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غير مخصص للبيع

سامح عبداحلفيظ

قال مقرر اللجنة املالية 
البرملانية النائب صالح 
عاشــور إن احلكومة 
ســحبت عدة مشاريع 
بقوانني أمس. وأضاف 
اللجنــة  ان  عاشــور 
املاليــة اجتمعـــــــت 

بحضــور وزيــر املاليــة عبدالوهــاب الرشــيد ووزيــر البلديــة 
عبدالعزيــز املعجل واعتذار وزيــر التجارة مازن الناهض ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء براك الشــيتان، وانتهى االجتماع 
إلــى طلب احلكومة ســحب اخلطــة اإلمنائية، ومنحتهــا اللجنة 
مهلــة أســبوعني إلعــادة املشــاريع بعد املالحظــات التــي أبداها 
النواب. وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت مع اجلهات احلكومية 
املشاريع بقوانني املدرجة على جدول األعمال، مثل البديل االستراتيجي 
واالســتيراد واملنطقة الشــمالية والوظائــف القيادية والصكوك 
احلكومية والسحب من احتياطي األجيال والدين العام، باإلضافة 
إلى اخلطة اإلمنائية، مؤكدا أنه بعد النقاش ارتأت احلكومة سحب 
املشاريع كافة وإعادة تقدميها مجددا مع أخذ مالحظات النواب بعني 
االعتبار، مشــددا على أن اللجنة منحت احلكومة مهلة أســبوعني 
لإلتيان باملشاريع التي سحبت، وتعهد وزير املالية بتقدمي رؤية 
اقتصادية شاملة قريبا. من جانب آخر، قدم النائبان صالح عاشور 
وخليل الصالح اقتراحا بقانون لرفع احلد األدنى لرواتب املتقاعدين 

إلى ١٠٠٠ دينار حتسينا ملستواهم املعيشي. 

عاشور والصالح لرفع احلد األدنى لرواتب املتقاعدين إلى ١٠٠٠ دينار حتسيناً ملستواهم املعيشي

خليل الصالح

شافي العجمي نادية احلجيهشام الرفاعي الشيخ خالد الصباح محمد احليمرم.وضحة اخلطيب بدر العطارخالد العتيبي وليد البدر أحمد العيدان
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«مؤسسة البترول»: ١٠ قياديني 
جدد للقطاع النفطي

السفيرة لينا ماريانا

سفيرة إندونيسيا لـ «األنباء»: 
الكويت بلد دميوقراطي 

وديناميكي للغاية وتلعب دورًا 
محوريًا للحفاظ على أمن املنطقة

زيادة الرواتب تشمل ٣٥ ألف متقاعد وآالف املوظفني 
مرمي بندق 

علمت «األنباء» أن ٣٥ ألف متقاعد 
تقل معاشاتهم عن ١٠٠٠ دينار شهريا.

وأوضحــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـــ «األنباء»، أن 
احلكومة ســتمضي قدمــا في زيادة 
معاشات املتقاعدين ممن تقل رواتبهم 
عن ١٠٠٠ دينار شهريا بصرف النظر 
عن األعداد املستحقة، وآالف املوظفني، 
وذلك ردا على سؤال حول أعداد هذه 
الفئة. ولفتت املصادر إلى أن الهدف 
حتسني الدخل الشــهري لهم سواء 
كان عددهــم ٣٥ ألفــا أو أكثر أو أقل 
وقت صدور القرار.  وبشــأن مالمح 
البديل االســتراتيجي املعدل، ذكرت 
املصادر أن أهم هذه املالمح التركيز 

علــى الكوادر الوطنيــة العاملة في 
تخصصات معينة ولم حتصل على 
أي كــوادر أو مزايــا ماليــة وبقيت 
مقيدة بسلم رواتب أساسي يقل عما 
حتصل عليه التخصصات ذاتها في 
أماكــن أخرى، مشــيرة إلى التركيز 
على تخصصات علمية وفنية مازال 
يحتاجها سوق العمل، ومتوقعة أن 
تبلور احلكومة تصوراتها خالل شهر. 
ولفتت إلى ان حتســني أوضاع هذه 
الفئة سينســحب علــى التعيينات 
اجلديــدة. ولم تعلــق املصادر على 
ســؤال حول قانوني «الدين العام » 
و «السحب من احتياطي األجيال». 
من جهتها، أعربت مصادر خاصة 
لـ «األنباء» عــن أهمية إعادة النظر 
فــي آليــة الدعم املتــاح للجميع من 

دون أي ضوابط. ومن األهمية ذكر 
أن امليزانية اجلديــدة ٢٠٢٢-٢٠٢٣

ال تتضمــن زيــادات مالية ألي فئة، 
ما يعني أن صــدور قرارات جديدة 
يتطلــب اعتمادا إضافيا او ترحيلها 
للسنة املالية املقبلة ٢٠٢٣-٢٠٢٤. 

هــذا، وتنشــر «األنباء»اآلليــة 
اجلديدة لتســريع تكويت الوظائف 
احلكومية، والتي مبوجبها مت توزيع 
ميزانيات نهاية خدمة الوافدين على 
الوزارات وتكليف «ديوان اخلدمة» 

ببحث بيانات املعامالت فقط.
على صعيد متصل، سيتم تنفيذ 
خطة إعالمية لتوضيح برنامج عمل 
احلكومــة بعد اعتماده رســميا من 
مجلــس الــوزراء الذي ينظــر فيه 

باجتماعه اليوم.

مصادر خاصة لـ «األنباء»: العدالة تتطلب إعادة النظر في الدعم املتاح للجميع من دون ضوابط 

صالح عاشور 

التفاصيل ص٩

أحمد مغربي

حسمت مؤسسة البترول الكويتية تعيني قياديي 
القطاع النفطي أمس. وجاء في التشــكيل اجلديد 
لقياديي الشــركات النفطيــة والقطاعات التابعة 

ملؤسسة البترول تسمية ١٠ مسؤولني كالتالي:

١- أحمــد جابــر العيدان - رئيســا تنفيذيا 
لشركة نفط الكويت.

٢- وضحة أحمد اخلطيب - رئيسا تنفيذيا 
لشركة البترول الوطنية الكويتية.

٣- وليد خالد البدر - رئيسا تنفيذيا للشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة.

٤- نادية بدر احلجي - رئيسا تنفيذيا لشركة 
صناعة الكيماويات البترولية.

٥- محمد ســالم احليمر - رئيســا تنفيذيا 
للشــركة الكويتية لالستكشافات البترولية 

اخلارجية.
٦- شــافي طالــب العجمي - رئيســا تنفيذيا 

لشركة البترول الكويتية العاملية.
٧- خالد نايف العتيبي- رئيسا تنفيذيا للشركة 

الكويتية لنفط اخلليج.
٨- الشيخ خالد أحمد الصباح - عضواً منتدبًا 
للتسويق العاملي في مؤسسة البترول الكويتية 
والرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط بالوكالة.

٩- هشــام أحمــد الرفاعي - عضــوا منتدبا 
لقطاع املوارد البشرية في مؤسسة البترول 

الكويتية.
١٠- بــدر ابراهيــم العطار -عضــوا منتدبا 
لقطاع التخطيط واملالية في مؤسسة البترول 

التفاصيل ص١١الكويتية.


