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الشركات الهولندية والصينية أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الكويت
مصطفى صالح 

كشــفت بيانات رســمية، 
اطلعت عليهــا «األنباء»، عن 
أن الكويت جنحت في احلصول 
على ثقة املستثمرين األجانب، 
حيــث جــاءت االســتثمارات 
الهولندية املباشرة في الكويت 
في املرتبة األولى بقيمة بلغت 
٤١٣٫٦٥ مليون دينار لتستحوذ 
علــى ٣٨٪ مــن إجمالي حجم 
االســتثمار البالغ نحو مليار 
دينــار بنهايــة العــام املالــي 
البيانات  املاضــي. وأظهــرت 
ان الصــني جاءت فــي املرتبة 

الثانية من حيث اجمالي حجم 
االستثمار املباشر في الكويت 
بقيمــة بلغــت ١٢٦٫٣٥ مليون 
دينار لتســتحوذ علــى ١٢٪، 
وبالتالي بلغ حجم استثمارات 
الشركات الهولندية والصينية 
املباشــرة فــي الكويــت نحو 
٥٤٠ مليــون دينار. وقالت إن 
كندا جاءت في املرتبة الثالثة 
باستثمارات بلغت ١٠٢٫٥ مليون 
دينار لتســتحوذ على نسبة 
١٠٪، وإســبانيا فــي املرتبــة 
الرابعة بـــ٩١٫٣ مليون دينار، 
البريطانية  العــذراء  وجــزر 
اخلامسة بـ٨٨٫٢٥ مليون دينار. 

بحجم استثمارات يبلغ ٥٤٠ مليون دينار.. وكندا ثالثاً بـ ١٠٢٫٥ مليون دينار
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«نفط الكويت»: نقل وترقية ٤٠ رئيس فريق

إعادة صرف دعم العمالة الوطنية 
للملتحقني باخلدمة العسكرية

أحمد مغربي

في أكبر حركة ترقيات تشهدها شركة نفط الكويت 
خالل عام ٢٠٢٢، أصدر الرئيس التنفيذي للشــركة 
عماد ســلطان تعميما أمس يقضي بترقية وتدوير 

٤٠ رئيس فريق ومدير وكبير اختصاصي. 
وجاء في التعميم ان تلك التغييرات سيتم العمل 
بها اعتبارا من يوم األحد املقبل في مختلف أقســام 
الشركة. وجاء في التعميم أنه مت نقل عدد من فرق 
العمل وإعادة تسمية رؤساء الفرق، كما أشار التعميم 
كذلك إلى أن هناك عددا من الشواغر الوظيفية على 
مســتوى رؤســاء الفرق واملديرين ســتتم تعبئتها 

خالل الفترة املقبلة.

بشرى شعبان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد املوسى، 
عــن موافقة مجلــس الوزراء على مقترح الهيئة باســتمرار 
صــرف دعم العمالة الوطنيــة للملتحقني باخلدمة الوطنية 
العســكرية اإللزامية أو االحتياطية. وقال املوسى ان الهيئة 
كانت قد رفعت املقترح الى مجلس الوزراء بعد التنسيق 
مع هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية وكلية اخلدمة املدنية 
ومراجعة مشروع القرار وإفراغه من الصياغة القانونية 

من قبل إدارة الفتوى والتشريع.

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص٥

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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اللواء البرجس وكيًال لـ«الداخلية» 
بالتكليف خلفًا للفريق النواف

أصــدر نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ أحمــد  الداخليــة 
املنصــور يوم امس  قرارا 
وزاريا بتكليف اللواء أنور 
بالقيــام بأعمال  البرجس 
الداخليــة،  وكيــل وزارة 
وذلــك بعد بلــوغ الفريق 
النــواف  الشــيخ فيصــل 
السن القانونية. إلى ذلك، 
رجح مصدر امني أن يرفع 
وزيــر الداخليــة الشــيخ 
أحمد املنصور إلى مجلس 
الوزراء مقترحا بشأن ترقية 

البرجس الــى رتبة فريق وتعيينه وكيــال بالتثبيت خالل 
الفترة القليلة املقبلة. يشــار إلــى أن اللواء البرجس تولى 

قطاع شؤون اإلقامة خالل الفترة املاضية .

اللواء أنور البرجس

«حدس» واحلويلة: «الثقة» مرتبطة بـ «فتوى املرأة»
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم 

سلطان العبدان

حسم نواب احلركة الدستورية 
اإلســالمية (حــدس) والنائــب 
د.محمــد احلويلة أمرهم بشــأن 
طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي على خلفية استجوابه من 
قبل النائــب حمدان العازمي من 
خالل ربط مواقفهم مبدى االلتزام 
بالفتوى التي ســتصدر بشــأن 
التحاق املرأة باجليش والتعاون 

في حل القضية اإلسكانية.
وعقــد النواب الـــ ٤ مؤمترا 
صحافيا في مجلس األمة مســاء 
أمس بينوا خالله موقفهم النهائي 
ببيــان موحــد  مفــاده االلتــزام 
واالنحياز للشــعب والدســتور، 
حتقيقا للصالح العام ال الصالح 
الفــردي أو احلزبــي أو الفئوي. 
وأضافــوا: ســنظل نحرص على 
حمايــة وكفالــة حــق الشــعب 
الدســتوري والدميوقراطــي في 
االســتجواب واحملاســبة، وهو 
ما حتقــق من اعتــراض النواب 

اإلصالحيني حلماية هذه األداة.

لكل من حملني املسؤولية، فإن 
التــزام وزيــر الدفــاع بالفتوى 
التي ســتصدر من هيئة اإلفتاء 
هو األســاس الذي سيبنى عليه 
القرار. من جانب آخر، وجه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم 
األحد املقبل ملناقشة االقتراحات 
بقوانني اخلاصة ببســط سلطة 
القضاء على مســائل اجلنســية 
وذلك بناء علــى الطلب النيابي 
الذي قدم له أول من أمس. وتنص 
االقتراحــات على إنشــاء دائرة 
باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 
اإلدارية مع تعديل قانون تنظيم 
القضاء مبا يتيــح للمتضررين 

اللجوء للمحكمة.
في هذا اإلطار، قالت مصادر 
نيابية لـ «األنباء» ان فرص حضور 
احلكومة للجلسة املذكورة تكاد 
تكون شبه معدومة لعدة أسباب، 
أولها عدم التنسيق املسبق حول 
اجللسة، وثانيها حتفظ احلكومة 
املسبق والدائم على االقتراحات 
املطروحة كون قضية اجلنسية 
من األمور السيادية التي ال يجوز 

نظرها في القضاء.

ربطوا التعاون مع احلكومة بحّل القضية اإلسكانية وطلبوا جلسة خاصة إلقرار قوانينها الثالثاء.. واملطيري: التزام وزير الدفاع برأي «اإلفتاء» سيبنى عليه قراري

أراضــي الكويت وحــل القضية 
اإلســكانية معيار مهم للتعاون 
أو احملاسبة». وأشاروا إلى انهم 
تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة 
املقبل «لوضع مســمار  الثالثاء 
أخير في قضية الرهن العقاري 
وإعادة صندوق التنمية ملساره 
الوطني وأولوياته احمللية وتوفير 
سيولة لبنك االئتمان لتصدر بعد 
ذلك أذونات البناء آلالف الكويتيني 
والكويتيــات». مــن جانبه، قال 
النائب د.صالح املطيري انه بناء 
على املعطيات املتوافرة واحتراما 

وزادوا: ان التــزام الشــريعة 
اإلسالمية وحماية املرأة الكويتية 
وإكرامها عنوان رئيسي لدينا وما 
حققه االستجواب من وقف لقرار 
الدفعة والتزام الوزير ورئاســة 
األركان باتبــاع الرأي الشــرعي 
بشــأنها أيــا كان اجتــاه الفتوى 
وضوابطها سابقة تنفيذية حميدة 
نتابعهــا ونشــجعها.  وأكدوا ان 
«عالقتنا باحلكومة بكل وزرائها 
بالتزامهم بالتشــريع  مربوطــة 
الفســاد،  واإلصــالح ومحاربــة 
وعليــه فــإن تشــريعات حترير 

النواب أسامة الشاهني ود.محمد احلويلة ود.عبدالعزيز الصقعبي 
ود.حمد املطر في املجلس أمس 

اخلالد: «شامل ٧» يواجه كل الكوارث واحلوادث
أمير زكي

حتت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد، نفذت قوة 
اإلطفاء العام أمس فعاليات مترين «شامل 
٧» في منطقة عريفجان مبشاركة ٢٧ جهة 

معنية.
وأعرب ســمو رئيس الوزراء، عن بالغ 
ســعادته بوجوده فــي امليدان الــذي تقام 
فيه متارين «شــامل»، مثمنا ما شاهده من 
تعاون وتنسيق بني اجلهات املشاركة سواء 

احلكومية أو من القطاع اخلاص.
وقال اخلالد ان التنسيق بني تلك اجلهات 
كان في أعلى مراحله وفي كيفية التصرف 
كفريق عمــل واحد حال وقوع أي نوع من 
أنواع الكوارث أو احلوادث والتعامل معها.

وأشــاد ســموه باخلطــط املوضوعــة 
والسيناريوهات املعدة في التمرين، والتي 
تشمل كل أنواع الكوارث واحلوادث وكيفية 
التعامــل معها، مؤكدا ان احلكومة لن تألو 
جهــدا في تأمني كل الدعــم إلقامة مثل هذه 
التماريــن والتدريبات وتوفير كل املعدات 
واألدوات التــي تســاعد تلــك اجلهات على 

القيام بعملها.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد متابعا مترين «شامل ٧» بحضور الوزير علي املوسى   (محمد هاشم) 

جانب من التمرين

«االستثمار» لـ «اخلارجية» و«القّصر» لـ «األوقاف»
مرمي بندق 

علمت «األنبــاء» ان وزير 
العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامــة للقوى 
العاملــة املستشــار جمــال 
اجلالوي أصــدر قرارا بإعادة 
صــرف ما مت إيقافه من راتب 
مديــر عــام القــوى العاملــة 
أحمد املوســى وإنهاء الوقف 
عن العمل اعتبــارا من نهاية 

دوام ١٣ اجلاري، وعودته إلى 
مباشرة مهام وظيفته وحفظ 
التحقيق بشأن ما نسب اليه 

من مخالفات.
كمــا علمت «األنبــاء» أنه 
صــدرت ٤ مراســيم بتبعية 
بعــض اجلهــات احلكوميــة 
للوزراء، وعليه ستكون تبعية 
هيئة االستثمار املباشر لوزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
العاملة»  احملمــد، و«القــوى 
و«ديــوان اخلدمــة املدنيــة» 

للوزير جمال اجلالوي، وهيئة 
القصر لوزير األوقاف عيسى 

الكندري. 
هــذا، وأوضحــت مصادر 
مطلعة لـــ «األنباء» أن عطلة 
العيد الوطني ويوم التحرير 
واإلســراء واملعراج ســتكون 
مــن ٤ - ٥ أيــام، ومــا يزيــد 
على ذلك يحتاج إلى قرار من 
مجلــس الــوزراء، مبينــة ان 
العيد الوطني ويوم التحرير 
ســيوافقان اجلمعة والسبت 

٢٥ و٢٦ فبرايــر. وســيعتبر 
األحــد املوافــق ٢٧ فبرايــر 
يوم راحــة بديال عن اجلمعة
٢٥ فبرايــر باعتبــاره عطلة 
رســمية، واالثنني ٢٨ فبراير 
اإلســراء  عطلــة  ســيوافق 
واملعراج، وبذلك تكون العطلة 
٤ أيــام. ولفتــت املصادر الى 
أن إعطاء بدل الســبت - يوم 
راحة - كمــا حدث في عطلة 
امليالديــة مــن  الســنة  رأس 
الوزراء،  اختصاص مجلــس 

وفــي حــال موافقــة املجلس 
ستصبح العطلة ٥ أيام.

وبشأن مدى جواز اعتبار 
يومــي األربعــاء واخلميس 
املوافقــني ٢ و٣ مارس عطلة 
رسمية، قالت املصادر: تنص 
القرارات املنظمة على اعتبار 
اليــوم الواقــع بــني عطلتني 
رسميتني عطلة رسمية، وما 
عــدا ذلك يرجــع الى مجلس 
الوزراء. هذا، وعلمت «األنباء» 
أنه مت ايداع رواتب املوظفني 

في بعض اجلهات احلكومية 
بحســاباتهم الشــخصية في 
البنــوك أمس وأمــس األول 
قبــل عطلة نهاية األســبوع، 
وجار استكمال اإليداع للجهات 
املتبقية. إلى ذلك، أقام ديوان 
اخلدمة املدنية دورة تدريبية 
مجانيــة عــن ُبعــد إلطــالع 
الراغبني من املوظفني اجلدد 
على احلقوق والواجبات املالية 

واإلدارية ومنها اإلجازات.

٤ مراسيم بتبعية اجلهات احلكومية للوزراء.. و٤ - ٥ أيام عطلة العيد الوطني و«التحرير» و«اإلسراء واملعراج».. وإيداع رواتب يناير  

التفاصيل ص٥

«كورونا» .. حالتا وفاة وتسجيل ٤٥١٠ 
إصابات جديدة و٦٣٢٫٥٥٦ شخصًا 

تلقوا اجلرعة التعزيزية

عربية وعاملية

تراشق كالمي بني موسكو والغرب 
15يفاقم األزمة حول أوكرانيا

«أوميكرون» يرفع اإلصابات العاملية 
16إلى ٣ ماليني يوميًا

اجلالوي أصدر قرارا بإعادة صرف ما مت إيقافه من راتب أحمد املوسى وإنهاء الوقف عن العمل اعتبارًا من نهاية دوام ١٣ اجلاري وعودته إلى مباشرة مهام وظيفته

ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص٢

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


