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غير مخصص للبيع

عقد استثمار  مشروع منطقة العبدلي 
االقتصادية سيمتد إلى ٥٠ سنة

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها 
املطلعــة أن مــدة عقد اســتغالل 
املستثمر ملشروع منطقة العبدلي 
االقتصاديــة في املزايــدة املتوقع 
طرحها قريبا ستمتد لنحو ٥٠ عاما.
وأوضحــت املصــادر أن هيئة 
تشجيع االستثمار املباشر طلبت 
منح املشروع استثناء بأن تكون 
مدة االستثمار التي تبدأ من فترة 
تســليم األرض للفائــز ممتــدة 
ألكثــر من املدة املعتمــدة تقليديا 
في املزايــدات العامة، وذلك لكون 
املشروع ذا طبيعة خاصة، وحتى 
يتســنى لها اســتكمال إجــراءات 
التجهيز الالزمة واملضي قدما في 

إجراءات الطرح، خصوصا أن دراسة 
اجلــدوى التي أجراها املستشــار 
العاملي «som» أظهرت أن حتقيق 
مســتوى التشــغيل االقتصــادي 
املستهدف ومتكني املستثمرين من 
حتقيق العوائد االقتصادية املتوقعة 
يتطلبان ســنوات طويلة نسبيا. 
وأظهــرت أن املســتثمر أو املزايد 
الفائز سيتولى اإلحالل والصيانة 
اجلذريــة ملكونــات املشــروع كل

٥ إلى ٧ سنوات، وسيلزم بالتجهيز 
لتسليم األرض ومكونات املشروع 
خالل الســنوات الـ ٣ األخيرة من 
االستثمار، ناهيك عن أنه سيقدم 
ضمان تسليم األعمال يغطي السنة 
األخيرة من االستثمار و٢٤ شهرا 

بعدها.

٨٦٫٦ مليون دينار عقودًا ومتديدات 
وأوامر تغييرية في القطاع النفطي

املؤشر الكهربائي يسّجل أعلى حمل 
في تاريخ البالد بـ ١٥٩٠٠ ميغاواط

ترقية ٤١ وكيًال باحملكمة الكلية 
إلى «مستشار» في «االستئناف»

مصطفى صالح

علمت «األنبــاء» من مصادر 
نفطيــة مســؤولة أن شــركتي 
نفط الكويت والبترول الوطنية 
الكويتيــة أصدرتــا موافقــات 
بترســيات عقود ومتديد أخرى 
وإصــدار أوامــر تغييرية لعقود 
بقيمة إجمالية بلغت ٨٦٫٦ مليون 
دينار. وقررت «البترول الوطنية» 

متديد ٣ عقود وإصدار أمر تغييري 
بقيمــة ١٨٫٣ مليون دينار، حيث 
حصلــت الشــركة علــى موافقة 
اجلهاز املركزي للمناقصات على 
التمديد حلني االنتهاء من إجراءات 

املناقصة البديلة.
هذا، وقررت شركة نفط الكويت 
ترســية أحد العقود ومتديد عقد 
آخر بقيمــة إجمالية بلغت ٦٨٫٣ 

مليون دينار.

دارين العلي

سجل املؤشــر الكهربائي امس 
أعلــى حمل في تاريــخ البالد بلغ 
١٥٩٠٠ ميغــاواط في درجة حرارة 
وصلت الى ٤٩ مئوية. وقالت مصادر 
مطلعة في الوزارة لـ «األنباء» إن هذا 

الرقم هو األعلى لهذا العام في ظل 
ارتفاع درجات احلرارة، الفتة إلى أن 
هذا االرتفاع متوقع إذ إن توقعات 
الوزارة أن يتخطى االستهالك ١٦٥٠٠ 
ميغاواط خالل موسم الذروة الذي 
عادة ما ينتهي مع نهاية ســبتمبر 

من كل عام. 

أصدر املجلس األعلى للقضاء 
قــراره رقــم ١٧ لســنة ٢٠٢٢ 
بجلسته املنعقدة في ٢ أغسطس 
برئاسة رئيس املجلس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز 
املستشار أحمد العجيل باملوافقة 
على ترقيــة ٤١ وكيال باحملكمة 
الكلية إلى درجة مستشار بعد 
أن اســتوفى كل منهم شــروط 
الترقيــة املنصــوص عليها في 

قانون تنظيــم القضاء. ويأتي 
ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية 
املجلــس األعلــى للقضــاء في 
تكويت القضاء، حيث سيتم نقل 
عدد منهم إلى محكمة االستئناف 
لسد النقص بها عوضا عن إعارة 
بعــض املستشــارين مــن غير 
الكويتيني وندب البعض اآلخر 
لرئاسة بعض الدوائر الثالثية 

باحملكمة الكلية.

ال تعديل في شروط الترشح لـ «االنتخابات» 
مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن.. وتعديل قانون االنتخاب مع املجلس.. وشهر كامل لعرض برامج املرشحني 

مرمي بندق 

شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» على انه ال تغيير في شروط الترشح 
النتخابات ٢٠٢٢، مشــيرة إلــى ان تعديل قانون 
االنتخاب يحتاج إلى دراسة بالتنسيق مع مجلس 
األمة. هذا، ويرأس ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف اجتماعــا اعتياديا ملجلس 
الوزراء اليوم، وينظر املجلس في توصيات إصدار 
مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن وإبطال املجلس.  
وذكرت مصادر خاصــة ان احلكومة تتطلع الى 
إجناز وتطبيق املطالبات واملقترحات املمكنة لتنفيذ 
انتخابات محصنة من اي طعون تعرضها لإلبطال. 
وشــددت مصادر وزاريــة علــى ان املطالبة 
بتنفيــذ االنتخابات استرشــادا بالبطاقة املدنية 
ليســت بالسهولة املطروحة، مستدركة: لكن كل 
شــيء من املمكن طرحه للنقاش حــول إمكانية 
التنفيــذ من عدمها. وبينــت مصادر حكومية أن 
اجلهات املختصة حريصة على ان تكون الفترة 
بــني توقيت دعوة الناخبني إلى االنتخابات التي 
يتزامن معها فتح باب الترشح لتسجيل الراغبني، 
وموعد إجراء االنتخابات ال تقل عن شــهر كامل 
يتم خاللها الســماح بإقامــة الندوات االنتخابية 

وعرض برامج املرشحني.

مصادر وزارية لـ «األنباء»: تنفيذها استرشادًا بالبطاقة املدنية ليس بالسهولة املطروحة

تكليف عبير الدعيج بأعمال رئيس ديوان اخلدمة املدنية
مرمي بندق 

علمــت «األنباء» أنه مت تكليف الوكيلة املســاعدة 
لشــؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة في ديوان 

اخلدمــة املدنية عبير الدعيــج بالقيام بأعمال رئيس 
الديوان، وتفويضها بالبت في املوضوعات والقضايا 
املعروضــة. وكان قد مت تكليف الدعيج بأعمال وكيل 

الديوان في مايو املاضي.

السماح بتجديد اإلقامات «أونالين» ما زال معموًال به
مرمي بندق 

فــي  أوضحــت مصــادر مطلعــة 
تصريحــات خاصة لـ «األنباء» أن قرار 
الســماح للوافدين بالبقاء خارج البالد 
ملدة أكثر من ٦ أشهر مازال معموال به. 

واســتطردت املصــادر قائلة: انه لم 
يتم الغاء القرار حتى اآلن، مســتدركة: 
انه مت الغاء القرار لفئة العمالة املنزلية 
التي ال يسمح لها بالتواجد خارج البالد 
أكثر من ٦ أشهر باستثناء تقدم الكفيل 
بطلب املوافقة على بقاء العمالة املنزلية 

التــي على كفالته خارج البالد أكثر من
٦ أشــهر.  وردا على سؤال عن امكانية 
جتديد اقامات الوافدين اثناء وجودهم 
باخلــارج، أجابت املصــادر: نعم مازال 
قرار الســماح بتجديد إقامات الوافدين 
املتواجدين باخلارج «اونالين» معموال به.

قرار السماح للوافدين بالبقاء في اخلارج أكثر من ٦ أشهر.. مستمر

عواصمـ  وكاالت: وافقت إســرائيل 
اإلســالمي»  «اجلهــاد  وحركــة 
الفلســطينية على هدنــة في غزة، 
اعتبارا من مســاء أمس، بوســاطة 
مصرية، بعــد ٣ أيام من التصعيد 
العســكري في القطاع، فيما ارتفع 
عدد الضحايا من القتلى واجلرحى 
الفلسطينيني ثلثهم على األقل من 

املدنيني وبينهم أطفال.
وقبل ســاعات من املوافقة على 
الهدنة، أعلنت «اجلهاد اإلســالمي» 
عــن حتــول نوعــي فــي ضرباتها 
الصاروخية بالعمق اإلســرائيلي، 
حيث أطلقت للمرة األولى صواريخ 
صوب مدينة القدس احملتلة، رداً على 
اغتيــال خالد منصور قائد املنطقة 
اجلنوبيــة في جناحها العســكري 
«سرايا القدس»، فيما كثف االحتالل 
ضرباته اجلويــة على غزة، مؤكدا 
«حتييد القيادة العسكرية العليا» 
حلركة اجلهاد، تزامنًا مع اقتحامات 
جماعية واسعة نفذها مستوطنون 
متطرفون لباحات املسجد األقصى 
املبــارك إلحياء ما يســمى بذكرى 
«خراب الهيكل». ورغم إعالن إسرائيل 
أن عدوانها سيتسمر على غزة «طاملا 
كان ذلك ضروريًا»، فإنها أحملت إلى 
أنها ستوقف إطالق النار «إذا فعلت 
حركة اجلهاد الشيء نفسه»، بينما 
حذرت حركة «حماس» من التوغالت 
اإلسرائيلية في القطاع، مشددة على 
أن ذلك قد يؤدي إلى وضع «ال ميكن 

السيطرة عليه».

مستوطنون متطرفون ينفذون اقتحامات جماعية واسعة لـ «األقصى» في ذكرى «خراب الهيكل»

دخان كثيف يتصاعد نتيجة قصف صاروخي إسرائيلي على رفح جنوبي غزة امس                      (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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إسرائيل تقبل بهدنة في غزة بعد وصول صواريخ «اجلهاد» إلى القدس

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص ٢

استقدام العمالة.. ٨٥٠ دينارا من الفلبني
و٧٠٠ من الهند وسريالنكا ونيبال 

٥٠٠ من دول أفريقيا و٣٥٠ للجواز اخلاص

بشرى شعبان

أصدر وزير التجارة والصناعة 
ووزيــر الشــؤون االجتماعيــة 
فهــد  املجتمعيــة  والتنميــة 
الشريعان قرارا وزاريا بتعديل 
أسعار استقدام العمالة املنزلية 
اجلديدة إلى الكويت غير شاملة 

أسعار تذاكر السفر. وحدد القرار، 
الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، قيمة عقود العمالة املستقدمة 
من الفلبــني بـ ٨٥٠ دينارا، ومن 
كل من الهند وسريالنكا ونيبال 
بـــ ٧٠٠ دينار ومن دول أفريقيا 
بـــ ٥٠٠ دينار، واجلواز اخلاص 

بـ ٣٥٠ دينارا.

التفاصيل ص ٣

التفاصيل ص ١٣

التفاصيل ص ١٠

واشنطن تطلق إستراتيجية لتطويق النفوذ الروسي بأفريقيا
عواصــم ـ وكاالت: بعد أســبوع أميركي 
حافــل بالتوتر والتصعيد أمضاه العديد من 
املسؤولني على رأسهم زيارة رئيسة مجلس 
النواب نانســي بيلوسي الى تايوان حملاولة 
احتواء النفوذ الصيني املتصاعد في منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ، وصل وزير اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن، إلى جنوب افريقيا 
في جولة أفريقية تقوده أيضا إلى جمهورية 
الكونغــو الدميوقراطيــة ثم روانــدا، بهدف 
التصدي للنفوذ الديبلوماسي الروسي وإطالق 
اســتراتيجية الواليات املتحدة لـــ «أفريقيا 
جنوب الصحــراء». وتهدف االســتراتيجية 
إلــى تعزيــز دور القــارة األفريقيــة كالعب 
جيواستراتيجي وشــريك رئيسي للواليات 
املتحدة، وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من 
اجلولة األفريقية التي قام بها وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ.  وقال بلينكن في 
بيان، مبناسبة الذكرى السنوية الـ٢٤ لتفجير 
سفارتني أميركيتني بأفريقيا عام ١٩٩٨: «سأكرر 
لشــركائنا األفارقة أن أميركا التزال مصممة 
على العمل مع دول القارة ملواجهة التحديات 
املشتركة التي نواجهها، مبا في ذلك آفة اإلرهاب 
والتطرف العنيف». وتنتمي جنوب أفريقيا 
إلى مجموعة «بريكس» لالقتصادات الناشئة، 

إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصني. 
وفي يونيو، حث الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني دول «بريكس» على التعاون في مواجهة 

«األفعال األنانية» للدول الغربية التي فرضت 
عقوبات غير مســبوقة على موســكو لشنها 

حربا على أوكرانيا. 

بعد محاوالت التصدي للصني في آسيا واحمليط الهادئ

أنتوني بلينكن يضع إكليال من الزهور على نصب هيكتور بترسون ضحية العنصرية في جنوب أفريقيا    (رويترز)

التفاصيل ص ١٥

٦٣٫٦ مليار دينار ودائع العمالء 
بالبنوك الكويتية.. و٦٢ مليارًا قروضهم

«صناعات الغامن» تدرس طرح 
حصة أقلية في «بورصة الكويت» 
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«الصحة»: اقتصار 
العالج باخلارج 

على احلاالت 
الطارئة والعاجلة

عبدالكرمي العبداهللا

اقتصرت وزارة الصحة في 
ابتعاث العالج باخلارج على 
احلــاالت الطارئة والعاجلة، 
حيــث اقتصر انعقاد اللجان 
التخصصية للعالج باخلارج 
علــى املستشــفيات العامــة 
واملراكــز التخصصية ابتداء 
من يوم االربعاء ١٠ اغسطس 
وملدة شهر للحاالت الطارئة 
والعاجلة، والتي يقرر الفريق 
الطبــي املعالــج عــدم توافر 
العالج لهــا في أحــد مرافق 
وزارة الصحة، على أن يقوم 
رئيس قســم املعالج بتقدمي 
طلــب مرفــق بتقرير مفصل 
لرئيس الهيئة الطبية إلجراء 
جلنة تخصصية عاجلة لتلك 
احلالة، ومن ثم رفعه للجنة 
العليا بإدارة العالج باخلارج.


