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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

احلكومة ستطلب إدراج امليزانيات بصفة االستعجال
«كاش» اإلجازات بعد اعتماد امليزانية ولن يتأخر إبالغ الوزارات باملخصص له.. و ال إلغاء لقرار االستفادة من رصيد اإلجازات وإذا حدث تعديل فسيكون محدودًا

مرمي بندق

بدأ العد التنازلي للتصويت على انتخابات مجلس األمة احملدد 
اخلميس املقبل، حيث لم يتبق أمام وسائل اإلعالم واملرشحني 
إال يوما اإلثنني والثالثاء لنشــر البرامج واللقاءات االنتخابية 
عنهم. وتدخل الكويت يوم األربعاء املقبل مرحلة «يوم الصمت 
االنتخابي» قبل يوم واحد من التصويت النتخابات مجلس األمة 
للــدور األول من الفصل التشــريعي الـ ١٧. ويحظر وفقا لقرار 
وزارة اإلعالم على جميع وسائل اإلعالم، مبا فيها اإللكترونية، 
نشر أي معلومات تتعلق باملرشحني، ومينع كذلك املرشحون 
من نشــر أي برامج انتخابية، حيث ينص القرار على «يحظر 
بــث أو إعــادة بث أو نشــر أي لقاءات أو برامــج أو تقارير مع 
املرشــحني النتخابات مجلس األمة أو عنهم في يوم التصويت 

واليوم السابق عليه». 
هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن صــرف مقابل بيع اإلجازات ســيكون بعــد اعتماد ميزانية 
الدولة اجلديدة في مجلس األمة. واستبعدت املصادر أن يتأخر 
الصرف بعد دوران عجلة مجلس األمة اجلديد، كاشــفة عن أن 
احلكومة ســتطلب إدراج امليزانية بصفة االستعجال الرتباط 
عدة قضايا رئيســية بهــا مثل التوظيف في بعــض الوزارات 
التي استنفدت الدرجات املخصصة لها. وردا على سؤال حول 
إجراء تعديل على قرار مجلس الوزراء اخلاص ببيع اإلجازات، 
أجابت املصادر: ال توجد تعديالت جذرية على القرار، واذا حدث 
فســيكون تعديال غير موسع. وقالت املصادر إن عملية صرف 
مكافأة الصفوف األماميــة للموظفني في وزارة الكهرباء واملاء 
تشترط أن يتم أوال إرسال جميع كشوف أسماء املستحقني مرفقة 
بها إقرارات وتعهدات املوظفني املســتحقني وجميع املستندات 
للمراقبــني املاليني التابعني جلهــاز املراقبني املاليني للمراجعة 
والتدقيق ليتم الصرف حســب الضوابط احملددة في القانون. 
وأضافت: بعد اعتماد املراقبني املاليني تتم مخاطبة وزارة املالية 
إليداع امليزانية في حساب وزارة الكهرباء ليتم حتويل املبالغ 
املستحقة إلى احلسابات الشخصية للموظفني. ومن األهمية ذكر 
ان امليزانية املطلوبة لوزارة الكهرباء لصرف مكافأة الصفوف 
األمامية للموظفني املستحقني متوافرة لدى وزارة املالية. هذا، 
ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي االعتيادي رفع 
رســوم املوانئ وعطلة املولد النبوي الشــريف وتعيني بعض 

القياديني في حال جاهزية اإلجراءات املطلوبة.

يومان لبرامج املرشحني اإلثنني والثالثاء فقط والصمت االنتخابي األربعاء.. ومصادر وزارية لـ «األنباء»: إيداع ميزانية «أمامية» الكهرباء يشترط اعتماد املراقبني املاليني كشوف األسماء أوالً

اقتصاد

صورة جماعية إلدارة البنك الوطني وشركة Ooredoo (محمد هاشم)

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب 
م «بوخمسني القابضة» كرَّ

Ooredoo احتفلت بإطالق أجهزة
iPhone».. بعروض حصرية مميزة  ١٤»

 «Tank» ماكفم» تطلق عالمة»
للسيارات الرياضية الفاخرة متعددة 
االستخدامات في السوق الكويتي  

«التربية»: «ممتازة» األحمدي وحولي 
بحسابات مستحقيها األسبوع اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

أنهى القطــاع املالي بوزارة التربيــة عملية التدقيق 
واملراجعة األخيرة على مكافآت األعمال املمتازة للعاملني 
من املعلمــني واملعلمات في منطقتــي األحمدي وحولي. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، عن ان القطاع 
املالي تسلم كشوفات املنطقتني من القطاع اإلداري وسيتم 
حتويلها الــى البنك املركزي ليتم إيداعها في حســابات 
املستحقني خالل األسبوع اجلاري، مشيرة الى ان القطاع 
لــن يؤخر أي منطقة تصل إليه من «اإلدارية». وأضافت 
املصادر أن القطاع بانتظار املناطق األخرى وسيتم إجناز 
أي كشوف وإرسالها الى البنك املركزي ولن ينتظر املناطق 

جميعها، مشيرة الى ان العمل سيكون أوال بأول.

عالوة «النائية» ملوظفي «النفط» فقط!
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان القرار الذي صدر 
بإضافة منطقة رأس اخلفجي إلى مناطق الفئة األولى من املناطق النائية 
يشمل موظفي وزارة النفط فقط العاملني في منطقة اخلفجي وليس 
موظفي الشركة الكويتية لنفط اخلليج. وجاء في القرار الوزاري: تُضاف 
منطقة رأس اخلفجي إلى مناطق الفئة األولى من املناطق النائية الواردة 
باجلدول املرفق لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٢ بشأن 

منح عالوة تشجيعية للعاملني في املناطق النائية.

د. عماد بوخمسني متسلما جائزة مجموعة بوخمسني القابضة
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

٣ شركات أجنبية لتطوير إنتاج «النفط»..  بـ ٢٢٦٫٤٨ مليون دينار
أحمد مغربي

فــي أكبر عقد نفطي خالل 
املاضيــة، علمــت  الســنوات 
«األنباء» من مصــادر نفطية 
رفيعة املستوى، أن شركة نفط 
الكويت قررت ترســية عقود 
خدمــات التصميم الهندســي 
وإدارة املشــاريع الكبرى مع 
٣ شركات اجنبية عاملية هي: 
وورلــي بارســونز وشــركة 
تكنيــب و«KPR» األميركيــة، 

كاشفة عن أن قيمة العقود تبلغ 
٢٢٦٫٤٨ مليون دينار (ما يعادل 
٧٣٢ مليــون دوالر). وقالــت 
املصــادر ان العقــد األول مع 
شركة «KPR» األميركية بقيمة 
٦٩٫٦ مليون دينار، وحصلت 
«نفط الكويت» على تخفيض 
في العقد بعد التفاوض بقيمة 
١٨٫٨ مليون دينــار، اما العقد 
الثانــي مــع شــركة وورلــي 
بارســونز فهــو بقيمة ٧٧٫٩٤

مليون دينار، وحصلت الشركة 

على تخفيض مبلغ ٣٫٣ ماليني 
دينار عن سعر العرض األولي، 
مبينة ان العقد الثالث بقيمة 
٧٨٫٩ مليون دينار مع شــركة 
تكنيب، وحصلت الشركة على 
تخفيــض قــدره ٣٣٫٨ مليون 
دينار. وأشــارت املصادر الى 
ان اجمالــي مبلــغ التخفيض 
مع الشــركات العاملية بلغ ٥٦
مليون دينار، وهو سابقة لم 
حتدث، وذلــك بفضل اجلهود 
الكبيرة التــي قامت بها إدارة 

املشاريع في «نفط الكويت». 
وبينت املصادر ان العقود تأتي 
ضمن رؤية البالد لزيادة انتاج 
النفط والغــاز والتغلب على 
التحديات الفنية التي تواجه 
شــركة نفط الكويــت لتنفيذ 
تلك االستراتيجية حتت نظام 
اخلدمات الفنية املطورة. جتدر 
اإلشارة الى ان «نفط الكويت» 
رفعــت توصياتها الى اجلهاز 
املركزي للمناقصات لترسية 

العقد.

تُنّفذ عقود التصميم الهندسي وإدارة املشاريع الكبرى في «نفط الكويت».. و٥٦ مليون دينار وفراً مالياً بعد التفاوض املباشر مع الشركات العاملية

القوات الروسية تعتقل متظاهرات ضد قرار التعبئة لليوم الرابع على التوالي في موسكو   (رويترز)

روسيا ُتقيل 
نائب وزير الدفاع 

بعد الثغرات 
اللوجستية 

وبوتني يسهل 
إجراءات اجلنسية 
للمقاتلني األجانب

19

«دستورية املسيء» يحدد مصير ٦ مرشحني.. اليوم
عبدالكرمي أحمد

من املقرر أن تصدر احملكمة الدستورية 
صباح اليوم حكمها في الطعن بدستورية 
الفقرة الثانية املضافة بقانون رقم ٢٧ لسنة 
٢٠١٦ في شــأن انتخابات أعضاء مجلس 
األمة «ما يعرف بقانون حرمان املسيء».
وكانت محكمة االســتئناف قد أحالت 
األسبوع املاضي هذه الطعون إلى احملكمة 
الدســتورية متهيــدا للحكم فــي دعاوى 
املرشــحني: عايض أبو خوصة وعبداهللا 
البرغــش ونايف املرداس وأنــور الفكر 

ضــد قرار وزارة الداخلية باســتبعادهم 
من سجالت املرشحني.

كما تصدر محكمة التمييز اليوم حكمني 
بشأن املرشحني املستبعدين مساعد القريفة 
ود.خالد شــخير، بعدما علقت دعويهما 
انتظارا حلكم احملكمة الدستورية املشار 
إليه. كما أعلن مرشحون، قضت محكمة 
التمييز اخلميس املاضي باســتبعادهم، 
اللجوء اليوم الى تقدمي طلبات قضائية 
لتوحيد «مبــادئ التمييز»، حيث يرون 
صدور أحكام متييز مختلفة بشأن صالحية 

املرشح خلوض االنتخابات.

«العدل».. جاهزية كاملة النتخابات اخلميس
أسامة أبو السعود

كشــفت مصادر مطلعة 
بــوزارة العــدل لـ«األنباء»، 
عــن ان الوزارة اســتكملت 
استعدادها النتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٢، املقرر إجراؤها في 
٢٩ ســبتمبر املقبل، بإجناز 
كل النواحي اإلدارية الالزمة 
لتنظيم إجراء االقتراع باملقار 
االنتخابية. وكان وزير العدل 
ووزير دولة لشؤون تعزيز 

النزاهــة ووزيــر األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
جمال اجلالوي أعلن فتح باب 
التقدمي ملوظفي وزارة العدل 
الراغبني في املشاركة بتنظيم 
العملية االنتخابية، وهو ما 
ســاهم في حتفيز املوظفني 
على املشاركة، وضمان إشراك 
أكبر عدد ممكن من املوظفني 
الذين لم يسبق لهم املشاركة 
فــي االنتخابــات الســابقة، 
وإعمال قواعد املســاواة بني 

موظفــي الــوزارة. ولفتــت 
املصادر الى ان الوزارة قامت 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
لتوفيــر جميــع اإلمكانيات 
لســير العمليــة االنتخابية 
بكل سهولة ويسر وخاصة 
جتهيــز اللجــان االنتخابية 
األصليــة والفرعية وتوفير 
العــدد الكافي مــن املوظفني 
ملعاونة القضاة واملشــاركة 
في عمليات الفرز حتى إعالن 

النتائج.

احتجاجات إيران تتصاعد 
إغالق جامعة طهران  وواشنطن 
تسّهل وصول اإلنترنت للمتظاهرين

عواصم - وكاالت: مع اتســاع رقعة االحتجاجات في 
إيران، أعلنت واشنطن تسهيالت تقنية لتوسيع الوصول 
إلى خدمــات اإلنترنت التــي قيدتها احلكومــة اإليرانية 
بشدة، وســط حملة لقمع التظاهرات املستمرة منذ أكثر 
من أسبوع احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء 
احتجازها لدى شرطة األخالق بسبب «ارتدائها مالبس غير 
محتشمة». وقالت وزارة اخلزانة األميركية في بيان، إنها 
ستسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات 
اإلنترنت املتاحة لإليرانيني». وأفاد التلفزيون الرســمي 
بأن عدد األشــخاص الذين قتلوا فيمــا وصفه بـ «أعمال 
الشغب األخيرة» ارتفع إلى ٣٥، فيما أعلنت منظمة «حقوق 
اإلنسان اإليرانية» غير احلكومية، عن مقتل ما ال يقل عن 
٥٠ شخصا على أيدي قوات األمن، وأفادت تقارير باعتقال 

أكثر من ١٢٠٠ محتج خالل التظاهرات في ٢١ محافظة.
في املقابل، دعا الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، الى 
التعامــل بحزم مع «أولئك الذين يعتدون على أمن البالد 

وسالمتها».
من ناحية أخرى، قال مركز «هنكاو» حلقوق اإلنسان 
الكردي ومقره أوســلو، إن املتظاهرين «ســيطروا» على 
أجزاء من مدينة أشــنويه مبحافظــة أذربيجان الغربية 

شمال غرب إيران.

نساء يحملن صور مهسا أميني التي أججت وفاتها وهي رهن االعتقال 
احتجاجات عارمة في ايران           (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو


