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غير مخصص للبيع قصة الشهيد يوسف ثنيان عبداحملسن املشاري
إنتاج مجموعة 

«آي ويش» 
وإعداد زيد 

اجلزاف.
«األنباء» تعيد 

بثه تكرميًا لذكرى 
الشهيد الراحل.
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االستعانة مبستشار عاملي لدراسة فرص 
الشراكات واألعمال املشتركة في «ناقالت النفط»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن 
شركة ناقالت النفط تدرس فرص الشراكات 

واألعمال املشتركة لناقالت الشركة. 
وقالت املصادر إن الشركة تتجه لالعتماد 
على مستشار عاملي لتقدمي خدمات استشارية 
لهذا املوضوع، وإنها طرحت ممارســة في 
هذا الشــأن على قائمة من ٤ مستشــارين 
عامليني، بينما انحصرت املنافسة في النهاية 
بني شركتني فقط لتقدمي تلك االستشارات، 

وذلك بعد انتهاء جوالت املفاوضات. 
وذكــرت املصــادر أن إحدى الشــركات 

A.T.KEARNEY FZ-» االستشــارية وهــي
LLC» قدمــت عطاءهــا األول بنحــو ١٫١٤٥ 
مليون دوالر، بينما انخفضت قيمة العطاء 
بعــد التفاوض الثاني لتصل إلى ٨٩٥ ألف 

دوالر. 
بينما تقدمت شركة «بوسطن جروب» 
بعطاء قيمته ١٫٣ مليون دوالر ولم تخفضه 
في املفاوضات األولــى والثانية، بينما لم 
تستوف الشركة الثالثة وهي «استراتيجي 
الشرق األوسط» الشروط الفنية ولم تستدع 
للتفاوض بعــد تقدمها بعطاء قيمته ٥٦٥ 
ألف دوالر، فيما لم تتقدم الشركة الرابعة 
وهي «DREWRY SHIPPING» بعطاءاتها.

فزعة نيابية لتمرير «منحة املتقاعدين»
ماضي الهاجري - رشيد الفعم  

سلطان العبدان 

في ظل الترقب حلسم قضية 
اســتقالة احلكومــة، تتســيد 
املتقاعدين»  قضيــة «منحــة 
لتبقى الشــغل الشــاغل على 
املســتوى النيابــي من خالل 
«فزعة» عبــر عنها غير نائب 
بالتأكيد على ضرورة صرفها 
من خالل االجــراءات االدارية 
احلكوميــة دون احلاجــة الى 
تشــريع مــن مجلــس االمة. 
وفــي هذا االطار، قــال النائب 
اســامة الشاهني انه سيستمر 
في املطالبة بإنصاف املتقاعدين 
واخليار متاح للحكومة بقرار 
منفــرد منها. وأضــاف: كانوا 
يريدونهــا بقانــون وتوافقنا 
معهم ثم متت الدعوة جللسة 
خاصة بعد تخلف احلكومة عن 
اجللسة العامة، واآلن بإمكان 
احلكومــة مــن خــالل قانون 
التأمينات االجتماعية صرف 
املنحة خصوصــا ان القانون 
املاليــة توزيع  خــّول وزيــر 
الفوائض واالربــاح وغيرها. 

وزاد الشــاهني: ال توجــد أي 
حاجــة إلقــرار قانــون جديد 
من مجلس االمــة خاصة بعد 
اتفاق احلكومة واملجلس على 
استبعاد رفع سن التقاعد وهو 
الذي يحتاج الى قانون فقط. 
وقال الشاهني: سداد احلكومة 
للعجوزات ملؤسسة التأمينات 
موجــود في القانــون احلالي 
ايضــا، ولذلك ندعو احلكومة 
النيابيــة  املطالــب  لتلبيــة 
الشــعبية وقبلهــا  والرغبــة 
التوجيــه الســامي إلنصــاف 
وإكــرام املتقاعدين خصوصا 

مع تأكيد «التأمينات» ان األموال 
مرصودة والكشــوف جاهزة. 
من جانبه، قال النائب عدنان 
عبدالصمد انه في ظل استقالة 
احلكومة وعدم انعقاد اجللسات 
نؤكد على ما سبق ان طالبنا به 
في اللجنة املشتركة بأن على 
احلكومة حماية حق املتقاعدين. 
وأضاف: يجب االستعجال في 
صرف املنحة «٣ آالف دينار» 
والزيــادة املالية املقررة بـ ٢٠ 
دينارا سنويا عن طريق ايجاد 
آلية أخرى تكون بقرار حكومي 
بدال من اإلجراءات التشريعية.

ً أكدوا ضرورة صرفها من خالل اإلجراءات اإلدارية احلكومية دون احلاجة إلى تشريع من مجلس األمة مبا فيها زيادة الـ ٢٠ دينارا

بطاقات تعريفية وضمان صحي لـ «البدون»
علي إبراهيم

خاطــب مجلس الوزراء اجلهــات الرقابية للحصول على 
موافقتها بشــأن ممارسة معنية بتوريد البطاقات التعريفية 
والضمــان الصحي ومســتلزماتها للجهــاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية  بقيمة ١٥٤ ألف دينار.

16اقتصاد

د.أنور املضف وجهاد احلميضي خالل عمومية البنك األهلي املتحد أمس

املضف: «األهلي املتحد» أداء مميز خالل ٨٠ عامًا 
وعمومية البنك أقرت توزيع ٥٪ نقدًا و٥٪ منحة 
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التفاصيل ص٢٤

الكويت تدعم تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن
عواصمـ  وكاالت: أعربت وزارة اخلارجية عن 
ترحيب الكويت بإعالن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي فجر أمس تشــكيل مجلس قيادة 
رئاسي مكون من ٨ أعضاء، وتسليم كامل صالحياته 
الرئاسية للمجلس، في مسعى لتوحيد الصفوف 
متهيدا لتكليفه بالتفاوض مع املتمردين احلوثيني. 

ويترأس املجلس القيادي الوزير السابق ومستشار 
الرئيس اليمني رشاد العليمي، أما األعضاء السبعة 
فهم: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، 
وعبدالرحمن أبوزرعة، وعبداهللا العليمي باوزير، 
وعثمان حسني مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، 

وفرج ساملني البحسني. 

١٣٤ ألف وافد تركوا سوق العمل في ٢٠٢١
علي إبراهيم 

كشــفت بيانات رسمية عن 
أن نحو ١٣٤٫١٦ ألف وافد ووافدة 
تركوا سوق العمل خالل ٢٠٢١، 
إذ تراجعت أعداد الوافدين في 
ســوق العمل إلــى ١٫٤٥ مليون 
وافــدا ووافدة مقارنــة بـ ١٫٥٨ 
مليون في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
وأن ٧٠٪ من الوافدين املغادرين 
لســوق العمل من اجلنسيتني 
املصرية والهندية، وفي املقابل 
زادت أعــداد املواطنــني الذيــن 

دخلوا ســوق العمــل بـ ٢٣٫٤٥ 
ألــف مواطن ومواطنة لتصبح 
أعدادهــم فــي نهاية ديســمبر 
٢٠٢١ نحو ٤٣٠٫١٢ ألف مواطن 
ومواطنة مقارنة بـ ٤٠٦٫٦٧ آالف 
مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 
٢٠٢٠. وكمحصلة نهائية، أظهرت 
البيانات أن أعداد العمالة شهدت 
تراجعا خــالل ٢٠٢١ حيث بلغ 
عددهم في نهاية ديسمبر املاضي 
١٫٨٨ مليــون مواطــن ومقيــم، 
مقارنة بـ ١٫٩٩ مليون في نهاية 

ديسمبر ٢٠٢٠.

أسامة الشاهني عدنان عبدالصمد

التفاصيل ص ١٤


