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الربط اإللكتروني مع مؤسسات الدولة هدفه ضبط العمل وتحقيق التزام املوظفني

«الديوان» :ال محاسبة للحاصلني على «املرضيات»

اإلجازات املرضية حق مشروع لكل موظف وبإمكانه أن يقضيها داخل البالد أو خارجها
كتب فايز الزعل

 37مليار دينار ودائع
«الخاص» في البنوك
نهاية يناير

ن�ف��ت م �ص��ادر مطلعة ف��ي دي� ��وان ال�خ��دم��ة
صحة ما تم ت��داول��ه في وسائل التواصل
ب � � �ش� � ��أن م � �ع� ��اق � �ب� ��ة م � ��وظ � �ف � ��ي ال� � � � � � � ��وزارات
وامل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ذي��ن ي�ق�ض��ون
اج��ازات �ه��م امل��رض�ي��ة أو ج ��زءا منها خ��ارج
البالد.
وأك � ��دت ل ��«ال �ن �ه ��ار» ان ��ه ال ي��وج��د ق��ان��ون

كتب عمر أبوالفتوح

يجيز مساءلة الحاصلني على مرضيات،
مشيرة إلى ان تلك االج��ازات حق مشروع
ل �ك��ل م ��ري ��ض ،وم ��ا دام ق ��د ح �ص��ل عليها
وهو داخل البالد فبإمكانه ان يقضيها أو
يقضي جزءا منها في الخارج.
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر ان ال �ب �ع��ض ف �ه��م خطأ
ان رب��ط النظم املتكاملة مع جميع جهات
ال� ��دول� ��ة ي �ح �ظ��ر س �ف��ر امل ��رض ��ى امل �ج��ازي��ن
ط�ب�ي��ا ،م�ش�ي��رة إل ��ى ان ال �ه��دف م��ن ال��رب��ط

ارت�ف�ع��ت ودائ ��ع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ل��دى البنوك
بنهاية يناير بنسبة  5.2ف��ي املئة إل��ى 36.85
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ،م�ق��اب��ل  35.02م�ل�ي��ار دي �ن��ار في
الشهر نفسه م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي ،وس��ط تراجع
شهري  0.05في املئة.
ووفق بيانات البنك املركزي ،بلغت قيمة ودائع
الحكومة بنهاية يناير  6.51مليارات دينار،
ب�ت��راج��ع  1.4ف��ي امل�ئ��ة ع��ن قيمتها ف��ي الشهر
املناظر من  2018البالغة  6.60مليارات دينار،
وبانخفاض شهري  1.7ف��ي امل�ئ��ة .وق��د حققت
ودائ � ��ع امل�ق�ي�م��ني ل ��دى ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة زي ��ادة
بحوالي  % 4.2بالغة  43.3مليار دينار خالل
يناير املاضي مقابل  41.6مليارًا للفترة نفسها

 %90من مكاسب البورصة
من نصيب القطاع املصرفي
كتب عمر أبو الفتوح
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خط ساخن ..ملكافحة
«العزاب» في السكن الخاص
كتب فايز الزعل

واف�ق��ت لجنة اإلص��الح والتطوير ف��ي املجلس
ال �ب �ل ��دي أم � ��س ع �ل��ى اس� �ت� �ح ��داث خ ��ط س��اخ��ن
مل �ك��اف �ح��ة ال� �ع ��زاب ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ ��اص وع�ل��ى
تخصيص مكتب للبلدية في وزارة العدل.
وقال رئيس اللجنة حمود العنزي :ان اللجنة
ارجأت بحث اصدار وثائق البيوت الحكومية
مباشرة من وزارة العدل لحني دعوة املؤسسة
العامة لرعاية السكنية ووزارة العدل وادارة
املساحة ،كما اجلت اقتراحا يقضي بتكليف
لجنة االصالح متابعة اجراءات ميكنة البلدية
مع الجهاز التنفيذي.
وذكر انها حفظت اقتراحا بشأن انشاء لجان
ل�ل�م�ج�ل��س ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة واق �ت��راح��ا
ب �خ �ص��وص دع ��م م��وظ �ف��ي االداء ال��رق��اب��ي في
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 50مليار دوالر إيرادات
الكويت النفطية خالل عام
كتب علي حامد وحسام رجب

ت��وق�ع��ت اح�ص��ائ�ي��ة اع��دت�ه��ا «ال �ن �ه��ار» تحقيق
ال�ك��وي��ت اي � ��رادات نفطية ت�ص��ل ال��ى  50مليار
دوالر خالل العام املالي  ،2019/2018بافتراض
اس � �ع� ��ار ت �ص��ل ال � ��ى  70دوالرًا ل �ل �ب��رم �ي��ل ف��ي
املتوسط وعلى اساس تصدير مليوني برميل
يوميًا.
وق��د حققت ميزانية ال�ك��وي��ت نتائج ايجابية
خالل العام املالي الحالي قبل نصف شهر من
انتهائه ،حيث تجاوزت اسعار البرميل السعر
االف� �ت ��راض ��ي ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ب �ح��وال��ي  20دوالرا
ك��ام �ل��ة ،ب�ي�ن�م��ا ت �ظ��ل األس� �ع ��ار ادن� ��ى م��ن سعر
التعادل في امليزانية ب�قيمة  5دوالرات.
ووف��ق االح�ص��ائ�ي��ة ،فقد حققت اس�ع��ار النفط
خ� ��الل م � ��ارس ال �ح��ال��ي م �ت��وس��ط أس� �ع ��ار ب�ل��غ
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من منطلق املحافظة على البيئة
وحمايتها قام النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر
صباح األحمد بغرس عدد من الشتالت
أمس للمحافظة على البيئة وذلك في
لواء التحرير اآللي .6/
وتأتي هذه البادرة ضمن رؤية النائب
األول التي تهدف إلى توعية منتسبي
وزارة الدفاع من مدنيني وعسكريني
بضرورة العمل على تشجير مختلف
محافظة
املواقع التي يعملون بها
ً
منهم على البيئة وأهمية التشجير في
املحافظة على التوازن البيئي وكذلك
زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء
النباتي.
هذا وقد شارك الطلبة الضباط بكلية
علي صباح العسكرية في هذه الفعالية
من خالل القيام بغرس العديد من
الشتالت.
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شهدت سيولة بورصة الكويت أمس ،ارتفاعًا
غير مسبوق ملستوياتها حيث سجلت رقما
ق�ي��اس�ي��ا ب��ال�غ��ة  195م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع�ل��ى وق��ع
م��راج�ع��ة م��ؤش��ر «ف��وت�س��ي» ل�ب��ورص��ة الكويت،
ح�ي��ث ارت �ف �ع��ت ال�س�ي��ول��ة ب��واق��ع  ،%742فيما
ارت �ف �ع��ت ال�ك�م�ي��ات  357ب��امل�ئ��ة ب��ال�غ��ة 482٫97
م �ل �ي ��ون س �ه ��م م �ق ��اب ��ل  105٫7م �ل �ي ��ون س �ه��م.
وان�ع�ك�س��ت ت�ل��ك االرت �ف��اع��ات ع�ل��ى أداء القيمة
ال�س��وق�ي��ة ال��رأس�م��ال�ي��ة ل�ل�ب��ورص��ة ال�ت��ي حققت
مكاسب تجاوزت  253مليون دينار ألكثر من
 800مليون دوالر بالغة  30٫621مليار دينار.
وقد استحوذت أسهم قطاع البنوك على 88٫9
ب��امل�ئ��ة م��ن امل �ك��اس��ب ال�س��وق�ي��ة ل�ل�س��وق بقيمة
بلغت  225مليون دينار.
وأشار محللون الى أن مراجعة مؤشر فوتسي

هو ضبط العمل وتحقيق التزام املوظفني
ب��ال��دوام الرسمي وليس معاقبة اصحاب
املرضيات.
وأض ��اف ��ت ان امل� �س ��اء ل ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ه��ذا
الصدد تتطلب تشريعا أو قرارا نافذا من
ال ��دي ��وان وه ��و م ��اال وج ��ود ل��ه ح�ت��ى االن،
م��ؤك��دا ان أي تعميم داخ �ل��ي ب�ه��ذا ال�ش��أن
يصدر ع��ن جهة حكومية معينة ال يعتد

صوت النهار
د .عماد بو خمسين

سمو األمير الداعم األول للشباب
ف��ي ك��ل خطاب يوجهه سمو أمير ال�ب��الد الشيخ صباح األح�م��د الجابر
الصباح حفظه اهلل ورعاه نجد للشباب نصيبا كبيرا منه ،فسموه رعاه
اهلل يولي جل اهتمامه لشباب هذا الوطن وبناة مستقبله .وفي كلمته خالل
حفل «الكويت تفتخر» وصف سمو األمير الشباب بأنهم «مبعث الرجاء
ومعقد األمل» ،وهم كذلك بالفعل ،فالكويت اليمكن أن تزدهر وتتطور إال
بشبابها الواعد ،الذين يمثلون قادة املستقبل.
وحينما يعد قائد كبير مثل صباح األحمد أبناءه الشباب بأنه سيكون
دائما الداعم واملساند والراعي لهم فإنهم يجب أن يشعروا بالفخر واألمان
واالطمئنان ،وأن يكون ذلك دافعا قويا لهم لالبداع واالبتكار واإلنجاز ،والعمل
من اجل رفعة وطنهم ،كما أن إعالن سموه عن توجيهه الديوان األميري
إلنشاء «مركز الكويت لالبتكار الوطني» جاء ليؤكد مدى ثقة سموه بقدرة
أبنائه ،وحرصه على دعم املبدعني ،ودفعهم ملزيد من العطاء لوطنهم.
ولقد حرص سمو األمير في كلمته املعبرة على أن يبني للشباب أهمية
املحافظة على وحدة وطنهم ،وأن يكونوا سدًا منيعًا أمام من يحاول أن
يفرق بيننا ،وهي كلمات أمير وقائد حكيم وأب عظيم حريص على أبنائه،
كما أن دعوة سموه ألبنائه بأن يواكبوا التطورات السريعة التي يشهدها
العالم في جميع املجاالت تفتح الباب أمام الجميع لإلبداع والعمل الدؤوب.
إن شباب الكويت ليملؤهم الفخر واالعتزاز باهتمام وحرص قائد هذا
الوطن عليهم ،وتشجيعه لهم ،وهي دون شك مبادرات كريمة من أمير
حكيم ،يريد الخير لوطنه وشعبه ،ويثق بأن شباب هذا الوطن هم خير
من يتحمل املسؤولية.

editor@annaharkw.com

اتحاد البترول يحذر من تطبيق «البديل االستراتيجي»
كتب علي حامد

ج� � ��دد ات� � �ح � ��اد ع � �م� ��ال ال � �ب � �ت� ��رول وص �ن ��اع ��ة
ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات رف � �ض� ��ه ال � �ق� ��اط� ��ع ألي
ت ��وج ��ه ح �ك��وم��ي أو ن �ي��اب��ي الق� � ��رار ال �ب��دي��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي ع�ل��ى ع�م��ال ال�ق�ط��اع النفطي
 ،م �ش ��ددًا ع �ل��ى أن م �ج��رد ال�ت�ف�ك�ي��ر ف ��ي ذل��ك
س� �ي� �ت� �ح ��ول ال � � ��ى م� � �ش � ��روع أزم� � � ��ة  ،م� �ح ��ذرًا
الحكومة من تداعياته الخطيرة.
وش� ��دد االت� �ح ��اد ع �ل��ى ان اي ت��وج��ه للعبث
ب �ق��وان��ني ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي او م �ح��اول��ة ضم

ال� �ق� �ط ��اع ل �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
ستواجه بكل ق��وة ورف��ض قاطع من جموع
ال� �ع� �م ��ال .واك � � ��د االت � �ح � ��اد ان ط �ب �ي �ع��ة ع�م��ل
عمال القطاع النفطي ف��ي الحفر والتنقيب
واالن� �ت ��اج م��ن آب ��ار ال�ن�ف��ط وس ��ط ال�ص�ح��راء
وال�ع�م��ل ف��ي امل�ص��اف��ي وامل��وان��ئ وال�ت�ص��دي��ر
وغ �ي��ره��ا م��ن ج �ه��ود ض�خ�م��ة ي�ب��ذل�ه��ا ع�م��ال
القطاع النفطي على م��دار الساعة للحفاظ
على اهم مصادر دخلنا القومي ال يمكن ان
تطبق عليها قانون عام بحجة التساوي في
سلم الرواتب والدرجات والترقيات.

«البنك الدولي» :عدد الكويتيات العامالت أكثر من الرجال
اك ��د امل�م�ث��ل امل�ق�ي��م مل�ج�م��وع��ة ال�ب�ن��ك ال��دول��ي ف��ي ال �ك��وي��ت غ�س��ان
خ��وج��ة أن امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت �ش��ارك ب�ف��اع�ل�ي��ة وب�ش�ك��ل أك�ب��ر من
مشاركة الرجل في س��وق العمل إذ أن ع��دد النساء الكويتيات
العامالت اكثر من عدد العاملني الرجال .واشاد خوجة في لقاء
مع «ك��ون��ا» aaب��دور الكويت وجهودها في تحقيق املساواة بني
ال��رج��ل وامل��رأة والسيما فيما يتعلق بسوق العمل والنشاطات
االقتصادية وق��ال إن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق
امل�س��اواة بني الجنسني مطالبا باملزيد من العمل الجاد في هذا

ال�س�ي��اق لتحقيق أه ��داف التنمية امل�س�ت��دام��ة خ�ص��وص��ا ال�ه��دف
الخامس املعني بتحقيق املساواة بني الجنسني .وأع��رب خوجة
عن أمله في أن يشهد عدد النساء الكويتيات الداخالت إلى سوق
ال�ع�م��ل زي ��ادة م �ط��ردة خ�ص��وص��ا م��ع ال�ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ي لتنويع
مصادر الدخل القومي واالعتماد على القطاع الخاص محركا
ودافعا رئيسا لالقتصاد الوطني ما يتطلب النظر في القوانني
التي تحد من مشاركة املرأة في سوق العمل عموما ومشاركتها
في القطاع الخاص على وجه الخصوص.

صباح الخالد :املأساة تدخل عامها التاسع في ظل انعدام أي حل سياسي

الكويت 300 :مليون دوالر للمنكوبني السوريني

بروكسل « -ك��ون��ا» :أعلن الشيخ صباح الخالد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
رئ �ي��س وف ��د دول� ��ة ال �ك��وي��ت امل� �ش ��ارك ف ��ي اع �م��ال
م��ؤت�م��ر ب��روك �س��ل ال �ث��ال��ث ح ��ول «دع� ��م مستقبل
س��وري��ة وامل�ن�ط�ق��ة» ع��ن تخصيص ال�ك��وي��ت 300
م�ل�ي��ون دوالر ام�ي��رك��ي ع�ل��ى م��دى ث��الث س�ن��وات
مقبلة م�س��اه�م��ة منها ب��رف��ع امل �ع��ان��اة ع��ن كاهل
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ال � ��ذي ت��دخ��ل م��أس��ات��ه ال �ي��وم

عامها التاسع دون اي حل سياسي.
واكد الخالد خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر
ام ��س ان ه ��ذه امل�س��اه�م��ة ت��أت��ي ب �ه��دف م�س��اع��دة
االش �ق��اء ال�س��وري��ني وتضميد ج��راح�ه��م ف��ي ظل
األوض � ��اع ال �ك��ارث �ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال� �س ��وري امل�ن�ك��وب
وال�ت��ي انعكست جليا ف��ي تقارير األم��م املتحدة
ووكاالتها املتخصصة .وذك��ر ان ه��ذه املساهمة
ت �ش �ك��ل اس� �ت� �م ��رارا ل �ج �ه��ود ال �ك��وي��ت االن �س��ان �ي��ة

واي �م��ان��ا ب�م�ب��ادئ�ه��ا ال��راس �خ��ة امل�س�ت�ن��دة إل ��ى ما
ج �ب��ل ع �ل �ي��ه ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي م ��ن ق �ي��م ال �ب��ذل
وال �ع �ط��اء مبينا ان �ه��ا س�ت�ك��ون ع�ل��ى م ��دى ث��الث
سنوات وعلى املستويني الرسمي واألهلي حيث
ستكون املساهمة الرسمية وفق آليات الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وأوض� � ��ح ان ال �ك��وي��ت وم �ن��ذ ان� � ��دالع األزم� � ��ة في
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إسرائيل تبدأ بناء «كنيس» على باب األقصى
القدس  -ال��وك��االت :اقتحم اكثر من  150متطرفا
ي�ه��ودي��ا ب��اح��ات امل�س�ج��د األق �ص��ى امل �ب��ارك خ��الل
س ��اع ��ة واح� � � ��دة ص� �ب ��اح ام � ��س ت �ل �ب �ي��ة ل ��دع ��وات
وجهتها منظمة «جبل الهيكل» وجهات يهودية
متطرفة اخرى.
وت �ه��دف االق�ت�ح��ام��ات الجماعية ال��ى م��ا اسمته
ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات «ح�م��اي��ة ب��اب ال��رح�م��ة م��ن اع��ادة
س �ي �ط ��رة امل �س �ل �م��ني ع �ل �ي ��ه» وت� �ح ��وي ��ل امل �ص �ل��ى
ال ��ى ك�ن�ي��س ي �ه��ودي ف��ي ظ��ل ح�م��اي��ة م��ن ش��رط��ة
االحتالل.
واستخدمت الجماعات املتطرفة خالل اعالناتها
الترويجية القتحام ام��س ص��ورا للفلسطينيني
وه��م يحملون ال�ع�ل��م الفلسطيني ام ��ام املصلى
وص� � ��ورة م �خ �ف��ر ال �ش��رط��ة وه� ��و م �ح �ت��رق ودع ��ا
املتطرفون ألهمية اثبات سيطرة اسرائيل على
املسجد تحديا للوقف .ومنعت شرطة االحتالل
ب�ع��ض الفلسطينيني م��ن دخ ��ول األق �ص��ى فيما
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شركات الطيران تعيد النظر
في صفقات بـ  57مليار
دوالر مع «بوينغ»
أعلنت عدد من شركات الطيران اعتزامها اعادة
النظر في طلبيات شراء طائرات طراز «بوينغ
 737ماكس »8بقيمة  57مليار دوالر وذلك في
اع �ق��اب ح� ��ادث ت�ح�ط��م ط��ائ��رة م��ن ه ��ذا ال �ط��راز
تابعة للخطوط الجوية االث�ي��وب�ي��ة وبحسب
وك��ال��ة «ب�ل��وم�ب��رج» ل��أن�ب��اء ،ف�ق��د ق ��ررت شركة
«ف �ي��ت ج �ي��ت اف �ي��اش��ن» ل �ل �ط �ي��ران ال �ت��ي طلبت
الشهر امل��اض��ي ش��راء  200ط��ائ��رة «بوينغ 737
م ��اك ��س »8ب �س �ع��ر  25م �ل �ي��ون دوالر ل�ل�ط��ائ��رة
ال��واح��دة ،ان�ه��ا ستحسم ق��راره��ا ب�ش��أن مصير
الصفقة بعد معرفة األسباب الحقيقية لحادث
طائرة الخطوط الجوية االثيوبية.
كما طلبت شركة «يوت اير افياشن» الروسية
ض �م��ان��ات ق�ب��ل تسلمها اول دف �ع��ة م��ن صفقة
قيمتها  3٫65مليارات دوالر وتضم  30طائرة
وأع � � � ��ادت ش ��رك ��ة ال� �ط� �ي ��ران ال �ك �ي �ن �ي��ة «ك �ي �ن �ي��ا
اي � ��رواي � ��ز» ال �ن �ظ��ر ف ��ي اق � �ت ��راح ش � ��راء ع� ��دد م��ن
ط��ائ��رات ه��ذا ال �ط��راز ،م��ع امكانية التحول الى
ش��رك��ة «إي� ��رب� ��اص» امل �ن��اف �س��ة ل �ش ��راء ع ��دد من
الطائرات طراز «إيه .»320
ك�م��ا ب ��دأت «ل �ي��ون اي ��ر» االن��دون�ي�س�ي��ة التحرك
ص��وب ال �غ��اء طلبية قيمتها  22م�ل�ي��ار دوالر
م��ن ط ��ائ ��رات «ب��وي �ن��غ  »737ل �ص��ال��ح ط��ائ��رات
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