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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

4 أولويات مجدولة زمنياً أمام مجلس الوزراء اليوم
مرمي بندق 

يواصل مجلــس الوزراء في 
جلسته االعتيادية برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
اليوم االثنني التحضير واإلعداد 
اجليــد لدور االنعقــاد املقبل في 
إطار خطة املجلس لرفع املعاناة 
عــن املواطنــني. ويســتعرض 
املجلس الشــق الثاني من خطة 
املجلس والذي يتضمن البرمجة 
الزمنية إلجناز ٤ أولويات بعضها 
بالتنسيق مع البرملان وذلك تنفيذا 
لتعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبــارك بتحقيق مزيد من 
اإلجنــاز ومــا يبــدد همــوم أهل 
الكويــت ويرفــع عنهــم معاناة 

ضغوط احلياة.
وأوضحت مصادر مطلعة في 

لـــ »األنباء«  تصريحات خاصة 
أن األولويــة األولــى للمجلــس 
تتمثــل في حتقيــق املواءمة بني 
املشروعات والقضايا التي متثل 
أولويــات في اجلهات والوزارات 
احلكومية والتي قدمت إلى األمانة 
العامة ملجلس الوزراء مع اخلطة 
التنموية ومشاريع القوانني التي 
يجــب حتضيرها إلجناز اخلطة 
التنموية. وقالت املصادر: ستكون 
األولوية الثانية ما مت اتخاذه من 
خطوات وإجراءات ملعاجلة جميع 
املالحظات التي وردت في تقارير 
اجلهات الرقابية، وتوصيات جلنة 
امليزانيــات واحلســاب اخلتامي 
البرملانية. وأضافت أن األولوية 
الثالثة تتضمــن مرئيات اجلهة 
احلكومية إزاء نهج العمل وسبل 
االرتقاء بأدائها، ما يسهم في رفع 

ترتيــب الكويت في املؤشــرات 
الدولية ويجسد وجهها احلضاري 
ومكانتهــا املســتحقة. وتــدور 
األولوية الرابعة حول املقترحات 
العلمية الهادفــة حلل ومعاجلة 
مختلف القضايا واملشــكالت في 
ســائر أجهــزة الدولــة وتطوير 
خدماتهــا باعتبار هــذه اجلهات 
وحدة متكاملة تســعى لتحقيق 
الهدف املشترك في خدمة الوطن 
واملواطن. وتنفيذ البرمجة الزمنية 
لهذه األولويات األربع سيكون على 
مستوى جميع اجلهات والوزارات 
واملؤسســات احلكومية. وكانت 
»األنباء« قد ذكرت في ٢5 يوليو 
املاضي أن الشق األول من خطة 
مجلــس الــوزراء لرفــع املعاناة 
عن املواطنــني تتضمن تنفيذ 7 
مــن القضايا احلياتيــة املتعلقة 

باألوضــاع اآلنيــة واملرتبطــة 
إجــراءات معاجلتهــا باحلكومة 
وذلــك بصفة االســتعجال، وقد 
اتخذ املجلس قرارات على صعيد 
إجنازها، ونشرت »األنباء« بعض 
هــذه القــرارات. هــذا، وتوقعت 
مصــادر أخرى أن ينظر املجلس 
في مطالب الصيادين التي حتمل 
حلــوال لزيــادة املعــروض مــن 
األسماك وتاليا تخفيض األسعار 
لصالــح املســتهلكني، وأهم هذه 
املطالــب إلغاء القــرارات التي ال 
يتم تطبيقها باملنطقة، متسائلة 
عن أهمية حظر الصيد ألنواع من 
األسماك في فترات معينة وملناطق 
محددة وفي الوقت نفسه السماح 
بدخول املستورد من أنواع السمك 
احملظور صيدها باملياه اإلقليمية 

الكويتية.

الشق الثاني من خطة املجلس لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء برفع املعاناة عن املواطنني.. وتوقعات بالنظر في مطالب الصيادين

»الصحة«: نظام آلي حديث ملنح 
اإلجازات املرضية والتقارير الطبية 

باملستشفيات قريباً

العقيل: 1400- 2200 مصري في »اخلاص« شهرياً

عبدالكرمي العبداهلل

علمــت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحة تدرس ادخال نظام آلي حديث 
ملنــح اإلجازات املرضيــة والتقارير الطبية في 
املستشفيات واملراكز الطبية التخصصية. وذكرت 
املصادر أن هناك اجتماعات تعقد في هذا الشأن بني 
املسؤولني في وزارة الصحة ومدراء املستشفيات 
واملراكز الطبية التخصصية للبت في اعتماد هذا 
النظام الذي يهدف الى منح اإلجازات والتقارير 
آليا للحد من التالعب وحفظ سرية املعلومات.

بشرى شعبان

الدولــة للشــؤون  أكــدت وزيــرة 
االقتصادية مرمي العقيل ان اســتقدام 
العمالة األجنبية الــى البالد يتم بناء 
على عقود عمل وحسب حاجات السوق 
احمللي. وأضافت الوزيرة العقيل ان أرقام 
اإلحصاءات احمللية في الكويت تظهر ان 
املعدل الشهري احلقيقي لدخول أبناء 

اجلاليــة املصرية الى الكويت يتراوح 
بــني ١٤٠٠ و٢٢٠٠ شــهريا فــي القطاع 
األهلي. وكشــفت ان إجمالــي أذونات 
العمل للعمالة املصريــة الصادرة في 
٢٠١8 بلغ 6٢ ألفا ومت إلغاء ٢3 ألفا منها 
على مدار ٢٠١8، مشيرة الى ان العمالة 
املصرية التي دخلت القطاع احلكومي 
العام املاضي بلغت 577 عامال معظمهم 

معلمون.

الكويت ودّعت فهد احلساوي

ودعــت الكويت الســبت املاضــي وزير 
الدولة لشؤون البلدية األسبق م.فهد عبداهلل 
احلساوي أحد رجاالتها البارزين في مجاالت 
التنمية واالقتصــاد والتخطيط والعمران، 
وكانــت لــه أدواره الوطنية البــارزة أثناء 
االحتالل العراقي الغاشم، فكانـ  رحمه اهلل 
ـ وزيــرا في احلكومة الكويتية في الطائف، 
وصاحب الدور املشــهود فــي عملية إعادة 

اإلعمار بعد حترير الديرة.
وشــغل الراحــل، باإلضافة الــى وزارة 
الدولة لشؤون البلدية رئاسة مجلس إدارة 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية وعضوية هيئة الشعيبة الصناعية 
وعضوية هيئة املنطقة املقسومة مع اململكة 
العربية السعودية وعضوية شركات عقارية 

واستثمارية عدة. 
وبهذه املناســبة األليمة تتقدم »األنباء« 
الى عائلته الكرمية بأحر التعازي، داعني اهلل 
أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

املغفور له بإذن اهلل م.فهد عبداهلل احلساوي

التفاصيل ص 6

إضاءات على مسيرة الراحل ص 1٣

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد

صاحب السمو تعافى 
من العارض الصحي

صرح وزير شؤون الديوان األميري باإلنابة محمد 
ضيف اهلل شــرار، بأن صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح االحمد قد تعافى بفضل اهلل ونعمته من العارض 
الصحي الذي تعرض له سموه، وبعد اجراء الفحوصات 
الطبية املعتادة التي تكللت نتائجها بفضل اهلل بالتوفيق 
والنجاح، مبتهلني إلــى املولى جل وعال ان يدمي على 

سموه رعاه اهلل موفور الصحة ومتام العافية.
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