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عبدالوهاب الرشود وأحمد السميط ويوسف الرويح بعد تسلمهم جوائز «إمييا فاينانس»

«بيتك» يفوز 
بثالث جوائز 

من «إمييا فاينانس» 
عن إصدارات 

الصكوك 
في ٢٠٢١

15

شركة عاملية لتطوير املكامن 
النفطية بـ  ٦٫٣ ماليني دينار

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن مصادر نفطية مســؤولة، أن شــركة 
نفــط الكويت تتفــاوض مع ٦ شــركات عاملية لتقــدمي خدمات 
استشــارية إلدارة املكامن النفطية في البالد، وذلك في ســبيل 
تقدمي أفضل األســاليب واملمارســات العاملية فــي مجالي إدارة 
املكامــن واالحتياطيــات النفطيــة. وقالــت املصادر إن شــركة

(QUANTUM RESERVOIR IMPACT) حــازت أقــل األســعار في 
اجلولــة الثانية من التفــاوض بقيمة ٦٫٣ ماليــني دينار، وذلك 
انخفاضا بنحو ٣٫٣ ماليني دينار من العرض األعلى الذي تقدمت 
به شركة شلمبرجير العاملية التي قدمت عرضا بقيمة ٩٫٦ ماليني 
دينار في اجلولة الثانية كذلك. وحازت شــركة تارجت حلقول 
الغــاز املركز الثاني بعد تقدميها عرضا بقيمة ٦٫٥ ماليني دينار 

في جولة العطاء الثانية. 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
«تشجيع االستثمار» تطور إستراتيجيتها

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة تشجيع االستثمار 
املباشــر تتفاوض مع شــركتني لتطويــر االســتراتيجية الثانية 
(متوســطة األجل) تقدمتا بالعروض املالية ومت قبول العطاء من 
الناحية الفنية، على أن تتم ترســية املشــروع في غضون شهر. 
وأشــارت إلى ان الهيئة تدرس املخاطر اجلديدة لتفشــي جائحة 
كورونــا واألوضاع االقتصادية بشــكل عام. وقالــت املصادر إن 
«تشجيع االســتثمار» متكنت من جذب كيانات استثمارية خالل 
السنة املالية املاضية بإجمالي ١٦٣٫٢ مليون دينار، ليرتفع إجمالي 
حجم االستثمارات املباشرة منذ تأسيس الهيئة الى ١٫٢ مليار دينار.

بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة في البلدية عن 
أن أعداد املتقدمني للتعيني بوظيفة محامي 
(ب) فــي اإلدارة القانونيــة قد جتاوزت 

٢٠٠٠ طلب. 
وقالــت املصادر لـ «األنباء» إن حتديد 
أعداد املتوقع قبولهم يعتمد علي تشكيل 
اللجنــة املكلفة بفحــص وحصر طلبات 
املتقدمني وفق الشروط التي حددتها البلدية 
في إعالن تقــدمي الطلبات والــذي انتهي 

١٥ مايو املاضي. وأشــارت إلى أنه سيتم 
استبعاد من ال تنطبق عليه شروط الوظيفة 
ويأتي أبرزها أن يكون حاصال على إجازة 
احلقوق أو الشريعة (تخصص أصول فقه) 
من جامعة الكويــت أو من جامعة أخرى 
معترف بها، وال يقل املعدل اجلامعي عن 
(٢٫٦٧) نقطــة من ســلم األربع نقاط وال 
يقل عن (٨٠٪). أال يزيد عمر املتقدم على 
٢٨ عاما وأال يكون قد ســبق له العمل في 
احلكومة أو املؤسسات أو الهيئات العامة 
أو إحدى الشركات اململوكة بالكامل للدولة.

أكثر من ٢٠٠٠ متقدم لوظيفة «محامي ب» 
بالبلدية.. والفرز  بانتظار تشكيل اللجنة

وزير التجارة: املبادر املتعثر يسّدد 
أقساطه من كل مصادر دخله 

علي إبراهيم 

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق 
الوطني للمشــروعات الصغيرة واملتوســطة فهد الشريعان قرارا 
عدل فيه على الئحة املشــروعات املتعثرة. وقضى القرار بإنشــاء 
دائرة إلدارة املشــاريع املتعثرة بـ ١٩ اختصاصا، وحدد آلية سداد 
األقساط واحتساب قيمتها بناء على املالءة املالية لصاحب املشروع 
املتعثر وفقا لدخله الرئيسي إضافة إلى كل مصادر الدخل األخرى 

التفاصيل ص١٤التي يحصل عليها.

اليعقوب لـ «األنباء»: «التربية» حتتاج إلى النهوض
عبدالعزيز الفضلي

التربية  قال وكيل وزارة 
د. علي اليعقوب ان «التربية» 
حتتاج إلى النهوض واالرتقاء 
مبسيرتنا التعليمية ومعاجلة 
همومهــا ومشــكالتها مــن 
خالل احملافظــة على حقوق 
منتســبيها ســواء بالقطــاع 
اإلداري او اإلشرافي ومعاجلة 
القضايا واملشــكالت بشــكل 
استباقي. وأضاف د. اليعقوب 
في حوار خاص مع «األنباء» 
ان الوزارة تتبنــى عددا من 

املشاريع بهدف تطوير منظومة التعليم العام ومراقبة جودة 
العمليــة التعليمية وتوفير مدارس حديثة وتخفيض الكثافة 
الطالبية وتطوير نوعية اخلريجني. وكشف عن جاهزية الوزارة 
النطــالق اختبارات الثانوية العامة اليوم، مشــددا على أنه ال 
تهاون في مواجهة الغش. ولفت وكيل التربية الى وجود عزوف 
في التخصصات العلمية، موضحا ان الوزارة متهد للتعاقد مع 

٨٠٠ معلم من فلسطني واألردن.

وكيل الوزارة أكد االستعداد التام النطالق اختبارات الثانوية اليوم وشّدد على عدم التهاون في مواجهة الغش

تقرير منحة املتقاعدين.. اليوم
رشيد الفعم

في ظــل الترتيبات التي جتريها 
السلطتان التشــريعية والتنفيذية 
لعقد جلســة املتقاعدين املقررة في

١٤ اجلاري، تعقد جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية اجتماعا اليوم، 
بحضور وزير املالية ووزير الدولة 
للشــؤون االقتصادية واالســتثمار 

عبد الوهاب الرشيد ملناقشة التقرير 
األول للجنة املشتركة بني اللجنتني 
التشــريعية واملالية بشــأن تعديل 
قانون التأمينــات االجتماعية فيما 
يخص منحة املتقاعدين، وذلك لوضع 
اللمسات النهائية على التقرير، متهيدا 
ملناقشته وإقراره في اجللسة. وعلمت 
«األنباء» من مصدر حكومي مطلع، 
أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا 

غدا اإلثنني ملناقشة التقارير الوزارية 
املتعلقة باجللسة ذاتها فيما يخص 
تقرير املتقاعدين وامليزانيات واحلالة 
املالية للدولة. ورجح املصدر أن يتم 
االتفاق على أنه بعد جلسة املتقاعدين 
يتم عقد جلسة أو أكثر «ال تتجاوز 
الثالث جلسات» إلقرار امليزانية العامة 
للدولــة واحلالة املالية التي تناقش 

في جلسة سرية.

ً «املالية البرملانية » تضع اللمسات األخيرة على القانون.. ومجلس الوزراء يناقشه غدا

د.علي اليعقوب

التفاصيل ص ١١


