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد جابر 
العلي.  وأوضحت مصادر مطلعة ان القرار يشمل 
احملصنــني وهــم من لم مير 9 أشــهر على تلقيهم 
اجلرعتني، ويشــمل ايضا مكتملي التطعيم الذين 
أخذوا اجلرعة التنشــيطية بعد مرور 9 أشهر من 
اجلرعتــني. وقــرر املجلس إعادة تســيير رحالت 
الطيــران التجارية مــع كل من: جنــوب أفريقيا، 
ناميبيا، بوتسوانا، زميبابوي، موزمبيق، ليسوتو، 
إسواتيني، زامبيا، ومالوي، مع االلتزام بالضوابط 

التي حتددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.
وقالت املصادر إن مجلــس الوزراء لم يصدر 
قرارا بتأجيل الدوام املدرسي الى أول مارس بدال 
من 1٣ فبراير، الفتة إلى ان جدول أعمال اجللسة لم 

اطمئنــان املجلس الى ســالمة موقف الوزير الذي 
يحرص على تطبيق القانون على اجلميع، الفتة إلى 
ان املجلس اطمأن متاما إلى التزام الوزير وحرصه 
على تطبيق القانون وحتقيق كل ما يخدم املصلحة 
العامة.وكشــفت عن أن املجلــس اطلع على ردود 
وزير الدفاع وسالمة حججه ودفوعه وما اتخذه من 
اجراءات وفقا لنصوص الالئحة الداخلية والضوابط 
التــي وضعتهــا احملكمــة الدســتورية بخصوص 
االســتجواب، مؤكدة ان تأجيــل التحاق املتقدمات 
للجيش حتى رد هيئــة اإلفتاء ليس هدفه تأجيل 
االستجواب، لكن قد يكون مخرجا حلذف هذا احملور، 
وتبقى احملاور التي لم تكن من مســؤولية الوزير 
واملنظورة اآلن أمام القضاء. وأشارت املصادر إلى 
اسهامات وزير الدفاع في حتقيق اهداف احلكومة التي 
 منها تخفيض املصروفات حيث خفض امليزانية من

1.6 مليار الى 7٠٠ مليون، مؤكدة انه يتميز بالكفاءة 
والنزاهة. من جانبه، قال رئيس مركز التواصل 
احلكومي والناطق الرسمي باسم احلكومة طارق 
 املزرم: إن  احلكومة ســتحضر جلســة اليوم، 
ما عــدا الــوزراء املخالطني للمستشــار جمال 

اجلالوي.

يتضمن مقترحا بذلك. هذا، وناقش مجلس الوزراء 
االستجواب املقدم من النائب حمدان العازمي إلى 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 

الشيخ حمد جابر العلي

التفاصيل ص 9

أجر وعافية.. بو خالد 
أعلنت وزارة العدل عن إصابة وزير 
العدل ووزير الدولة لشــؤون تعزيز 
النزاهة املستشــار جمــال اجلالوي 
بڤيروس كورونا، حيث يطبق بروتوكول 
العزل املنزلي وفق االشتراطات الصحية 
وممارسة مهامه عبر االتصال املرئي 
عن بُعد. هذا، وتتمنى »األنباء« للوزير 
السالمة وموفور  اجلالوي وللجميع 
الصحة والعافية.. أجر وعافية.. بو خالد.
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