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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

مصادر لـ«األنباء»: ١٠٠ ألف دينار تعمل «الصحة» على إعادتها 
بعد اكتشاف ٥٠٠ حالة تقاضي بدالت دون وجه حق

مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
إن إســراع احلكومــة، ممثلــة بوعد 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الدولــة لشــؤون مجلــس  ووزيــر 
الــوزراء أنــس الصالح، فــي تنقية 
ومعاجلة شوائب القيود االنتخابية 
يســهم نســبيا فــي حلحلــة عقــدة 
اســتجوابه املقدم من النائب شعيب 
املويــزري، موضحــة أنــه من خالل 
استعداد احلكومة تنفيذ املالحظات 
املطروحة فإنها تســلك طريقا عمليا 
لتخفيف وطــأة املواجهة واختصار 
ساعات املناقشة توفيرا لوقت بحث
القوانــني ذات األولويــة ملصلحــة 

املواطنني.
وأكــدت املصــادر أن تنفيــذ هذه 
اخلطــوة املســتحقة وانعكاســاتها 
اإليجابيــة يجــب ان يســبق موعــد 
االســتجواب وســتمتد إلــى متكــني 
الســلطتني من إجناز أكبــر عدد من 
القوانــني بعــد ان متكنــت اللجــان 
البرملانية من إجناز التقارير اخلاصة 
بها، مستدركة بأنه يتم ذلك مع األخذ 
فــي احلســبان ان احملكمــة حصنت 
جداول االنتخاب حيث ال يســتطيع 

أحد تغيير احلكم القضائي.
واستطردت قائلة: يا حبذا إصدار 
قرارات لتطبيق إجراءات على مستوى 

اجلهــات املختصــة باالنتخابات في 
التوقيت األنسب.

هذا، وعــددت مصــادر خاصة لـ 
«األنبــاء» اإلجــراءات التي ميكن أن 
تنفذهــا وزارة الداخلية على صعيد 
معاجلــة وتنقيــة وحتديــث القيود 

االنتخابية وهي:
٭ التأكد مــن صحة ودقة العناوين 
عــن طريق هيئــة املعلومات املدنية 

والتأكد من وقف قيد العسكريني.
٭ التحقق من مدى صحة طلب حذف 
أسماء املتوفني التي نشرت في جريدة 

«الكويت اليوم» الصادرة في ١٠ مارس 
املاضي، خصوصا أن الطلب ينص على 
أن األسماء املنشورة متثل وفيات فترة 
زمنية تزيد على ٨ سنوات، عن طريق 
التأكد من هيئة املعلومات املدنية أيضا 

وتنفيذ الطلب فور ثبوت صحته.
٭ دراسة حاالت نقل قيود الناخبني 
التي متت من أو إلى دائرة أخرى إن 
وجــدت تنفيذا للمــادة ٨ من قانون 
االنتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ وإلغاء 

غير القانوني منها.
٭ تنفيذا للقانون، يتم ترتيب أسماء 
الناخبني هجائيا لتســهيل مراجعة 

وتدقيق الناخبني عليها.
٭ مراجعة وتصحيح زيادة الناخبني 
على بيوت وقســائم بعضها مهجور 
بأعــداد تزيــد علــى تســعني ناخبا 
على أحد املنازل، وفي الوقت نفســه 
ال تربطهــم صلة عائليــة وال قرابة 

بأصحاب البيوت.
٭ التدقيــق على بيانــات الناخبني 
املنشورة في جريدة «الكويت اليوم» 
بتاريــخ ١١ أبريل املاضي للفصل في 
طلــب املعاجلة الذي ســبق تقدميه 
إلى «نزاهة» حيث يشــير إلى أهمية 
التوصل الى حقيقة ان بعض األسماء 
التــي أدرجــت فــي بعــض اجلداول 
االنتخابية ال تتوافر فيها الشــروط، 
مقابل أسماء أخرى مستحقة أسقطت 

من اجلداول.

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
فــي وزارة الصحة أن الــوزارة تبذل 
جهودا حثيثة السترجاع أموالها التي 
صرفت دون وجه حق لبعض املوظفني 
فــي قطاع التمريض طوال الســنوات 
املاضية، مشيرة الى أن هذا امللف فتح 
بإحدى املناطق الصحية قبل فترة عندما 
شــكلت جلان حتقيق بشــأن تقاضي 
البعض لبدالت دون وجه حق ورصدت 

خالل متحيص امللفات بعض احلاالت 
كان من ضمنها ممرضة عربية هربت 
عبر املطــار بعد اكتشــافها من خالل 
عمليــات اإلجالء في مايو املاضي بعد 

اكتشاف أمرها. 
وأوضحــت املصــادر أن الــوزارة 
بعــد احلادثــة اجتهدت خــالل الفترة 
املاضية في مراجعة ملفات التمريض 
ومت خالل البحث والتدقيق اكتشــاف 
حاالت مشــابهة لبــدالت أخرى كانت 
تصرف لبعــض العاملني بالتمريض 

بغيــر حق، وحاليا يجري العمل على 
اســتردادها وتقدر بأكثر من ١٠٠ الف 
دينار في أحد املستشفيات التخصصية، 
حيث املديونية بحق هؤالء تقدر مببالغ 

متفاوته طوال سنوات ماضية. 
وذكرت املصادر أن حادثة تقاضي 
بعض املمرضني بدالت بغير وجه حق 
فتحت عني الــوزارة في التدقيق على 
بقية الوظائف للتأكد من استحقاقهم 
للبدالت املصروفة من عدمه، مشــيرة 
الــى أن إجمالــي احلــاالت التي حتت 

التقصــي لدى الوزارة يزيد على ٥٠٠ 
حالة حصلــوا على بدالت بطرق غير 
مشروعة.  وبينت املصادر أن الوزارة 
تســعى حاليا بالبحث عن املتســبب 
في هذا التعــدي على املال العام ومن 
ســهل لهــم عمليات الصــرف، موكدة 
أنه لن يفلت مسؤول عن هذا التعدي 
من العقاب، ومشــيدة بالوقت نفســه 
بدور الوزارة اجلبار في التصدي لهذه 
التعديات وإرجاع أي مبلغ أخذ بغير 

حق إلى خزينة الدولة.

إال إذا أسرعت احلكومة بتنفيذ إجراءات على مستوى اجلهات املختصة باالنتخابات في التوقيت األنسب لتخفيف 
وطأة املواجهة واختصار ساعات املناقشة توفيرًا لوقت تبحث فيه القوانني ذات األولوية

«مشرف» تفتتح أول محطة شحن للمركبات الكهربائية

في خطــوة هي األولى من نوعها على مســتوى 
اجلمعيات التعاونية افتتحت تعاونية مشرف محطة 
شــحن للمركبات الكهربائيــة بحضور نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية مشــرف التعاونية ماجد كمال 
واملدير العام عادل الســريع واملديــر اإلداري ناصر 
معرفــي.  وأعلنت اجلمعية أنــه من منطلق رؤيتها 

لتقدمي كل جديد للمساهمني وأبناء املنطقة ومواكبتها 
لعصر التطور في مجال املركبات والسيارات الكهربائية 
وتزايد الرغبة في اقتناء املركبات الكهربائية، وفرت 
جمعيــة مشــرف التعاونية احملطة األولى لشــحن 
املركبات الكهربائية على مستوى اجلمعيات التعاونية 
بالكويت، مضيفة أنه ســيتم تقدمي خدمة الشــحن 

مجانا ألصحاب املركبــات الكهربائية وذلك بتوفير 
محطتني للشحن مبدخل مواقف اجلمعية الرئيسية 
مبنطقة مشــرف ومواقف السوق املركزي بضاحية 
مبــارك العبداهللا.  وأوضحت أنه مت جتهيز األماكن 
املخصصة للمحطــة واللوحات اإلرشــادية لكيفية 

استخدام شحن املركبات.

ماجد كمال وعادل السريع وناصر معرفي لدى افتتاح احملطة

 إحدى السيارات في محطة شحن املركبات الكهربائية

 بدء تشغيل محطة شحن للمركبات الكهربائية بتعاونية مشرف

 شحن إحدى السيارات باحملطة

العتل: طلبنا الربط اإللكتروني
مع البلدية العتماد املهندسني

أكد أن املبادرة تستهدف التسهيل على املكاتب والدور االستشارية الكويتية

م.فيصل العتلم.أحمد املنفوحيم. وليد اجلاسم

أعربت جمعية املهندســني الكويتية عن 
أملهــا في إجناز الربــط اإللكتروني املقترح 
من قبلها مع بلدية الكويت وخاصة في مجال 
اعتماد املهندسني الكويتيني وغير الكويتيني 
مبجالي اإلشــراف والتنفيــذ، والذين تطلب 
لوائح مزاولة املهنة الهندسية اطالع البلدية 

على اعتمادهم.
وفــي هذا الســياق قال رئيــس اجلمعية 
م.فيصــل العتل انــه وإميانا مــن اجلمعية 
بضــرورة االســتمرار واالنتقال إلــى العمل 
اإللكتروني مع اجلهات املعنية قمنا مبخاطبة 
وزير البلديــة ومدير عــام البلدية وأعربنا 
عــن اســتعدادنا للربــط االلكترونــي معهم 
أسوة مبا نقوم به بالتعاون مع هيئة القوى 
العاملة، موضحــا أن أنظمة ولوائح مزاولة 
املهنة تتطلب اعتمادات للمهندسني الكويتيني 
وغير الكويتيني العاملني في املكاتب والدور 

االستشارية الكويتية.
وأشــار العتل الى أن هــذه اخلطوة تأتي 
مبادرة ثانية من اجلمعية الستكمال التعاون 
مع الزمالء في احتاد املكاتب الهندسية والدور 
االستشارية الكويتية، الفتا إلى أن اجلمعية 
قامت بتخصيص خط خدمة سريع للمكاتب 

الهندسية والدور االستشارية الكويتية وأنها 
تستقبل على الدوام الزميل املخصص من قبل 
االحتاد ملتابعة معامالت املهندسني العاملني 
لدى أعضاء االحتاد واطالعهم على مستجدات 
ملفات املهندسني غير الكويتيني الذين يرغبون 
باالعتماد في اجلمعية سواء للقوى العاملة 

أو لبلدية الكويت.
ولفــت الى أن هذه اجلهود مســتمرة مع 
انتقال اجلمعية الى العمل اإللكتروني بالكامل 
فيما يتعلق مبعامالت املهندسني غير الكويتيني 
وتخصيص خطوط عمل إلكتروني سريعة لكل 
مهندسي الشركات واملشاريع التي تقوم بها 
الدولة حتى ال تتعطل أية أعمال أو مشاريع 
أو خطط تنموية وسنقوم خالل األيام القليلة 
املقبلة بإعالن األعداد التي مت إجنازها خالل 
أزمة «كورونا» عبر اإلنترنت سواء املعامالت 
اجلديدة أو التحديث أو االختبارات واملعتمدين 
ومن مت تسريبهم من سوق العمل الهندسي 
الذي اليزال يحتاج ملزيد من الغربلة للوقوف 
على مدعي املهنة الهندســية واملســاهمة في 
تعديــل التركيــب الســكانية والتــي باتــت 
اســتراتيجية عمل لــدى احلكومة واملجتمع 

املدني وعلى املستويني الشعبي والرسمي.

العنزي: مدينة املطالع ستكون «درة الشمال»

انطالق املؤمتر اخلليجي االفتراضي األول
 لدعم البيئة االبتكارية وريادة األعمال ٢٨ اجلاري

أشــاد رئيــس جلنــة 
اجلهــراء عضــو املجلس 
العنزي  البلدي م.حمــود 
بإعــالن ووزير األشــغال 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس عن 
البدء في إجراءات االستالم 
االبتدائي ملشــروع مدينة 
املطــالع واملقــررة فــي ١ 
املقبــل متهيــدا  نوفمبــر 
للبــدء بالتســليم الفعلي 
املرحلــي قبل نهاية ٢٠٢٠ 
الذي استقبله أهالي املطالع 

بفرحة كبيرة. وقال العنزي إن توجيهات 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد واجلهود الكبيرة التي بذلتها وزيرة 
اإلسكان واملتابعة احلثيثة والعمل املضني 
ملؤسســة الرعاية الســكنية في مواجهة 
حتديات املشروع أدى لتحقيق هذا اإلجناز 
الــذي له أثر إيجابي كبير لدى املواطنني، 
مطالبا اجلهاز التنفيذي للبلدية بالتعاون 

الكبير مع املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية لتسليم 
البناء للمواطنني  أذونات 
بأســرع وقت، مؤكــدا أن 
املجلس البلدي ســيراقب 
ذلك وســيتدخل في حالة 
أو  تعطيــل  أي  حــدوث 

تأخير.
ودعا أصحاب القسائم 
في مدينة املطالع للمساهمة 
في جعل مدينة منوذجية 
شــمال  «درة  وتكــون 
الكويت» عبر تبني معايير 
التصميم اخلضــراء واملوفرة للطاقة مع 
االهتمام باحلدائــق الداخلية واخلارجية 
وجتنب البناء قدر اإلمكان على كل مساحة 
القسيمة عبر تخصيص مساحات تكون 
متنفسا داخلها واستغالل فراغات األحواش 
أو احلدائق الداخلية مع االهتمام باحلفاظ 
على البيئة وحق املشــاة فــي االرتدادات 

حول القسيمة السكنية.

أعلنت د.هنادي املباركي 
انطــالق فعاليــات  عــن 
املؤمتر األول االفتراضي 
لدعــم البيئــة االبتكارية 
وريــادة األعمال في دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
يوم اجلمعــة املوافق ٢٨ 
أغسطس اجلاري مبشاركة 
واسعة من مختلف الدول 
اخلليجيــة عبــر منصة 

(زووم).
وقالت رئيسة املؤمتر 
في تصريــح صحافي ان 
املؤمتر يهدف إلى تعزيز 

مناخ ريادة األعمال في دول مجلس التعاون 
اخلليجي وتفعيل دوراملجتمع بأنشطة 
االبتكار ودعم املمارسني وأصحاب القرار 
بشكل شــامل للوصول إلى النمو الذكي 
ومتكني البيئة االبتكارية وريادة األعمال 
وتسريع التأثير االجتماعي واالقتصادي 
لدول مجلس التعاون اخلليجي من خالل 

اللقاءات واملومترات.
وأضافــت أن املؤمتــر يعــد فرصــة 
لألكادمييني واملمارســني واالستشاريني 
من املشاركني في إدارة وتطوير االبتكار 
وريادة األعمال في قطاع احلكومي والقطاع 
اخلاص لتبادل األفكار واملعرفة، موضحة 
أنه يتناول عددا من احملاور املهمة، ومنها 
بيئة ريادة األعمال في دول مجلس التعاون 
اخلليجــي: أفضل التطبيقــات العملية، 
وبيئة االبتــكار، واخلدمات االفتراضية 
لبرامج االبتكار وريادة األعمال بعد جائحة 

كورونا.
وأعربــت عــن أهميــة التوصــل إلى 

أفضل التطبيقات العملية 
الناجحــة لــدول مجلس 
التعــاون اخلليجي لدعم 
املبــادرات التــي تتبناها 
احلكومات اخلليجية عبر 
برامج حاضنات األعمال، 
ومسرعات األعمال وبرامج 
نقل وتسويق التكنولوجيا 
التكنولوجية،  واحلدائق 
ويرامــج االبتكار وريادة 
االعمــال، وكيفية توفير 
البيئة املناســبة للتغلب 
على التحديات املستقبلية 
في مواجهة تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩» وتسليط 
الضوء على أهمية الدور احملوري ملراكز 
االبتكار وريادة االعمال والشركات الناشئة 
التكنولوجية في دعم التنويع االقتصادي 

بالدول اخلليجية.
وأوضحت املباركي ان املؤمتر يسلط 
الضــوء علــى مجموعــة مــن املواضيع 
املرتبطة مبنظومة ريادة األعمال واالبتكار 
في دول املجلس، مبــا في ذلك القرارات 
احلكومية واملبادرات التحفيزية، واالعتماد 
بشــكل متزايــد على مفهــوم العمل عن 
بعــد، والتطورات املتســارعة في قطاع 
التكنولوجيا واالبتكارواالقتصاد الرقمي 

والنمو الذكي.
وأشارت إلى انه ضمن مخرجات املؤمتر 
ستكون هناك توصيات مقترحة من قبل 
الدول اخلليجية املشاركة للوصول إلى 
افضل التطبيقات الناجحة لدعم وتطوير 
البيئة االبتكارية وريادة األعمال في الدول 

اخلليجية.

أشاد بإجراءات االستالم االبتدائي للمشروع بداية نوفمبر

فرصة لتواصل األسرة اخلليجية وتبادل الرؤى والتجارب في برامج التنويع االقتصادي عبر«زووم»

م.حمود العنزي

د.هنادي املباركي

املباركي: هدفنا تعزيز مناخ ريادة األعمال ودعم املمارسني 
وأصحاب القرار في الدول اخلليجية

إجراءات أخرى لتحديث قيود الناخبني
٭ اقتــراح بقانــون بتعديل 
املواعيد املقررة في القانون رقم 
٣٥ لســنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات 

مجلس األمة وتعديالته.
اعتماد ســجالت  اقتراح  ٭ 
البطاقة املدنية أساسا لسجل قيود 

الناخبني وحتديثها.
٭ االلتزام باملادة ١٠ من القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات 
أعضاء مجلــس األمة وتعديالته 
والتي تنص على انه «لكل كويتي 
مقيم في الدائرة االنتخابية أن يطلب 
إدراج اسمه في جدول االنتخابات 
اخلاص بها إذا كان قد أهمل إدراج 
اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب 
مدرج في جدول االنتخاب أن يطلب 
إدراج اســم من أهمل بغير حق 

أو حذف اسم من أدرج بغير حق 
كذلك».

٭ االطالع على قيود الناخبني 
واخلاصة بشهر فبراير ٢٠٢٠ والتي 
لم يتم تعليقها أمام املختاريات أو 

مخافر الشرطة.
٭ بعــد حتصــني اجلداول 
االنتخابية تتم دراسة مدى قانونية 
طلب فتح باب تسجيل االعتراضات 
أمام جلان  الناخبــني  على قيود 
قيد الناخبني، من خالل ســماح 
وزارة الداخلية ممثلة باملختاريات 
باستقبال طلبات اإلدراج واحلذف 
في اجلداول االنتخابية، والتي مت 
جتميدها في مارس املاضي حتوطا 
من تفشي «كورونا»، وذلك تنفيذا 

للمادة ١١ من قانون االنتخاب.

شوائب «القيود االنتخابية» ُعقدة استجواب «الداخلية»

٤ وفيات و٥١٢ إصابة جديدة بـ «كورونا»
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل ٥١٢ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املســجلة في البالد إلى ٧٥٦٩٧ 
حالة، في حني مت تســجيل ٤ حاالت وفاة إثر 
اصابتها باملرض ليصبح مجموع الوفيات ٤٩٨.
وقــال املتحدث الرســمي باســم الوزارة 
د.عبداهللا السند ان من بني احلاالت السابقة 
التي ثبتــت إصابتها حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها. وبني أن عدد من 

يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ ١١٥ حالة، ليصبــح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت إصابتها ومازالت 
تتلقــى الرعاية الطبيــة الالزمة ٧٦٨٠ حالة، 
مشيرا الى ان عدد املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٣٥٦ مسحة 
ليبلغ مجمــوع الفحوصات ٥٥٥٩٣٧ فحصا. 
وجدد د.الســند الدعوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين.  وكانــت وزارة الصحة أعلنت في 
وقت ســابق أمس شفاء ٧٧٩ إصابة خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 

الشفاء ٦٧٥١٩.

شفاء ٧٧٩ مصاباً وإجراء ٣٣٥٦ مسحة خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية


