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«أوالد علي الغامن» تعقد أول اجتماعني جلمعيتها 
العمومية العادية وغير العادية.. واجلمعية أقّرت بندًا 

يجيز للشركة الشراء والبيع والتعامل بأسهمها 

انتخاب الشيخ عبداهللا 
ناصر صباح األحمد رئيسًا 

ملجلس إدارة «برقان» 1011

تعديالت على «بيع اإلجازات»
كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

املمارسة العملية للقانون أثبتت ضرورة إجراء بعض التغييرات عليه.. وصرف البدل للمتقدمني عن العام احلالي سيكون خالل شهرين

الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمدم. فهد الغامن مترئساً عمومية شركة أوالد علي الغامن للسيارات أمس

الفريق سالم النواف وكيًال لـ «الداخلية»
بالتكليف لسفر البرجس إلى احلج

أمير زكي

أعلنــت وزارة الداخلية أن النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشــيخ 
أحمد النواف أصدر قرارا 
بتكليــف وكيــل وزارة 
الداخليــة جلهــاز أمن 
الدولة الفريق الشــيخ 
سالم النواف مبهام وكيل 
الداخليــة نظرا  وزارة 
الــوزارة  لســفر وكيل 
الفريــق أنور البرجس 
إلــى األراضي املقدســة 

ألداء مناسك احلج. الفريق الشيخ سالم النواف

رشيد الفعم

كشــف مصدر حكومي مطلع أن وزارة املالية ســتدرس 
خالل الفترة املقبلة إجراء تعديالت على قانون بيع اإلجازات، 
موضحًا أن من أبرز هذه التعديالت حتديد سقف أليام البدل 
حتى يتم وضع ميزانية تقديرية للبيع وكذلك ضبط عملية 

البدل بشكل عام.
وأشــار املصدر، في تصريح خــاص لـ «األنباء»، إلى أن 
التعديالت جاءت بعد املمارسة العملية للقانون التي أثبتت 
ضرورة إجراء بعــض التعديالت عليه، موضحا أن صرف 
البدل للمتقدمني عن العام احلالي سيكون خالل شهرين بعد 

حصر األعداد وحتديد امليزانية الالزمة.
وأكد أن وزارة املالية تعمل بكل جهد لضبط آلية صرف 
البدل النقدي، وهي على تواصل مستمر مع اجلهات املختلفة 
حلصر أعداد املستحقني وفئاتهم حسب األيام املتاحة لهم.

يأتــي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الوزارات والهيئات 
احلكومية اتخاذ اخلطــوات الالزمة حلصر أعداد املتقدمني 
لبيع إجازاتهم متهيدا ملخاطبة وزارة املالية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة، حســب ما جاء في قرار ديوان اخلدمة املدنية الذي 
حــدد ٣٠ من يونيو كحــد أقصى لتقــدم املوظفني بطلبات 

لبيع اإلجازات.

منْع استخدام املولدات الكهربائية في سوق اخليام

«البلدي»: ناٍد صحي ثقافي في «املسيلة»
بداح العنزي

أوصت جلنة محافظة مبارك الكبير في 
املجلس البلدي باملوافقة على تخصيص ناد 
صحــي ثقافي اجتماعي رياضي في منطقة 

املسيلة.
وقال رئيس اللجنة نصار العازمي، بعد 
اجتماعهــا أمــس، إنها أحالــت طلب إصدار 
ترخيص جتاري ألحد العقارات في منطقة 

الفنيطيــس، إلى اجلهــاز التنفيذي إلعداد 
تقرير مفصل للجنة.

في سياق آخر، أعلنت البلدية عدم السماح 
باســتخدام املولــدات الكهربائية لتشــغيل 
احملــالت في ســوق اخليام مبنطقــة الري، 
مؤكدة أنها تشــكل خطرا داهما على سالمة 
العاملني والرواد واملمتلكات. وأكدت البلدية 
أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية جتاه 

أي مخالفة لهذا األمر.

ضيوف الرحمن في «منى» اليوم 
استعدادًا لـ «ركن احلج األعظم» غدًا

مكــة املكرمــة - وكاالت: يتوجه 
حجاج بيت اهللا احلرام اليوم، الثامن 
من ذي احلجة (يوم التروية) محرمني 
على اختالف نسكهم، إلى صعيد مشعر 
منى، اقتداء بسنة الرسول الكرمي ژ، 
واستعدادا للتصعيد إلى جبل عرفات 
غدا حيث «الركن األعظم» في احلج.

وأدى ضيــوف الرحمــن، امــس، 
«طواف القدوم» حول الكعبة املشرفة 
وسط أجواء روحانية ال يعكرها شيء 
متفرغني للعبادة وأداء مناسك فريضة 

جميع اخلدمات الوقائية والعالجية 
واإلســعافية للحجاج، مشــيرة إلى 
توفير أســطول من النقل اإلسعافي، 
مكون من ١٠٠ سيارة إسعاف صغيرة، 
و٧٥ سيارة إسعاف كبيرة، ملباشرة 

أي حاالت طارئة.
بدورها، أكدت قوات الدفاع املدني 
السعودية أنها أعدت خططا استباقية 
للتعامل مع أي طارئ، سواء للحجاج 
أو مقرات إقامتهم أو طرق تنقالتهم، 
وفــق إجــراءات سلســة وســريعة، 

وذلك بالتعاون مع القطاعات األمنية 
والصحية واجلهات احلكومية املعنية.
وفي غضون ذلك، صدرت موافقة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، على تكليف الشــيخ 
د.محمد بن عبد الكرمي العيسى عضو 
هيئة كبار العلماء في اململكة األمني 
العام لرابطة العالم اإلسالمي، باخلطبة 
والصالة يوم عرفة مبسجد منرة حلج 

هذا العام ١٤٤٣هـ..

ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم في املسجد احلرام أمس  (واس)

احلج بقلوب مطمئنة وأرواح خاشعة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
جاهزيــة ٤ مستشــفيات و٢٦ مركزا 
صحيا خلدمة ضيــوف الرحمن في 
مشــعر منى، حيث فتحت العيادات 
الستقبال احلجاج املرضى وخدمتهم، 
على مدار الســاعة، فيمــا رفعت من 
جاهزيتها الستقبالهم في يوم التروية، 

ويوم النحر وأيام التشريق.
وذكرت الوزارة في بيان أن املنشآت 
الصحية في املشــاعر املقدسة تقدم 

بريطانيا.. وزراء جونسون يحاصرونه باالستقاالت
لندن - وكاالت: واجه رئيس 
الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون  مزيداً من الضغوط 
من أجل االســتقالة والرحيل 
عــن املنصــب بعــد سلســلة 
التي  االســتقاالت اجلماعيــة 
ضربت حكومته، كاشــفة عن 
انحسار الدعم عنه بشكل كبير. 
ومع تزايد عزلته السياســية 
حاول جونسون إظهار صالبة 
موقفه خالل جلســة برملانية 
فــي مجلــس العمــوم أمــس، 
كما اتخــذ إجــراءات الحتواء 
التصدع الذي أصاب صفوف 
فريقه الوزاري، حيث عني ناظم 
الزهاوي - املنحدر من أصول 

عراقية - وزيرا للمالية، والذي 
يوصف بأنه النجم الصاعد في 
حزب «احملافظني» إذ ينســب 
إليه الفضل على نطاق واسع 
فــي جنــاح توزيــع لقاحــات 
«كوفيد-١٩»، كما عني رئيس 
الوزراء البريطاني مدير مكتبه 
ستيف باركلي وزيرا للصحة 
خلفــا لســاجد جاويــد. لكن 
أداء جونســون في الرد على 
أسئلة املشّرعني قوبل بإمياءات 
صامتة، وفي بعض األحيان، 
بضحــك صريح، فيما ســخر 
زعيم حــزب العمال املعارض 
من احلكومــة احلالية لكونها 
«خفيفــة الوزن». جــاء ذلك، 

بعــد إعــالن عــدد مــن وزراء 
الدولة ومساعدي الوزراء في 
احلكومة البريطانية استقالتهم 
اجلماعية أمس من مناصبهم، 
غداة اســتقالة وزيري املالية 
والصحــة، اعتراضــا على ما 
الــذي  وصفــوه بالتضليــل 
ميارسه جونسون في تسييره 
للحكومة. ويتعرض جونسون 
لضغوط شديدة من أجل تقدمي 
استقالته بعد اكتشاف سلسلة 
من احلفالت غير القانونية التي 
الوزراء خالل  نظمتها رئاسة 
فترة اإلغالق املرتبطة بجائحة 

«كورونا». رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يرد على أسئلة نواب مجلس 
العموم خالل جلسة برملانية أمس                   (رويترز)

«كورونا» يطّل برأسه من جديد.. وقطر تعيد 
إلزامية الكمامة في األماكن املغلقة

عواصم - وكاالت: عاد العالم من جديد 
يترقــب تطورات جائحة «كورونا» أمس، 
مع االرتفاع القياســي فــي عدد اإلصابات 
السيما في أوروبا وآسيا، فيما قررت قطر 
إلزام املواطنني واملقيمني والزائرين ارتداء 
الكمامات في األماكن العامة املغلقة اعتبارا 
مــن اليوم. وذكرت جامعة جونز هوبكنز 
األمريكية في أحدث إحصائياتها، أن حصيلة 
اإلصابات املؤكــدة بـ «كوفيد - ١٩» حول 
العالــم ارتفعت إلى ٥٥١ مليونا و٢٨٣ ألفا 
و٦٧٨ إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات 
إلــى ٦ ماليني و٣٤٢ ألفا و٣٢٢ حالة وفاة. 
وأعلن وزير الصحة الفرنسي فرنسوا برون، 
أن حصيلة اإلصابات اليومية بالڤيروس 
«ستتخطى ٢٠٠ ألف»، الفتا إلى أن املوجة 
السابعة من التفشــي الوبائي «تشهد في 
األيام األخيــرة تزايدا»، مبعدل يومي بلغ 
نحو ١٢٠ ألف إصابة خالل األسبوع األخير.

وفي آسيا فرض حجر صحي على ماليني 
السكان في الصني أمس بسبب عودة انتشار 
الوبــاء الــذي أثار مخــاوف خصوصا في 
شــنغهاي من عودة القيود بعد شــهر من 

إنهاء عزل طويل ومرهق.

باريس تتوقع ٢٠٠ ألف إصابة يومياً.. وبكني تعيد فرض اإلغالق على ماليني السكان

(أ.ف.پ) أخذ مسحة الختبار «كورونا» في  بكني  

ُأنس جابر تكتب التاريخ 
وُتبهر «وميبلدون»

أمني عام اجلهاز باإلنابة أسامة الدعيج خاطب بها اجلهات احلكومية

«املناقصات» يرصد ٦٧ مالحظة 
تؤخر الترسيات وتستبعد العطاءات

أحمد مغربي - علي إبراهيم

حدد اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة جلميع اجلهات احلكومية أسباب 
استبعاد العطاءات املالية واملالحظات 
العامة على تقارير الترســية وآلية 
صدور األوامر التغييرية، إذ خاطب 
اجلهاز اجلهــات احلكومية بصورة 
رســمية لهذا الغرض خالل اليومني 
املاضيني، وذلك في خطوة من شأنها 

حتقيق أعلى مســتويات الشــفافية 
واحلفاظ على املال العام، واملساهمة 

في دعم خطط الدولة التنموية.
وجاء في املراسالت الصادرة من 
قبــل األمني العــام للجهــاز املركزي 
للمناقصات العامة باإلنابة م.أسامة 
إبراهيم الدعيج، إلى اجلهات احلكومية، 
والتــي حصلت عليهــا «األنباء»، أن 
«املناقصــات» وفــي ســبيل توجيه 
اجلهات احلكومية نحو تسريع آلية 

طرح ودراســة العطاءات والترسية 
النهائية، رصــد عددا من املالحظات 
التي مــن شــأنها تأخير الترســية، 
ومالحظات أخرى شائعة على طلبات 
األوامر التغييرية والتمديد والتجديد 
للعقود، ومالحظات أخرى تؤدي إلى 
اســتبعاد العطاءات في جلسة فتح 
املظاريف، وصلت في مجموعها إلى 
نحو ٦٧ مالحظــة في تلك اجلوانب 

التفاصيل ص ١٢فقط.

التفاصيل ص ٠٥

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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06 محليات

م ١٣٠ طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة «بيتك» كرَّ
فيصل املقصيد وخالد الشمالن في صورة تذكارية مع عدد من املتفوقني واملتفوقات
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