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الرياض ـ د.ب.أ: كشف وزير 
العمل السعودي عادل فقيه انه لن 
يتم التجديد للعمالة الوافدة التي 
قضت ٦ سنوات في اململكة، مشيرا 
الى ان التحويالت السنوية للعمالة 
االجنبية تبلــــغ ١٠٠ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مليــــار دوالر) وقال فقيه: 
ان لدينا نحو نصف مليون عاطل 
وعاطلة (من السعوديني) ولدينا 
حوالــــي ٨ ماليني اجنبي، منهم ٦ 
ماليني يعملون في القطاع اخلاص. 
موضحا ان ٩٠٪ من العاملني في 
القطاع اخلاص غير ســــعوديني، 
والـ ١٠٪ املتبقية من السعوديني، 
واضاف: يبلغ معدل البطالة حاليا 
١٠٫٥٪، منهــــا ٢٨٪ لالناث، و٤٠٪ 
مــــن حجم البطالــــة من خريجي 
الثانويــــة العامة.  ونفى فقيه ما 
تردد عــــن أن الوزارة تعمل على 
ايقاف تأشيرات استقدام العمالة 
االجنبية، وقال: «هذا غير صحيح، 
ما نريده هو توظيف السعوديني 

ابناء البلد».

أمير زكي

علمـــت «األنبـــاء» أن مجلس 
الـــوزراء اعتمد منح وكيل وزارة 
الداخلية الفريق غازي العمر درجة 
وزير كما اعتمد مجلس الوزراء في 
جلســـته أمس األول منح الوكيل 
املساعد لشـــؤون األمن اخلاص 
الفريق سليمان الفهد درجة وكيل 
وزارة بدرجة ممتازة. وقال مصدر 
أمني ان قـــراري مجلس الوزراء 
صدرا مبوجب توصية رفعها نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ أحمد احلمود.

بداح العنزي

انتهى املجلس البلدي من إصدار قرار إلنهاء قضية احملالت 
فــــي منطقة القرين والتي شــــهدت مدا وجزرا خالل األســــابيع 
املاضية، حيث وافق على إيقاف قــــرار البلدية بإغالق احملالت 
في منطقة أبوفطيرة (القرين) والســــماح بتجديد التراخيص 
الصادرة ملّالك ومستأجري القسائم احلرفية واخلدمية في منطقة 
القرين حسب نوع النشاط الذي صدر بشأنه الترخيص سابقا. 
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة الفنية م.عبداهللا العنزي عن 
االتفاق على تأجيل إزالة األدراج اخلارجية في الســــكن اخلاص 
والســــماح بـ ٢ متر في بيوت السكن اخلاص حلني االنتهاء من 
إعداد الالئحة التنظيمية من قبل اجلهاز التنفيذي لعرضها على 

املجلس البلدي إلقرارها.
وافـــق مديرو العموم للمرور في دول مجلس التعاون في أبوظبي على 
ربط املخالفات بني دول املجلس حيث ســـيتم تشكيل فريق عمل لزيارتها 
بهدف االطالع على األنظمة املتبعة فيها وتفعيل الربط اإللكتروني بينها. 
وواصل مديرو العموم للمرور بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
اليوم أعمال اجتماعهم الـ ٢٨ الذي شارك فيه رئيس الوفد الكويتي العميد 
صالح الناجم حيث عقدت جلســـتا عمـــل مت خاللهما املوافقة على املقترح 

املقدم من اإلمارات لربط املخالفات بينها وبني دول املجلس.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 
عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

حتى وقت متأخر من مساء أمس، أبقت احلكومة سيناريو تعاملها مع 
االستجوابني املقدمني لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ 
أحمد الفهد، املدرجني على جدول أعمال جلسة اليوم طي الكتمان. وعقد 
مجلس الوزراء اجتماعا مصغرا مساء أمس بحث خالله االحتماالت الوارد 
تطبيقها في جلسة اليوم وسبل مواجهة االستجوابني.من جهتها، أّجلت 
احملكمة الدســـتورية البت في طلب التفسير الذي قدمته احلكومة حول 
بعض املواد املتعلقة باســـتجواب رئيس الوزراء إلى جلســـة ١٩ يونيو 
املقبل بناء على طلب دفاع احلكومة لتقدمي مذكرة بدفوعاتها. وترافع عن 
مجلس األمة نائب الرئيس عبداهللا الرومي ورئيس اللجنة التشريعية 
النائب حسني احلريتي، حيث دفع االثنان بعدم جواز نظر «الدستورية» 
في االستجوابات، معتبرين ذلك إضعافا لدور املجلس. وأمس أيضا أجرى 
مقدمو استجواب رئيس الوزراء النواب: د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبارك الوعالن البروڤة النهائية الستجوابهم في قاعة عبداهللا السالم، 
وقال د.الطبطبائي ان املســـتجوبني مســـتعدون لصعود املنصة وشرح 
محاور االستجواب. وبسؤاله عن االستجواب املزمع تقدميه لسمو الرئيس 
حول اإلفراج عن املتهم في قضية التفجيرات قال د.الطبطبائي: إذا قامت 
احلكومة بوأد استجواب اليوم فسنقدم استجوابا آخر مباشرة. إلى ذلك، 
أكد النائب خالد السلطان انه ال ميكن مساءلة الوزير الشيخ أحمد الفهد 
عن محـــوري الرياضة واملجلس األوملبي، وعلى املجلس اســـتبعادهما 
من تلقاء نفســـه وإذا أصّر املستجوبان على مناقشتهما فللفهد احلق في 

إحالتهما إلى اللجنة التشريعية.
 وتوقع النائبان السلطان وعدنان عبدالصمد أن تطلب احلكومة تأجيل 
اســـتجواب سمو الرئيس. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان 
الوزير الفهد رمبا يطلب اســـتبعاد محوري الرياضة واملجلس األوملبي 
مـــن اجلدول. وقالت املصادر ذاتها ان كتلـــة العمل الوطني ال متانع في 
مناقشة االستجواب إذا أحال الفهد احملورين املذكورين إلى «الدستورية» 
أو «التشريعية». وفي هذا اإلطار، أكدت مصادر حكومية أن هناك ١٨ نائبا 

يؤيدون إحالة استجواب احملمد إلى «الدستورية».

السعودية: ال جتديد 
للعمالة األجنبية  

التي أمضت ٦ سنوات

العمر بدرجة وزير
والفهد بدرجة ممتازة

«البلدي»: إيقاف إغالق محالت القرين 
والسماح بتمديد التراخيص

الرشيدي لـ «األنباء»: «الصحة» طالبت الديوان 
برفع احلظر عن ٢٢٥ درجة طبية شاغرة

حنان عبدالمعبود

صرح وكيل وزارة الصحة للشـــؤون اإلدارية مــــرزوق الرشـــيدي 
لــــ «األنباء» بأن الوزارة خاطبت ديوان اخلدمة املدنية لرفع احلظر عن 
شواغر االستـــقاالت. وأشــار الرشيدي الى ان هذه الوظائف الطبية عددها 
٢٢٥ درجة، منها ٨٢ درجة لألطبـــاء، ١٢ للصيادلة، ٤٢ فنيا من مختلف 

املهن الفنية، ٨٩ درجة متريض.

ربط املخالفات املرورية بني دول «التعاون» 

ترقب لسيناريوهات االستجوابني 
في جلسة اليوم

مجلس الوزراء عقد اجتماعا مصغراً

بالتر:  كأس العالم ٢٠٢٢ 
ستبقى في قطر

٢٢و٢٣آراء

تعميم مكافآت وبدالت املستوى الوظيفي للمعلمني و«اإلشراف» و«التوجيه» وربط «التشجيعية» باملؤهل العلمي.. واملليفي لـ «األنباء»: الكادر اجلديد يضاف إلى الرواتب األساسية

العتيبي: «املعلمني» ترفض قرار «اخلدمة املدنية» وتتمسك بالكادر 
والتصويت عليه في مجلس األمة دون إضافة أي شروط أو ضوابط

بربطها باملؤهل العلمي وبلغت ٢٥٠ دينارا 
للدكتوراه و١٥٠ دينارا للماجســـتير، 
إضافة الى مكافأة املســـتوى الوظيفي 
املقررة. وأقر املجلس كذلك مكافأة ٢٠٠ 
دينار شهريا بواقع ٢٤٠٠ دينار سنويا 
للمعلمني في التخصصات النادرة وهي 
للمعلمني الكويتيني واخلليجيني ايضا 
وســـتكون في مواد اللغـــات العربية 
واالجنليزية والفرنسية والرياضيات 
والعلوم والفيزياء والكيمياء واألحياء 
واجليولوجيا واحلاسب اآللي وللمعلمات 

في اللغة العربية والفيزياء.

«د» ١١٥ و١٣٨٠، املعلم «هـ» ٥٠ دينارا 
و٦٠٠ دينار ســـنويا. وجاءت زيادات 
الوظائف اإلشرافية والتواجيه الفنية 
ومديـــري العموم ومديـــري املدارس 
كالتالي: موجه فني عام وموجه فني 
أول ٤٥٠ دينارا شهريا مبا يوازي ٥٤٠٠ 
دينار سنويا، موجه فني مادة دراسية 
٣٦٥ و٤٣٨٠، مدير مدرسة ومدير عام 
منطقة تعليمية ومدير مكتب التنسيق 
ومديـــر التعليم اخلاص ٣٠٠ و٣٦٠٠، 
مدير مدرسة مســـاعد ومدير روضة 
مساعد ٢١٥ دينارا شهريا و٢٥٨٠ دينارا 
سنويا. وأقر املجلس املكافأة التشجيعية 

التعليم العالي أحمد املليفي أن الكادر 
اجلديد سيضاف إلى الرواتب األساسية 
موضحـــا مت إقرار ٨٨ مليون بحســـب 
القرار رقم ١٠ لســـنة ٢٠١٠ الذي ينص 
الوظيفي  على تعميم مكافآة املستوى 
وبدالت اإلشراف والتوجيه  إلى جانب 
١٤٣ مليـــون للمتميزين في أخر العام 
الدراسي وفقا للضوابط . هذا وبلغت 
الزيادة للمعلم املتخصص «أ» ٥٥٠ دينارا 
شهريا مبا يوازي ٦٦٠٠ دينار سنويا، 
واملعلم املتخصص «ب» ٤٥٥ و٥٤٦٠، 
املعلم «أ» ٣٥٠ و٤٢٠٠، املعلم «ب» ٢٨٠ 
و٣٣٦٠، املعلم «ج» ٢٠٠ و٢٤٠٠، املعلم 

وسط بني االقتراح الذي كانت قد تقدمت 
به اجلمعية ووافق عليه مجلس األمة 
في املداولة األولى وبني مقترح ديوان 
اخلدمة املدنية. وفسرت املصادر املبالغ 
املالية اجلديدة بأنها تتقارب جدا مع 
املبالغ التي كانـــت واردة في مقترح 
اجلمعية. وكشفت املصادر ان الكادر 
اجلديد سيطبق على املعلمني الكويتيني 
واملعلمني اخلليجيني (سيحصلون على 
املبالغ املالية ذاتها) وأعلنت ان تكلفة 
الكادر بلغت ٢٣١ مليون دينار تشمل ٣٩ 
ألف معلم ومعلمة من مختلف الدرجات 
الوظيفية، وأكد وزير التربية ووزير 

مريم بندق

فيما اقر مجلس اخلدمة املدنية في 
اجتماعه صباح أمس برئاســـة نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود كادر املعلمني اجلديد أكد 
رئيس جمعية املعلمني متعب العتيبي أن 
اجلمعية ترفض قرار «اخلدمة املدنية» 
وتتمسك بالكادر والتصويت عليه في 
مجلس األمة دون إضافة أي شروط أو 
ضوابط. وقالت مصادر مســـؤولة لـ 
«األنباء» ان الكادر املعتمد من مجلس 
اخلدمة تضمن مبالغ مالية جديدة كحل 

«األنباء» تنفرد بنشر 
تفاصيل الكادر اجلديد 

للمعلمني وأصحاب 
الوظائف اإلشرافية 

والتواجيه العامة للكويتيني 
واخلليجيني 

د.شفيق صالح لـ «األنباء»: 
نسبة جناح طفل األنبوب 

٤٠٪ وهي في ازدياد

«سني» يعرج في فضاء 
الشعر  للشاعرة واألديبة 

سعدية مفرح

ملكة بريطانيا تبدي 
قلقها من احتمال انفصال 

اسكوتلندا 303647

التفاصيل ص١٣ ٭

التفاصيل ص١٠و١١ ٭
مــــرزوق الرشيدي

التفاصيل ص٥٣ ٭

صاحب السمو غادر املستشفى بعد فحوصات طبية ناجحة وسيقضي بضعة أيام في زيارة خاصة لبريطانيا

التفاصيل ص٧ ٭

ِ

زيوريخـ  الدوحة وكاالت: قال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) جوزيف بالتر ان كأس العالم ٢٠٢٢ ستقام بقطر، نافيا ما أثير 
عن وجود مخالفات في امللف القطري الستضافة املونديال، قائال: لم 
نتسلم أي أدلة عن أي مخالفات ضد أي مسؤول في «فيفا»، وبطولة 
٢٠٢٢ لن تتأثر أبدا. وأكد بالتر في مؤمتر صحافي عقده امس في 
زيوريخ ان «فيفا» لن يقوم بإجراء أي حتقيق بشأن ملف قطر ٢٠٢٢ 
لعدم وجود أدلة بهذا الشــــأن وذلك على الرغم من االدعاءات التي 

ساقتها صحيفة «صنداي تاميز» 
البريطانية، وقيام جلنة حتقيق 
بريطانية برملانية بالتحقيق في 
القطري  القضية. وقال إن امللف 
فارغ من اي تهمة، ولن يتم املساس 
بكأس العالم ٢٠٢٢. من جهته، نفى 
جيروم فالكه، األمني العام لالحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان 
له امس، أنه قال إن قطر «اشترت» 
حق استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، 
مشيرا الى ان القدرات املالية للدولة 
اخلليجية ســــاعدتها على حشد 
التأييد لعرضهــــا. وكانت جلنة 
ملف قطر ٢٠٢٢ قد نفت في وقت 

ســــابق  امس اي ادعاءات تتعلق بفوزها بشرف تنظيم مونديال 
٢٠٢٢. واصدرت اللجنة بيانا رسميا مقتضبا نفت فيه نفيا قاطعا 
القيام بأي شــــيء خاطئ فيما يتعلق مبلــــف كأس العالم ٢٠٢٢.  
وطالبت فيفا وبشــــكل عاجل بتوضيحات حول تصريحات االمني 
العام لالحتاد الدولي في هذا الصدد. وشددت الدوحة على انها في 
صدد اتخاذ االجراءات القانونية املناسبة ضد أصحاب االتهامات 

اخلاطئة بحقها.

جوزيف بالتر

تْسلم ميينك

صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في قصر الصباحية

أجرى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الفحوصات الطبية 
املعتادة بأحد املستشــــفيات في اململكة املتحدة والتي تكللت وهللا احلمد 

بالنجاح.
وقد غادر سموهـ  حفظه اهللا ورعاهـ  املستشفى أمس وسيقضي سموه 

بضعة أيام في زيارة خاصة للمملكة املتحدة.
حفظ اهللا تعالى صاحب الســــمو األميــــر ورعاه من كل مكروه، وأنعم 

على سموه بوافر الصحة ومتام العافية.
التفاصيل ص٢ ٭


