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كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

«كاش» اإلجازات ملن خدم ٥ سنوات
مرمي بندق 

أوضحــت مصادر قانونيــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن املرسوم رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢

اخلاص ببيع اإلجازات نص في املادة األولى منه 
على إضافة فقرة ثالثة إلى املادة ٤١ من مرسوم 
نظام اخلدمة املدنية. وبينت أن الفقرة الثالثة 
املضافــة نصت على انه «يجوز للموظف الذي 
لديه مدة خدمة في الدولة ال تقل عن ٥ سنوات 
أن يصرف بدال نقديا خصما من رصيد إجازاته 
علــى أال يقل رصيده عــن ٣٠ يوما حتى نهاية 
الســنة املالية». وقالت إن قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٢ لســنة ٢٠٢٢ الصادر في ١١ أبريل 
املاضــي نص على عدم اإلخالل بالفقرة الثالثة 
من املادة ٤١ من مرســوم نظــام اخلدمة املدنية 
واملتعلقــة مبــدة خدمة ال تقل عن ٥ ســنوات، 
وأضاف ٧ مواد تضمنت الضوابط والشروط.  
واســتطردت املصادر القانونية قائلة: إن قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢ الصادر 
في ٣٠ أكتوبر املاضي أبقى على مدة اخلدمة التي 

ال تقل عن ٥ ســنوات، وعــدل بعض الضوابط 
والشروط التي جاءت كالتالي: 

١ - يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية اثناء اخلدمة سنويا 

على أال يتكرر تقدمي الطلب في السنة ذاتها.
٢ - أن يكــون املوظف قد أمضى في اجلهة 
احلكومية ذاتها بعد التعيني فيها أو النقل إليها 
مدة سنتني على األقل سابقتني على تاريخ صدور 

قرار صرف البدل النقدي. 
٣ - أال يكــون قــد وقعت علــى املوظف أي 

عقوبة ما لم يكن مت محوها.
مــن األهمية ذكر أنــه جاء في املــادة ٦ من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، 
ويقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شــرط 
«أن يكون لدى املوظف مدة خدمة في الدولة ال 
تقل عن خمس ســنوات»: مدة اخلدمة لدى أي 
وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها 
ضمــن امليزانيــة العامة للدولــة أو ملحقة بها 
أو لدى الهيئات واملؤسســات العامة املستقلة، 
وكذلك الشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة.

تزاد إلى ٧ سنوات للموظفني املنقولني من جهة حكومية إلى أخرى ويسري ذلك على الوزارات واجلهات امللحقة واملستقلة والشركات اململوكة ملكية كاملة للدولة

«الداخلية»: ٢٠٠ ألف كرت ترخيص سالح
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن وزارة الداخلية بصدد شراء ٢٠٠ ألف كرت ترخيص 
سالح ولوازم طباعتها. وفي هذا الصدد، وافق اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة على طلب وزارة الداخلية بطرح ممارســة عامة خاصة بتوريد 
٢٠٠ ألف كرت ترخيص ســالح ولوازم طباعتها لإلدارة العامة ملباحث 
الســالح. وقرر «املناقصــات» املوافقة على أن تتولــى وزارة الداخلية 
بصفتها اجلهة صاحبة الشــأن إجراءات األعمال مبمارســة عامة وفقا 

للمادة ١٧من قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦.

«البترول» تشترط عدم ازدواجية املزايا املالية للموظف
أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن 
مؤسســة البترول الكويتية أصدرت تعميما يقضي 
بإقرار املوظف في القطاع النفطي بعدم ازدواجية املزايا 

املالية التي تخص أفراد أسرته من أي جهة حكومية 
أخرى مماثلة. وفي التفاصيــل، أصدرت «البترول» 
تعميما يشدد على ضرورة عدم صرف أي مزايا مالية 
مزدوجة للزوج أو الزوجة من جهتي عمل منفصلتني 
مثل مزايا البعثات واالجازات الدراسية كتذاكر السفر 

والرســوم الدراسية لألبناء أو غيرها من املزايا التي 
تخص أفراد األسرة. واشترطت «البترول» على املوظف 
ضرورة حتديث البيانات الشــخصية ألفراد األسرة 
املرافقني جتنبا الزدواجية الصرف في أي من املزايا 

التي يقرها نظام البعثات واإلجازات الدراسية.

تخص أفراد أسرته كمزايا البعثات واإلجازات الدراسية

د. أماني بوقماز خالل اجلولة       (محمد هاشم)

د. أماني بوقماز 
قامت بزيارة 

تفقدية ملدينة 
جابر األحمد 

ووجهت بتعجيل 
رصد وإقرار 

امليزانية اخلاصة 
بها لتأهيل 

الشوارع املتهالكة
06

مخفر منوذجي ومركز خدمة في اجلهراء الصناعية
علي إبراهيم 

تتجــه وزارة الداخليــة إلى إنشــاء 
مخفر منوذجي ومركز خدمة في اجلهراء 

الصناعية. 
وفي هذا الصدد، ستعيد الوزارة اليوم 
طرح املناقصة رقم ٢٠١٨/٢٠١٧/١٢ اخلاصة 
بإنشــاء وإجناز وصيانة مخفر شرطة 
منوذجي ومركز خدمة مبنطقة اجلهراء 

الصناعية لــإلدارة العامة لإلنشــاءات 
والصيانة بالوزارة. وستطالب الوزارة 
الشــركات واملؤسســات املصنفــة على 
الفئة الثالثة والرابعة أعمال مبان لدى 
اجلهاز املركــزي للمناقصات مبراجعة 
إدارة املناقصات باإلدارة العامة للشؤون 
املالية للوزارة، على أن يكون آخر موعد 
لتسليم املناقصات يوم األحد املوافق ٨

يناير ٢٠٢٣.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

هولندا أول املتأهلني إلى ربع النهائي 
بفوزها على أميركا بثالثية

علي عبدالرضا: البرازيل واألرجنتني وإسبانيا 
والبرتغال في املربع الذهبي

مدربون وطنيون: الفوارق الفنية بدأت تنحسر 
بني املنتخبات العربية وأوروبا وأميركا اجلنوبية

فوزي بشير لـ «األنباء»: فرنسا األقرب إلى اللقب

فرنسا - پولندا : ٦:٠٠          إجنلترا  - السنغال : ١٠:٠٠مباريات اليوم

العتيبي: بداية سداد القرض اإلسكاني بعد انتهاء اخلدمات
سلطان العبدان

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحــا بعــدم االعتــداد 
بإيصــال التيــار الكهربائي 
فقط للبدء في سداد القرض 
اإلســكاني، وأن يتــم البدء 
في التحصيل عقب االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية.

وقال العتيبي: تعاني املدن 
اإلسكانية اجلديدة من نقص 
شــديد في اخلدمات والبنى 
التحتية، وبسبب ذلك يفاجأ 

املواطن عقب تسلمه البيت 
احلكومــي أو بعــد االنتهاء 
من بنائــه وإيصــال التيار 
الكهربائي والبدء في ســداد 
القرض اإلســكاني، بغياب 
أغلــب اخلدمــات الوزاريــة 
والبنى التحتية الضرورية 
في املدينة السكنية اجلديدة، 
ويعود ذلك إلى تأخر اجلهات 
احلكومية في تســلم أغلب 
املشاريع املهمة من الشركات 
املنفــذة وأغلبهــا مشــاريع 
خلدمات أساسية ال غنى عنها 
مرتبطــة بــوزارات الصحة 

والداخليــة والتربية، األمر 
الــذي يجبر املواطــن على 
الذهاب إلى املناطق القريبة له 
لتلبية احتياجاته الضرورية 
اليومية أو االنتقال للسكن 
في مناطق تتمتع باخلدمات 
حتــى االنتهــاء مــن جميع 
املشاريع اخلدمية. واقترح 
العتيبي عدم االعتداد بإيصال 
التيار الكهربائي فقط للبدء 
في سداد القرض اإلسكاني، 
ويتــم البــدء فــي حتصيل 
األقساط الشهرية املستحقة 
الكويتـــي  لبنك االئتمـــان 

أو املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية عقب االنتهاء من 
جميــع اخلدمــــات والبنى 
التحتية باملدينة السكنية، 
وأهمهــا تشــغيل املخافــر 
واملســتوصفات واملــدارس 
بجميــع مراحلهــا وكذلــك 
التعاونيــة أو  اجلمعيــات 
فروعها املختلفة. كما اقترح 
تشكيل جلنة وزارية تتولى 
مهمة اإلشراف على االنتهاء 
من جميع اخلدمات والبنى 

التحتية للمدن اجلديدة.
خالد العتيبي

مصادر لـ «األنباء»: «التربية» آخر اجلهات 
في صرف مكافأة «الصفوف األمامية»

عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة املالية من «التربية» كشوفات 
مستحقي مكافآت الصفوف األمامية مرة أخرى 
ملراجعتها والتدقيق عليها متهيدا لصرفها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» عن أن 
«التربية»، قامت بحصر األســماء من خالل 
كشوفات مت إرسالها الى ديوان اخلدمة املدنية 
منذ منتصف العام املاضي ٢٠٢١، مشيرة إلى 
أن الديوان أبلغ «التربية» بأنه خاطب وزارة 
املالية بكتاب رسمي، تلقت «األنباء» نسخة 

منه، جاء فيه أنه قد مت االنتهاء من التدقيق 
واملراجعة على الكشوف املرفقة والواردة من 
قبــل وزارة التربية وفقا للضوابط واآللية 
احملــددة بقرار مجلس الــوزراء رقم (٦٨٦) 
وانه مت رصد ٦٤٧٥٧٦٫٧٢٧ دينارا للصرف.

وأضافــت املصــادر أن وزارة املالية لم 
تصدر تعليمات لـ«التربية» بالصرف ولم 
حتدد موعدا له، متوقعة أن تكون «التربية» 
آخــر اجلهات التي يتــم لها صرف مكافآت 
الصفــوف األمامية وقبل انتهــاء ميزانية 

العام احلالي.

«املالية» طلبت منها الكشوف مرة أخرى واملبلغ املرصود ٦٤٧ ألف دينار

التفاصيل ص ٥

التفاصيل ص ١١

موسكو تبحث عن مشترين وتهدد أوروبا: ستعيشون من دون نفطنا هذا العامموسكو تبحث عن مشترين وتهدد أوروبا: ستعيشون من دون نفطنا هذا العام
ً ً دوالرا االحتاد األوروبي ومجموعة السبع يحددان سقف سعره بـ االحتاد األوروبي ومجموعة السبع يحددان سقف سعره بـ ٦٠٦٠ دوالراً.. وأوكرانيا تريد تخفيض سعره لـ  دوالراً.. وأوكرانيا تريد تخفيض سعره لـ ٣٠٣٠ دوالرا

فرحة هولندية بالتأهل إلى ربع نهائي املونديال           (أ.ف.پ)

طهران ُتخّفض رقم قتلى االحتجاجات إلى ٢٠٠
وُتعلن بدء مراجعة قانون غطاء الرأس

عواصمـ  وكاالت: اعترفت السلطات اإليرانية 
بقتل أكثر من ٢٠٠ شخص منذ اندالع االحتجاجات 
في أنحاء البالد قبل نحو شهرين، وهو رقم أقل 
بكثير مما سبق وأعلنه قائد القوة اجلوفضائية 
للحرس الثوري العميــد أمير علي حاجي زاده، 
حيث قدر قبل أيام سقوط أكثر من ٣٠٠ شخص 
منذ وفاة الشــابة مهســا أميني أثناء االحتجاز، 
وكانت شــرارة االحتجاجات، بينما تقدر منظمة 
حقوق اإلنســان في إيران، ومقرها أوســلو، بأن 
قــوات األمن قتلت حتــى اآلن ٤٤٨ متظاهرا على 
األقل. وقال بيان ملجلس األمن القومي تأكيده أن 

احلصيلة تشمل «قوات األمن» و«الناس األبرياء» 
الذين قضوا نتيجة «أعمال شغب وأعمال إرهابية»، 
إلى ذلك، يجري البرملان والسلطة القضائية في 
إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء 
وضع غطاء للرأس، وفق ما أعلن املدعي العام في 
مدينة قم، محمد جعفر منتظري. من جهة أخرى، 
أعلنت البحرية األميركية أمس اعتراض سفينة 
صيد في خليج عمان حتمل على متنها أكثر من 
خمســني طنا مــن «طلقات الذخيــرة وصمامات 
ووقــود للصواريخ» في طريقهــا إلى املتمردين 

احلوثيني في اليمن.

البحرية األميركية تعترض سفينة صيد إيرانية تهّرب ذخيرة إلى احلوثيني

سفينة صيد إيرانية محملة بذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ  اعترضتها البحرية األميركية في طريقها لليمن   (أ.ف.پ)

دبابة أوكرانية تقصف دبابة أوكرانية تقصف 
مواقع روسية مواقع روسية 

قرب باخموت (رويترز)قرب باخموت (رويترز)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 
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التفاصيل ص ١٩

عواصم - وكاالت: بلغت تداعيات احلرب 
الروســية على أوكرانيا حــدا متقدما من 
املواجهة الشاملة بني موسكو والغرب، بعد 
ان اتفق االحتاد االوروبي ودول مجموعة 
السبع واستراليا على وضع سقف لسعر 
النفط الروسي عند ٦٠ دوالرا للبرميل بهدف 
احلد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على 
متويل غزوها ألوكرانيا. ووصفت روسيا 
القرار باحملاولة «اخلطيرة»، وأكد ميخائيل 
أوليانوف، سفيرها لدى املنظمات الدولية 
في ڤيينا أن بالده لن تزود بالنفط الدول 

التي تطبق احلد األقصى للسعر. 
وتابــع: «اعتبــارا مــن العــام احلالي، 

ســتعيش أوروبا بدون النفط الروسي»، 
فيما قال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيســكوف إن موســكو «ترفــض» القرار 
وانهــا تدرس كيفية الرد عليه، فيما قالت 
السفارة الروسية في واشنطن إن روسيا 
ســتواصل البحث عن مشــترين لنفطها. 
من جهتها، توقعت كييڤ انهيار االقتصاد 
الروسي مطالبة بأكثر من ذلك. وقال مدير 
مكتب الرئيس األوكراني أندريتش يرماك 
«ما زلنــا نحقق هدفنا وســيدمر اقتصاد 
روسيا وستدفع الثمن». لكنه قال إنه «كان 
يجدر خفض السقف الى ٣٠ دوالرا لتدمير 

االقتصاد الروسي بشكل اسرع». 

وسيسمح القرار للدول غير األوروبية 
مبواصلة اســتيراد النفط الروســي، لكنه 
سيمنع شــركات الشــحن والتأمني وإعادة 
التأمني من التعامل مع شحنات اخلام الروسي 
في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل 

من احلد األقصى للسعر. 
ميدانيًا، قالت وزارة الدفاع البريطانية 
ان روســيا تخطط على األرجــح لتطويق 
بلدة باخموت في إقليم دونيتســك بالتقدم 
إلى الشمال واجلنوب. وأضافت، في حتديث 
يومي ملعلومات املخابرات ان «هناك احتماال 
واقعيا بأن االستيالء على باخموت أصبح 
في األساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا».


