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غير مخصص للبيع

قبول ١٥٥ كويتيًا جامعيًا  من أصحاب 
التخصصات اإلدارية في «النفط» 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن مؤسسة البترول 
الكويتية أعلنت عن املقبولني من املتقدمني إلعالن التوظيف املوحد من 
حملة الشــهادة اجلامعية حديثي التخرج للتخصصات اإلدارية الذي 
نشر خالل شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٢، حيث مت قبول ١٥٥ مواطنا 
فــي إعالن التوظيف. وأتاحت «البترول» للمتقدمني إلعالن التوظيف 
الدخــول عبر موقعها اإللكتروني وإدخال الرقم املدني للحصول على 
النتيجة.وقالت املصادر ان «مؤسسة البترول» سوف تقوم بعمل قرعة 
لتوزيع املوظفني اجلدد على الشركات النفطية خالل الفترة املقبلة.

«دستورية» جلسة ٨ مارس.. ليست لألحكام 
مرمي بندق 

علمت «األنباء» أن جلسة احملكمة الدستورية 
املقررة في ٨ مارس املقبل لن تكون إلصدار األحكام 
في الطعون املقدمة في الدوائر اخلمس، واملتضمنة 
طعنني على مرسومي ضرورة استخدام البطاقة 

املدنية وإضافة املناطق اجلديدة. 
وأوضحــت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـــ «األنباء»، أن قــرار احملكمة نص على 
تأجيل النظر في الطعون إلى جلسة تعقد في هذا 
التاريخ، وســتكون جلسة إجرائية تستمع فيها 
احملكمة وتتســلم أي  طلبات من الدفاع، وحتجز 
القضية إما للحكم أو لعقد جلسة إجرائية الحقة.

وزادت املصادر قائلة: تأتي هذه اخلطوة بعد 
إتاحة احملكمة إجراءات اطالع الطاعنني أو الوكالء 
عنهم على محاضر الفــرز والتجميع في الدوائر 

األولى والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة. 
هذا، وتنشر «األنباء» تعميما صادرا من أمانة 
مجلس الــوزراء إلى جميع الوزراء حصلت على 
صورة منه نص فــي البند ثالثا على: «إلغاء كل 
ما - إجراء أو قرار - يخالف قرار وقف التعيني 
والنقل والندب واإلعارة صدر بعد تقدمي احلكومة 

استقالتها في ٢٣ يناير املاضي». 
ويستعد مجلس وديوان اخلدمة املدنية ملتابعة 
إجــراءات اجلهات والوزارات لتنفيذ قرار مجلس 
الــوزراء، وأيضا متابعة مجلــس اخلدمة املدنية 
الــذي أصدر قرارات نقل اعتمادا على االســتثناء 

املمنوح له.

احملكمة تستمع خاللها لطلبات الدفاع وتتسلمها وحتجز القضية للنطق باحلكم أو لعقد جلسة إجرائية أخرى بعد إتاحة اطالع الطاعنني أو الوكالء عنهم على محاضر الفرز والتجميع 
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الظفيري لـ «األنباء»: ١٣٠٠ مقّيد من طلبة املنح 
باجلامعة و٢٢٠ استفادوا من «صندوق الطالب» 

ثامر السليم

أكد عميد شؤون الطلبة د.محمد 
الظفيــري وجــود ١٣٠٠ مقيــد من 
طلبــة املنح بجامعــة الكويت عبر 
اتفاقيات ثقافية لـ ٥٠ دولة لدراسة 
البكالوريوس، مشيرا إلى أن الكويت 
حتــرص علــى تعزيــز عالقاتهــا 
اخلارجية والتي توليها اجلامعة من 
خالل تطبيق الكثير من االتفاقيات 

الثقافية. وكشــف عن السعي لعدم 
تفعيل الشكاوى بحق الطلبة نتيجة 
آرائهم عبر مواقع التواصل االجتماعي 
واالكتفــاء بالنصح واإلرشــاد من 

منظور تربوي.
وذكر أن عدد الطلبة املستفيدين 
من مكافأة صندوق الطالب حتى شهر 
ينايــر ٢٠٢٣ بلغ ٢٢٠ طالبا وطالبة 

من مختلف الكليات اجلامعية.

ال جلسات أمس واليوم وغدًا.. لعدم حضور احلكومة
عمار العجمي أبلغ السعدون عدم احلضور.. وموعد اجللسة املقبلة ٢١ و٢٢ اجلاري.. و٣٩ نائباً يصدرون بياناً لسرعة إعالن التشكيل

النواب في قاعة املجلس قبل رفع اجللسة 

تعميم من «أمانة مجلس الوزراء»على جميع الوزراء: إلغاء كل ما يخالف قرار وقف التعيني والنقل والندب واإلعارة صدر بدءًا من تقدمي احلكومة استقالتها في ٢٣ يناير املاضي

سامح عبداحلفيظ

فــي تأكيد على العرف البرملاني 
املرتبط باملادة ١١٦ من الدستور رفع 
رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
جلســة املجلس العاديــة التي كان 
مقــررا عقدهــا أمــس بســبب عدم 
حضور احلكومة. وقال الســعدون: 
تفتتح اجللســة والنصــاب مكتمل 
لكــن وزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطويــر العمراني عمار العجمي 
أبلغني أمس، وقال إن احلكومة قررت 
عــدم حضور جلســة اليوم (أمس) 
وجلسة غد األربعاء (اليوم)، وكذلك 
جلســة اخلميس اخلاصــة، ولذلك 
ترفع اجللسة إلى املوعد احملدد في 
الالئحة يومــي الثالثــاء واألربعاء 

٢١ و٢٢ فبرايــر. وكان من املقرر أن 
ينظر املجلس في بنود جدول األعمال 
املكون من ١٤ بندا و٤١ فقرة. وفي هذا 
اإلطار، أصدر ٣٩ نائبا بيانا صحافيا 
بعنــوان «حتى ال نعــود إلى املربع 
األول» دعوا فيه إلى ســرعة تكليف 
رئيــس احلكومة واالســتعجال في 
تشــكيلها. وقال النواب في بيانهم: 
«إن االلتفــاف الشــعبي ال يدوم إال 
مــع الباريــن بقســمهم واملخلصني 
فــي عملهــم واملؤمنــني بحقوقهــم 
وواجباتهم والقادرين على ترجمة 
أقوالهم إلى أفعــال». وقالوا: «لذلك 
فإن احترام النصوص الدســتورية 
واإلرادة الشــعبية يستدعي سرعة 
تكليف رئيس احلكومة واالستعجال 
فــي تشــكيلها، حفــظ اهللا الكويت 

التفاصيل ص١٠و١١وشعبها».

ولي العهد ألردوغان: الكويت تتضامن مع تركيا لتجاوز الكارثة
سموه أجرى اتصاالً هاتفياً مع الرئيس التركي بتوجيهات من صاحب السمو ونقل له خالص التعازي .. وأكد توفير مساعدات فورية وطواقم إغاثية وحملة تبرعات عاجلة

شرطي تركي يحضن ابنته بعد إنقاذها في هاتاي            (ا.ف.پ)

وحدة العناية املركزة في مستشفى اسكندرون وقد دمره الزلزال         (رويترز)إنقاذ طفل من حتت األنقاض في مدينة األتارب شمال سورية   (رويترز)

الزلزال املدمر .. اجلرح مازال مفتوحًا .. وأنقرة تعلن ١٠واليات منطقة كوارث .. ومئات األسر العالقة حتت األنقاض شمال سورية

التفاصيل ص١٨و١٩

«فنية البلدي» أوصت باملوافقة 
على مشروع  واجهة اجلهراء 

واملركز الترفيهي غرب الدائري السادس
بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية في املجلس البلدي خالل 
اجتماعها برئاسة د.حســن كمال باملوافقة على 
مشروع الواجهة البحرية باجلهراء. كما وافقت 

اللجنة على طلب املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة تخصيص أرض ملشــروع ترفيهي 
تعليمــي تثقيفي في محافظــة اجلهراء واملضي 
بتنفيذ املشــروع مبساحة ١.٤ مليون متر غرب 

التفاصيل ص٤الدائري السادس.

بتوجيهــات من صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، أكد سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان خالل اتصال هاتفي تضامن 
الكويت مع تركيا لتجاوز احملنة التي تعرضت 
لهــا جــراء الزلزال املدمر الــذي خلف آالف 

الضحايا واملفقودين واملصابني.
ونقــل ســموه الــى الرئيــس التركــي 
التوجيهــات الســامية بتوفير املســاعدات 
الفورية للبلد الصديق وإنشاء جسر جوي 
باسم الكويت يضم آليات ومعدات وكوادر 

بشرية وطواقم طبية وإغاثية.
كما أكد ســموه على توجيهات صاحب 
السمو بإطالق حملة تبرعات عاجلة مبساهمة 
اجلمعيات واللجان اخليرية وجمعيات النفع 
العام ومؤسســات الدولــة. إلى ذلك، قدرت 
منظمة الصحــة العاملية أن عدد املتضررين 
بالزلزال املدمر، قد يصل إلى ٢٣ مليونا، في 
وقت صنفت تركيا ١٠ واليات منطقة كوارث، 
أعلنت حالة الطوارئ فيها ملدة ثالثة أشهر. 
ومنــذ اللحظات األولى للزلــزال الذي بلغت 
شــدته ٧٫٨ درجات في كهرمان مرعش فجر 
االثنــني والهزات االرتدادية، لم يتوقف عداد 
اإلصابات عن االرتفاع، حيث جتاوز الـ ٣٤١٩

قتيال ونحــو ٢٠ ألف جريح علــى األقل في 
تركيا وأكثر من ١٧٠٠ قتيل في ســورية مع 
مخاوف من ارتفاع كبير في هذه األعداد مع 
مضــي الوقت وتضاؤل فــرص العثور على 

ناجني، حيــث تعاني املنظمــات احمللية من 
نقص شديد في املعدات والكوادر رغم اتساع 

رقعة املناطق املتضررة.
وقالت منظمة الصحة العاملية إنها تتوقع 
األســوأ وتخشــى أن تكون «احلصائل أعلى 
بثماني مرات من األرقام األولى» املنشورة.

وأعلن جيمس إلدر املتحدث باسم صندوق 
األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) أن الزلزال 
والهزات االرتدادية التي أعقبته ودمرت آالف 
املباني في تركيا وسورية «رمبا قتلت آالف 
األطفال». وأكد إلدر أن هذا الزلزال هو أقوى 
زلــزال يضرب املنطقة منذ ما يقرب من ١٠٠
عام، وجاء في أسوأ وقت ممكن للضعفاء.

وبعد يوم من وقوع الكارثة، كابد عمال 
اإلنقاذ النتشال احملاصرين حتت أنقاض 
مبان منهارة في «سباق مع الزمن» متحدين 
ظروف الطقس القاسية، حيث يعرقل سوء 
األحوال اجلوية عمــل فرق اإلنقاذ ويزيد 
من معاناة الناجني الذين يعانون البرد في 
العراء وحتت اخليام التي نصبت وحول 
مواقــد النيــران التي أقيمت فــي املناطق 
املنكوبة. وفي شمال سورية، أعلنت األمم 
املتحدة توقف املساعدات التي تقدمها عبر 
احلدود لتضرر معبر باب الهوى، في الوقت 
الذي حذرت منظمة الدفاع املدني (اخلوذ 
البيضاء) من أن مئات العائالت بقيت عالقة 
حتت األنقاض لليوم الثاني في شمال غرب 

سورية أمس. 

التفاصيل ص٥


