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غير مخصص للبيع

استحداث منصة «توطني» للتوظيف احلكومي واخلاص
احلكومة املستقيلة التي يترقب إعالن قبول استقالتها وضعت إجراءات لتأمني وظيفة لكل مواطن يبحث عن عمل

ولي العهد تسّلم كتاب استقالة 
احلكومة من رئيس الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه، حفظه اهللا، كتاب 

استقالة احلكومة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح
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مبارك ناصر الساير متوسطاً السفير الياباني ورمي البدر وبدور الساير وعبداهللا الشويع 
م.فهد علي الغامن وجون فيليب باران خالل جولة مبصنع BMW في مصروصالح عبداهللا             (قاسم باشا)
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تأكيدًا ملا انفردت «األنباء» بنشره
أمس.. إبالغ ٢٠٩٠ مواطنًا ومواطنة 
باجلهة احلكومية التي مت ترشيحهم لها

فتح باب التسجيل مجددًا في ٣ فبراير 
املقبل للراغبني في التوظيف ومطالبات 
بالعودة إلى إعالن أسماء املرشحني

مرمي بندق

فيما يترقب إعالن قبول اســتقالة 
احلكومة رســميا، فضال عــن قرارات 
احملكمة الدســتورية التي تنظر اليوم 
فــي ١٩ طعنا علــى نتائــج انتخابات 
الدائرتني الرابعة واخلامسة ـ نشرتها 
«األنبــاء» فــي عددها الصــادر أمس ـ 
علمــت «األنبــاء» أنه من بــني امللفات 
التــي وضعت كأولويــة تأمني وظيفة 

لــكل مواطن يبحث عن عمل، حيث مت 
وضــع املزيد من اإلجــراءات اجلديدة. 
وحســب معلومات موثقــة، من ضمن 
إجراءات احلكومة لتوفير وظيفة لكل 
مواطن ومواطنة باحثني عن عمل، سيتم 
إعداد وتشغيل بوابة «توطني» كمنصة 
مركزية لتسهيل دخول الباحثني عن عمل 
إلى وظائف القطاع اخلاص واحلكومي، 
وقد وضعت لها خطة زمنية متتد لـ ٤
سنوات. هذا، وكشفت مصادر مطلعة 

في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، عن 
أن فتح باب التسجيل للتوظيف سيتم 
في ٣ فبراير املقبل. وتأكيدا ملا انفردت 
«األنباء» بنشــره أمــس الثالثاء، أبلغ 
ديــوان اخلدمة املدنيــة ٢٠٩٠ مواطنا 
ومواطنة باجلهة احلكومية التي متت 
املوافقة على ترشيحهم لها، مع احلرص 
على مراجعة هذه اجلهة مباشرة من دون 
احلاجة إلى مراجعة «الديوان». ويطالب 
املسجلون للتوظيف احلكومي بالعودة 

إلى إعالن أسماء املرشحني مجددا كما كان 
معموال به. ومن األهمية ذكر أن ديوان 
اخلدمة املدنية لديه برنامج لتسجيل 
الباحثني عن عمل الراغبني في التوظيف 
احلكومــي، والذي يصنــف من أجنح 
البرامج املمتدة لسنوات طويلة، حيث 
يلتزم «الديوان» بالضوابط املوضوعة 
من قبل مجلس الوزراء عند ترشــيح 
املســجلني وفق ضوابط على اجلهات 

احلكومية واملؤسسات والوزارات.

٥٤٠ مليونًا ودائع «مؤسسة البترول» بالبنوك احمللية
أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية، حصلت عليها «األنباء»، 
عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
تستثمر فوائض أموالها في ودائع قصيرة وطويلة 
األجــل ومبعدالت فائدة محــددة متفق عليها مع 
البنوك احمللية، وبلغ رصيدها في السنة املالية 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ ما قيمته ٥٤٠ مليون 
دينــار وبزيادة قدرها ٤٥٫٥٪ عما كانت عليه في 

٢٠١٨. وأظهرت البيانات ان أرصدة النقد والودائع 
ملؤسســة البترول تأثرت خــالل الفترة املاضية 
بشكل كبير باملتغيرات التي طرأت خالل السنوات 
األخيرة على املؤسسة، باإلضافة إلى تأثر تدفقاتها 
النقدية بالعمليات التشغيلية والعمليات التمويلية 
واالستثمارية التي متت خالل تلك الفترة، عالوة 
على تأثرها بنتائج أعمال استثماراتها األخرى، األمر 
الذي انعكس وبشكل سلبي على سيولتها ومالءتها 

املالية.

٤٥٫٥ ٪ زيادة في حجم الودائع خالل ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٠١٨

٥٠ حاجًا.. احلد األدنى لكل حملة حج كويتية
أسامة أبوالسعود

أصدر وزيــر العدل ووزير 
األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد 
قــرارا وزاريــا رقم ٢٨ لســنة 
٢٠٢٣ بشأن الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥ بشأن 
تنظيم حمالت احلج والعمرة. 

وتضمن القرار اعتماد التسجيل 
املركزي املفتوح الذي من خالله 
يقوم احلاج بإعالن رغبته في 
التســجيل ألداء فريضة احلج 
خالل املدة املقررة وفقا للشروط 
املعمول بها واملواعيد املعتمدة. 
كما تضمن القرار أن يتم توزيع 
أعــداد احلجــاج املخصصــة 
للكويت واملعتمــدة من وزارة 

احلج والعمرة باململكة العربية 
السعودية على املرخص لهم غير 
املوقوفني والذيــن قدموا طلبا 
بتسيير حملة حج خالل املواعيد 
املقررة واستوفت جميع الشروط 
واإلجراءات وفقا لنظام التسجيل 
املركزي املفتوح، على أن تضع 
اللجنة العليــا للحج والعمرة 
ضوابط هذا التسجيل، بحيث 

يكون احلد األدنى لكل صاحب 
رخصــة أو حملــة ٥٠ حاجــا، 
ويتــم حتديد احلــد األعلى من 
قبل اللجنة العليا للحج والعمرة 
شامال العدد صاحب الرخصة أو 
احلملة واملرشد الديني املعتمد 
من إدارة شؤون احلج والعمرة، 
والكادر الطبــي املقرر من قبل 

وزارة الصحة.

املاجد: فتح التسجيل املركزي للراغبني في أداء احلج

التفاصيل ص ٢التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص١٤

مشاورات نيابية موّسعة عقب «تكميلية» اليوم
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان

رفــع رئيــس مجلــس األمــة أحمد 
السعدون جلسة املجلس العادية امس 
بعد ان قام بتأجيلها نصف ساعة وذلك 
بســبب عدم حضور احلكومة. وأشــار 
السعدون الى انه تلقى اتصاال من وزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة عمار العجمي 
حول إبالغه بشأن عدم احلضور، حيث 
ابلغه السعدون بأنه تلقى اتصاال عصر 
امس االول من نائب رئيس الوزراء وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء براك 
الشيتان وأخطره بأن رئيس الوزراء في 

عالية اخلالد: «استقالة احلكومة ُمستحقة والبلد بحاجة إلى وزراء ذوي رؤية وقدرة على اإلصالح»

التفاصيل ص٨

سبيل االستقالة ولم يتطرق الى احلضور 
«لذلك تؤخر اجللسة الى الغد» (اليوم). 
وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة عالية 
اخلالد، أن استقالة احلكومة مستحقة، 
داعية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح حال إعادة 
تكليفه، إلى اختيار فريق حكومي ملم 
بقضايا ومشــاكل الكويــت وقادر على 
حلهــا. وقالــت اخلالد: «ســمو رئيس 
مجلس الوزراء كنا ومازلنا متأملني بك 
اخليــر، لكن األمور ال ميكن ان تتم من 
دون وجــود حكومة قويــة قادرة على 
انتشــال الكويت مــن الوضع احلالي».  
وانتقدت اخلالد ممارسات بعض الوزراء، 

قائلــة «بدال من أن يكون جل اهتمامهم 
مشاكل الدولة وانتشــالها من املشاكل 
التي متر بها ويئن منها الشارع الكويتي 
نرى ممارســات سلبية ووزيرا يضرب 
فــي اآلخر». واعتبرت أن «الكويت متر 
بأسوأ حاالتها وامليزانية العامة للدولة 
واحلالة املالية في أسوأ حاالتها، ويتم 
الهدر املالي من دون دراسات ومبوافقة 
احلكومــة». وفــي هذا االجتــاه واصل 
النواب مشاوراتهم واجتماعاتهم املتتالية 
أمس للوصول الى رؤية مشتركة حول 
األزمــة، حيــث مــن املتوقــع ان يعقد 
اجتمــاع بينهم بعد رفع جلســة اليوم 

التكميلية. 

«البلدية» توافق على تسمية  ١١ مدينة
بداح العنزي

وافقت البلدية على اقتراح املؤسســة العامة للرعاية الســكنية بتســمية ١١ مدينة 
ومنطقــة بناء على قــرار مجلس الوزراء. وقال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي إن 
قطاع املشاريع ممثال في إدارة اإلنشاءات قام بدراسة املوضوع، الفتا إلى أن التسميات 
اجلديــدة تتضمن مدن نواف األحمد واالســتقالل والبــوادي والتحرير والبوم واملجد 

واخلزامي والليوان والدانة والسور والنوير.

شاهد  بتقنية 
الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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التفاصيل ص ٧

٤٤08 نائبًا يستنكرون موقف احلكومة السويدية من حرق القرآن الكرمي

إدانات عاملية لعملية متزيق للمصحف في «الهاي» 
عواصمـ  وكاالت: للمرة الثانية خالل 
أقل من أسبوع، يقوم سياسي أوروبي 
مييني متطرف بإهانة املصحف الشريف 
متحديا مشــاعر ماليني املسلمني، حيث 
أقدم زعيــم حركة «بيغيــدا» املتطرفة 
املناهضة لإلســالم في هولنــدا إدوين 
واغنســفيلد علــى متزيق نســخة من 
املصحف الشــريف في مدينــة الهاي. 
وشــارك زعيــم الفــرع الهولنــدي من 
حركــة (األوروبيــون الوطنيــون ضد 
أســلمة الغرب) العنصرية عبر تويتر 
مقطعــا يصــور متزيقه صفحــات من 
املصحــف ثم الدعس عليهــا أمام مبنى 
البرملان فــي الهاي. وتوالــت اإلدانات 
الســتمرار الهجمات االســتفزازية على 

القرآن الكــرمي، ونددت اململكة العربية 
السعودية باحلادثة، حيث أعربت وزارة 
اخلارجية عن إدانة واســتنكار اململكة 
الشــديدين للحادث، واعتبرت ان هذه 
اخلطوة استفزازا ملشاعر ماليني املسلمني 
حول العالم. وأكــدت وزارة اخلارجية 
موقــف اململكــة الداعي إلى نشــر قيم 
احلوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي 
الكراهية والتطرف. واســتدعت وزارة 
اخلارجيــة التركية الســفير الهولندي 
احتجاجا «على هذا العمل البشع والدنيء 
وطالبنا هولندا بعدم السماح مبثل هذه 

األفعال االستفزازية».
وجــاء فــي البيــان أن «هــذا العمل 
الدنــيء الذي وقع هذه املرة في هولندا 

بعد السويد يســيء إلى قيمنا املقدسة 
ويحتوي على جرمية كراهية.  واعتبر 
املتحدث باسم اخلارجية األملانية بالشرق 
األوســط أن «حرق املصحف أمر مروع 
واســتفزازي يهدف إلى نشر الكراهية 

ويسهم في االنقسام بني الناس».
بدورهــا، نــددت وزارة اخلارجيــة 
األردنية بتمزيق نســخة من املصحف 
الشــريف. وأعربت في بيان عن رفض 
اململكة التــام وإدانتها الشــديدة لهذه 
املمارسات املتطرفة املتعصبة التي تتنافى 
والقيم واملبادئ اإلنسانية واألخالقية 
والدينية، وتؤجــج الكراهية والعنف، 
وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع األمن 
واالســتقرار. وأكدت الوزارة أن إحراق 

املصحف ومتزيقه هــو فعل من أفعال 
الكراهية اخلطيرة، ومظهر من مظاهر 
اإلســالموفوبيا احملرضــة على العنف 
واإلســاءة لألديان، وال ميكن اعتبارها 
شكال من أشكال حرية التعبير مطلقا.

ونددت وزارة اخلارجية الفلسطينية 
بـ «االعتــداء الصارخ» على مشــاعر 
ماليــني املســلمني، واعتبرتــه امتدادا 
لثقافــة الكراهيــة والعنصرية وعدم 
االعتــراف باآلخر. وطالبــت الوزارة 
األمني العام لألمم املتحــدة والهيئات 
األممية املختصة بسرعة املبادرة حلراك 
دولــي فاعل لتعزيز ثقافة التســامح 
وجترمي مرتكبي هذه االنتهاكات ومن 

يقف خلفهم.

اعتداء للمرة الثانية خالل أسبوع .. السعودية تستنكر اخلطوة االستفزازية 
وأنقرة تستدعي السفير الهولندي احتجاجاً على «العمل الدنيء».. وبرلني: أمر مروع يهدف لنشر الكراهية

إحلاق ٧٥٩ من منتسبي «الداخلية» املتقاعدين 
في اجلهات العسكرية بدورة إعادة اخلدمة

محمد اجلالهمة

أصــدر النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد قرارا بعقد دورة 
إعادة اخلدمة لعدد ٧٥٩ من منتسبي وزارة 
الداخلية واجلهات العسكرية ممن لديهم 
خدمات ســابقة بعد استيفائهم الشروط 
واإلجراءات الالزمة اللتحاقهم يوم األحد 
٢٩ اجلــاري. يأتي القرار في إطار حرص 

الوزير اخلالد على تعزيز قوة الشــرطة 
بالعناصر البشرية من ذوي اخلبرة العملية 
ولديهم خدمات وخبرات سابقة في وزارة 
الداخلية واجلهات العسكرية ومنح الفرصة 
ملن لديه الرغبة في العودة لشرف اخلدمة 
ممــن تقاعــد أو انتهت خدمتــه، وحرصا 
على تعزيز احلس واالنتماء الوطني وسد 
الشواغر ودعم ومساندة منتسبي وزارة 
الداخلية ملواصلة مســيرتهم العملية في 

خدمة الوطن.


