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غير مخصص للبيع

جهاز مركزي إلدارة األزمات والكوارث
«الداخلية والدفاع البرملانية» أقّرت اقتراحاً نيابياً وأحالته إلى املجلس لدعم االستعدادات احلكومية حلاالت الطوارئ

أعلنــت وزارة اخلارجية 
ان الكويت واململكة العربية 
الســعودية اتفقتــا مبوجب 
مذكــرة التفاهــم املوقعة في 
الكويــت فــي ٢٤ ديســمبر 
فــي  اإلســراع  علــى   ٢٠١٩
تطويــر واســتغالل حقــل 

الــدرة. وأضافت: انه بتاريخ 
٢١ مــارس ٢٠٢٢ اتفــق وزير 
الطاقة في السعودية، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة في الكويت 
في محضــر االجتماع املوقع 

بينهما على العمل الستغالل 
حقل الدرة الواقع في املنطقة 
املغمورة املقسومة. وتابعت 
اخلارجيــة: تؤكــد الكويــت 
والســعودية على حقهما في 
الطبيعية  الثروات  استغالل 
في هذه املنطقة وعلى استمرار 

العمــل إلنفاذ مــا مت االتفاق 
عليه مبوجب احملضر املوقع 
بينهما في ٢١ مارس املاضي. 
ولفتت إلى أنه سبق ان وجهت 
الكويت والسعودية الدعوات 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
للتفــاوض حول تعيني احلد 

الشــرقي للمنطقة املغمورة 
املقســومة ولــم تلــّب تلــك 
الدعــوات. وجتــدد كل مــن 
الكويت والســعودية كطرف 
تفاوضــي واحــد دعواتهمــا 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

لعقد هذه املفاوضات.

فتح باب الترشح النتخابات «البلدي ٢٠٢٢» اليوم

السفيرة األميركية: الكويت تواصل إحراز تقدم 
في حقوق اإلنسان.. وهناك املزيد

بداح العنزي

تأكيدا ملا نشــرته «األنبــاء» في ١٦ مارس 
املاضي، تباشر إدارة االنتخابات بوزارة الداخلية 
صباح اليوم اســتقبال املرشحني النتخابات 
املجلــس البلدي اجلديد ٢٠٢٢ وذلك حتى ٢٣ 
اجلاري، بعد نشر مرسوم الدعوة لالنتخابات 
في اجلريدة الرســمية أمس، حيث ســتجري 

االنتخابات يوم الســبت ٢١ مايو. ويبلغ عدد 
الناخبني الذين يحق لهم التصويت في دوائر 
املجلس البلدي العشــر نحــو ٦٠٢١٥٦ ناخبا 
وناخبة، وحتتل الدائرة العاشرة «الصباحية» 
املرتبــة األولى بـــ ٩٤٦١٤ ناخبا، كما تشــهد 
االنتخابــات مشــاركة ٣ أعضــاء من املجلس 
احلالي وهم د.حسن كمال، وعبداهللا احملري، 

وفهيد املويزري.

قالت الســفيرة األميركية لدى البالد ألينا 
رومانوســكي إن الكويت تواصل إحراز تقدم 
في مجال حقوق اإلنسان، مضيفة: سنواصل 
العمل مع شركائنا الكويتيني في مجال حقوق 
اإلنســان على مدار العام، مشــيرة في الوقت 
نفسه إلى أنه «ال يزال هناك املزيد من العمل 
يتعــني علينا القيام به». وفــي تعليقها على 
تقرير وزارة اخلارجية األميركية عن حقوق 
اإلنســان لعام ٢٠٢١، لفتت رومانوسكي فيما 

يتعلــق بحقوق املرأة في الكويت، إلى اجلزء 
اخلــاص بالكويــت من التقرير، مشــيرة إلى 
تعرضه لتعيني احلكومة الكويتية ١٤ مدعية 
جديــدة في مكتب املدعي العــام في نوفمبر، 
وفي الشهر نفسه  عينت احلكومة ١٥ قاضية. 
وكانت وزارة اخلارجية األميركية نشرت 
تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق اإلنسان 
في دول العالم وتطورها في العام ٢٠٢١، ومن 

بينها الكويت.

٦٠٢١٥٦ ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت في دوائر املجلس العشر

«اخلارجية األميركية» أصدرت تقريرها السنوي عن تطورها في العالم

٣٣٦٣ قضية مرفوعة ضد شركات القطاع النفطي
أحمد مغربي

كشفت بيانات، حصلت عليها «األنباء»، 
عــن أن عدد القضايا املرفوعة ضد شــركات 
القطاع النفطي بلغ ٣٣٦٣ قضية خالل السنوات 
اخلمــس املاضية، حيث تتنوع تلك القضايا 
بني عمالية وجتاريــة، وموزعة على قضايا 
متداولة بدرجات التقاضي املختلفة وأخرى 
محفوظة، مشيرة إلى أن أغلب القضايا تتركز 

في شــركة نفط الكويت باســتحواذها على 
أكثــر من ٨٢٪ من قضايا القطاع النفطي مبا 
يعادل ٢٧٦٨ قضية، تليها شركة نفط اخلليج 
بنحو ٤١٥ قضية وشركة صناعة الكيماويات 
البترولية بـ ٨٥ قضية وشركة البترول العاملية 
بـ ٧ قضايا، وشركة االستكشافات البترولية 
اخلارجية ١٧ قضية عمالية، وشركة (كيبك) 
نحو ٢٦ قضية وشركة ناقالت النفط الكويتية 

لديها ٤٥ قضية.

«نفط الكويت» تستحوذ على ٨٢٪ من اإلجمالي

ممثل األمير: «احلرس» حماية وسند.. و«اإلطفاء» أمن وسالمة
ولي العهد زار رئاسة احلرس الوطني وقوة اإلطفاء العام وثّمن مسيرة املؤسستني في تسخير الطاقات خلدمة املجتمع

ممثل صاحب الســمو سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى زيارته رئاسة احلرس الوطني 
..وسموه يتسلم هدية تذكارية من الشيخ أحمد النواف والفريق خالد املكرادبحضور سمو الشيخ صباح اخلالد مع الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وقادة احلرس 

قصة الشهيد يوسف ثنيان عبداحملسن املشاري
إنتاج مجموعة 

«آي ويش» 
وإعداد زيد 

اجلزاف.
«األنباء» تعيد 

بثه تكرميًا لذكرى 
الشهيد الراحل.
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 استقطاب الشباب الكويتي 
لـ «احلرس» حتٍد مهم الستكمال 
قدراته العسكرية واألمنية ولتحقيق 
التوازن بني احلماية واإلسناد

 «اإلطفاء» مطالبة بتكثيف 
اجلوالت التفقدية الدورية وتطبيق 
القانون دون استثناء لتفادي 
األخطاء قبل وقوعها عمًال باألسباب

تقدم كلية إدارة األعمال 
في AUM ضمن TOP ١٠ عربيًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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علي إبراهيم

أقرت اجلمعيــة العمومية العادية للبنك 
التجاري الكويتي، التي عقدت أمس بنســبة 
حضور بلغت ٨٣٫٨٩٪، كل بنود جدول األعمال، 
إذ وافقت على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية عن ٢٠٢١ بنسبة ٢٠٪ من القيمة 
االسمية للسهم الواحد، وذلك بواقع ٢٠ فلسا 
لكل سهم، مبا قيمته ٣٩٫٦ مليون دينار، تشكل 
٧٢٫٥٪ من األرباح الصافية. وقال رئيس مجلس 
إدارة بنك الكويت التجاري الكويتي الشيخ 
أحمد دعيج الصباح، إن ٢٠٢١ كانت سنة مميزة، 
إذ حقق «التجاري» أرباحا تاريخية مبا يقارب 
٥٥ مليون دينار، وبلغت القروض غير املنتظمة 

«صفرا» للعام الرابع على التوالي. وأضاف: 
«جتاوزنــا اجلائحــة وتداعياتهــا باخلطوة 
االســتباقية التي أخذتها العمومية في ٢٠١٨ 
بشــأن القروض غير املنتظمة، متطرقا إلى 
سياســة احليطة واحلذر التي أخذها البنك 
علــى مدى ٣ ســنوات، والتــي أدت إلى ثمار 
نتائج هذه السنة والتي تعد نتائج ممتازة». 
وحــول توقعاته لعام ٢٠٢٢، قال الدعيج ان 
«التجــاري» ســيواصل اقتنــاص املزيد من 
فرص النمو بصورة أكثر شمولية واستدامة، 
مشــيرا الى ان املزيج الفريد الذي يتمتع به 
البنك من اإلمكانيات البشرية والتكنولوجية 
ســيظل مبنزلة العامل احلاســم في حتقيق 

النجاح.

الشيخ أحمد دعيج الصباح وإلهام محفوظ خالل اجلمعية العمومية للبنك      (قاسم باشا)

الكويت والسعودية تؤكدان حقهما باستغالل 
الثروات الطبيعية في املنطقة املغمورة املقسومة

دعتا كطرف تفاوضي واحد إيران إلى التفاوض حول تعيني احلد الشرقي للمنطقة

سلطان العبدان

أقــرت جلنــة الداخليــة والدفــاع 
البرملانيــة االقتراح املقدم من النواب 
الشــاهني ود. حمــد املطــر  أســامة 
ود. عبدالعزيز الصقعبي إلنشاء جهاز 
مركزي ودائم إلدارة األزمات والتصدي 
للكــوارث العامة، يقــوم على تدقيق 
ورفع درجات االستعدادات العمومي 

مبختلف املجاالت. 
وقالــت اللجنة في تقريرها، الذي 
تنشره «األنباء»، إنها أقرت االقتراح 

بعد املناقشــة وتبــادل اآلراء بإجماع 
أعضائهــا احلاضرين، حيــث أحالت 
تقريرها الــى املجلس التخاذ ما يراه 

مناسبا بصدده. 
وكان الشاهني والصقعبي واملطر 
اقترحوا في نهاية يوليو املاضي التالي: 
حتل علينا هذه األيام الذكرى السنوية 
للغــزو العراقي الغاشــم علــى دولة 
الكويت، وهذه الذكرى رغم قساوتها 
على الشعب الكويتي، إال أنها أبرزت 
الدور والتضحيات التي قدمها شعب 
الكويت للدفاع عن تراب الوطن، حيث 

الدور الشعبي داخل الكويت وخارجها. 
ففي الداخل بــرز دور «جلان التكافل 
االجتماعي» واللجان الشعبية ومجاميع 
املقاومة العســكرية، التي انخرط بها 
الشــعب الصامد املرابط. وفي خارج 
الكويــت قام الشــعب بشــحذ الهمم 
وتوحيــد الصفوف ورعايــة األهالي 
املنقطعني، ودعوة شعوب وحكومات 
العالم لتحرير ارض الكويت من الغزو 
الغاشم، مثل الوفود البرملانية الشعبية 
لقارات العالم، و«املؤمتر الشعبي» في 
مدينة جدة، والذي أكد للعالم تالحم 

الشعب مع القيادة السياسية، و«الهيئة 
الشعبية العليا للتضامن مع الكويت» 
في الرياض وفروعها، واللجنة العليا 
 ،Free Kuwait campaign في بريطانيا
إال أن هذه األزمة أبرزت عدم استعداد 
احلكومة ملواجهة األزمات العامة على 

اختالف انواعها.
وأضافوا: نتقدم باالقتراح إلنشاء 
جهــاز مركزي ودائــم إلدارة األزمات 
والتصدي للكوارث العامة، يقوم على 
تدقيق ورفــع درجات االســتعدادات 

العمومي مبختلف املجاالت.
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نوافذ رمضانية

روبيـان كويتــي

كنافة سيــخ

شوربة العدس

مسخن 
دجـــاج

الدعيج: «التجاري» سيواصل اقتناص 
فرص النمو بشمولية واستدامة

عموميته أقرت توزيع ٢٠٪ نقداً مبا قيمته ٣٩٫٦ مليون دينار
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