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 دراسة إعادة تنظيم 
عمل املقاهي الشعبية

إبعاد ٢٠ وافدًا الرتكابهم جرائم بيئية

احملري: مجلس الوزراء اعتمد رفض «البلدي»
تخصيص موقع لتربية اإلبل في «الشقايا»

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر 
الشــؤون  خاصــة فــي وزارة 
أن إعــادة تنظيــم عمل املقاهي 
الشــعبية جتــري دراســتها، 
مضيفة أن ملف املقاهي وآليات 
تشغيلها سيتم النظر فيه قريبا. 
وبينــت املصــادر أن من ضمن 
األمور املطروحة إلعادة النظر 
فيها من مختلف اجلوانب ملف 
التعيينــات فــي هــذه املقاهي، 
فضال عن مدى مطابقة عملها مع 
األهداف التي أنشئت من أجلها.

دارين العلي

أكدت مديرة إدارة التفتيش والرقابة في 
الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي إبعاد أي 
وافد في حال ارتكابه جرمية بيئية، مشيرة 
فــي تصريحات خاصة لـــ «األنباء» إلى أنه 

حتــى اآلن مت إبعــاد ما يقارب الـــ ٢٠ وافدا 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك الرتكابهم 
مخالفــات كبيرة بحق البيئــة، أبرزها رمي 
املخلفات اإلنشائية والسائلة في غير األماكن 
املخصصة لها، وكذلك تداول املواد الكيميائية 
مبا يخالف القانون، وتتم مخالفة الشــركة 

التي يعمل بها الوافد إذا ثبت أنها التي قامت 
بتوجيهه لرمي هذه املخالفات في األماكن غير 
املخصصة. وأكدت أن موضوع اإلبعاد شكل 
عامال رادعا لبعض العمال الذين اعتادوا رمي 
املخلفات في غير أماكنها، حيث انخفض حجم 

الشكاوى في هذا الشأن.

بداح العنزي 

أعلن رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري 
موافقة مجلس الــوزراء على قرار «البلدي» 
برفــض تخصيص موقــع لتربيــة اإلبل في 
منطقة الشقايا.  وأكد احملري أن عدم موافقة 
«البلدي» على طلــب «الزراعة» بتخصيص 
املوقع جاء باألغلبية، لكون املقترح تشــوبه 
«شبهة تنفيع»، كان لزاما علينا التصدي لها، 

مشيرا الى ان هذا ما قام املجلس بتوضيحه 
لوزيــرة البلديــة د.رنا الفــارس حتى أبدت 
اعتراضها على املقترح. وتوجه بالشكر إلى 
الوزيــرة د.رنا الفارس على موقفها الواضح 
والشجاع في حماية مصالح الدولة واحلفاظ 
على مقدراتها، والذي يتماشــى مع اعتراض 
أعضاء «البلدي» على الطلب، معتبرا ان ذلك 
دليل على تأييدها جلهود «البلدي» في التصدي 
حملاوالت التنفيع والتعدي على األموال العامة.

أشاد بجهود وزيرة البلدية في التصدي حملاوالت التنفيع

٧٥٠ مليون دينار لتوريد منصات وأبراج حفر للكويت
أحمد مغربي 

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء» 
عن أن شــركة نفط الكويت فــي املراحل 
النهائية لترسية عقود توريد ٦٣ برج حفر 
مختلف األحجام بقيمة ٧٥٠ مليون دينار

(ما يعادل ٢٫٥ مليار دوالر) على مجموعة 
كبيرة من الشــركات العاملية وشــركتني 
محليتني. وقال املصدر إن «نفط الكويت» 
سوف تغلق باب استيضاح املقاولني اليوم 
اخلميس ليتم بعدها تلقي العروض املالية 
والترسية النهائية في غضون شهر ونصف 

إلى شهرين. وذكر أن العقد يعتبر األضخم 
خالل ٢٠٢٢ ومت تقسيمه إلى ٤ حزم لتغطي 
جميع احتياجات الكويت من منصات احلفر 
والصيانة واالستكشــاف خالل السنوات 
اخلمس املقبلة. وأشــار إلــى أنه وللمرة 
األولى في تاريخ شركة نفط الكويت يتم 
تغيير طريقة طرح العقد من ممارسة إلى 
مناقصة، وذلك للحفــاظ على املال العام 
ومنع التالعب في األسعار من قبل املقاولني، 
فضال عن اختصار الوقت املســتغرق من 
الطرح الى الترســية ألكثــر من النصف، 
حيث استغرقت املناقصة احلالية نحو ٦

أشــهر فقط بدال من عام إلى عام ونصف 
العام في السابق.

وقال إن عملية توريد أبراج احلفر سوف 
تستغرق عاما من تاريخ توقيع العقود، 
ولذلك قررت الشركة متديد العقود احلالية 
ملــدة ســنة لتتزامن مع دخــول املنصات 

اجلديدة.
وشدد على ان هناك تعليمات وتشديدات 
من القيادة السياسية بسرعة تنفيذ العقود 
النفطيــة، للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية 
للكويت وزيادة القدرة اإلنتاجية اعتبارا 

من العام املقبل.

مع شركات عاملية ومحلية وتشمل ٦٣ برجًا.. وتوقعات بالترسية في غضون ٤٥ يومًا

روسيا وخصومها يشيدون بالراحل 
غورباتشوف.. «رجل السالم»

عواصم - وكاالت: للمرة األولى 
منذ احلرب الروسية على اوكرانيا 
يتفق احللفاء الغربيون مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني على اهمية 
وأثر ميخائيل غورباتشــوف آخر 
زعيم لالحتاد السوفييتي الذي وافته 
املنية في وقــت متأخر أمس األول 
عن ٩١ عاما. فقد أشــاد قادة الدول 
الغربية بإصالحاته الدميوقراطية 
ودوره احلاســم في إنهــاء احلرب 
الباردة. وكان آخر زعيم اليزال على 

قيد احلياة من تلك احلقبة. 
فــرأى الرئيــس األميركــي جو 
بايدن في غورباتشوف «رجل دولة 
قل مثيله»، فيما اعتبره الفرنســي 
إميانويــل ماكرون «رجل ســالم». 
الــوزراء البريطاني  وكتب رئيس 
بوريس جونسون في تغريدة «في 
زمن عدوان بوتــني على أوكرانيا، 
يبقى التزامه الدائم النفتاح املجتمع 
السوفييتي مثاال نحتذي به جميعا». 
وأشــادت الصني بالدور الذي لعبه 
آخر رئيس لالحتاد السوفييتي في 
التقــارب بني بكني وموســكو بعد 

قطيعة اســتمرت ثالثة عقود. في 
املقابل، أشاد بوتني بغورباتشوف، 
مؤكدا أنه كان له «تأثير كبير على 
تاريخ العالم». وقال في برقية تعزية 
إنه «سياســي ورجل دولة كان له 
تأثير كبير على تطور تاريخ العالم». 
وأضاف أنه «قاد بالدنا خالل فترة من 
التغييرات املعقدة واملؤثرة وحتديات 
سياسية كبيرة خارجية واقتصادية 

واجتماعية».
وفي غمز من قناة بوتني، أشاد 
أليكســي نافالني أكبــر املعارضني 
الروس املســجون بغورباتشوف، 
وقال انه «ترك السلطة بسالم وطوعا 
واحتراما إلرادة الناخبني. وهذا وحده 
يعد إجنازا عظيما مبعايير االحتاد 
الســوفياتي الســابق». وأشار إلى 
أنه «في عهده جرى إطالق ســراح 
آخر ســجناء سياسيني في االحتاد 
السوفييتي». وتوفي آخر الزعماء 
الســوفييت «بعد صراع طويل مع 
مرض خطر»، على ما أفاد «املستشفى 
املركزي» التابع للرئاسة الروسية 

حيث كان يعالج.

التفاصيل ص ٦

التفاصيل ص١٦

التفاصيل ص١٦

العراق.. األزمة السياسية تستفحل 
والتيار الصدري يحّذر «خصومه الوقحني»

بغــداد - وكاالت: عــادت 
احلياة الى طبيعتها في العراق 
بعــد املواجهــات الداميــة في 
املنطقــة اخلضراء في وســط 
بغداد، لكن بــوادر حل األزمة 
السياسية املستفحلة منذ أشهر، 

مازالت بعيدة. 
فقد شــن التيــار الصدري 
هجومــا حادا علــى خصومه 
«اإلطــار  فــي  السياســيني 
التنسيقي» الذي يضم فصائل 
مواليــة إليران، وقال القيادي 
صالح محمد العراقي املقرب من 
التيار الصدري مقتدى  زعيم 
الصدر، واملعــروف بـ «وزير 
القائد» انه لم يستغرب مواقف 
من «اإلطار التنسيقي الوقح وال 
من ميليشياته الوقحة حينما 
يعلنون، وبكل وقاحة متحدين 
الشــعب برمتــه ومبرجعيته 
وطوائفه، أنهم ماضون بعقد 
البرملــان لتشــكيل حكومتهم 
الوقحــة» قبــل أن يجف «دم 
املعدومني غدرا من املتظاهرين 
السلميني وبطلقات ميليشياتهم 
القذرة» وكأن «املقتول إرهابي 

أو صهيوني وال ميت إلى املذهب 
بصلة أو إلى الوطن بصلة».

وفي تصعيد جديد، أكدت 
سرايا السالم التابعة للصدر 
أنــه «لــن تتشــكل حكومــة 
توافقيــة وبــذوق خارجي».  

العراقــي  البرملــان  وأعلــن 
احلــداد ٣ أيــام علــى قتلــى 
االشتباكات، فيما هدد رئيس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
باالستقالة في حال استمرار 
الشلل. وقال «أحذر من أنهم 

إذا أرادوا االستمرار في إثارة 
الفوضى، والصراع، واخلالف 
فسأقوم بخطوتي األخالقية 
والوطنية بإعالن خلو املنصب 

في الوقت املناسب».

احلداد ٣ أيام.. والكاظمي يهدد بإعالن «خلو املنصب»

زوار ايرانيون يستعدون ملغادرة النجف بعد املواجهات الدامية في بغداد                     (رويترز)

اجلالوي: ماضون في تنفيذ تكويت وظائف «العدل»
أسامة أبو السعود

كشف وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار جمال 
اجلالوي عــن خطة تكويت 
الوظائــف ومتكــني الكوادر 
الوطنيــة فــي وزارة العدل، 
وذلــك تطبيقــا لتوجيهات 
مجلس الوزراء في االهتمام 

بالكــوادر الوطنية، ومنحها 
الفرصــة الكاملــة في خدمة 

وطنها.
توجيهــات  وتضمنــت 
الوزير الصــادرة إلى وكيل 
الــوزارة ضــرورة املضــي 
قدمــا وســرعة إنهــاء عقود 
املوظفــني غيــر الكويتيــني 
بالوظائف املشمولة باإلحالل 
املنصوص عليها بقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم ١١ لسنة 

٢٠١٧ الصــادر بشــأن قواعد 
الوظائف  وإجراءات تكويت 

احلكومية.
وتنفيذا لذلك، أصدر وكيل 
وزارة العدل عمر الشرقاوي 
قرارات إنهاء خدمات عدد (٣٠) 
موظفــا من غيــر الكويتيني 
كدفعة أولــى متهيدا إلحالل 
كــوادر وطنية مكانهم، على 
أن يتم التنســيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية في هذا الشأن.

إنهاء خدمات ٣٠ موظفاً من غير الكويتيني كدفعة أولى

املستشار جمال اجلالوي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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