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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

استقدام عمالة منزلية جديدة أمام مجلس الوزراء
 «الصحة» و«الداخلية» و«املالية» و«اخلارجية» و«القوى العاملة» وافقت.. وتنتظر حتديد توقيت التنفيذ

ِحراك نيابي.. وبدء تطبيق الوعود االنتخابية
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

بدأ النشاط النيابي في اروقة مجلس األمة منذ أمس رغم 
عدم تشــكيل اللجان البرملانية جلهة تفعيل أداة التشــريع 
بإعالن النائب د.عبدالكرمي الكندري تقدميه اقتراحا بقانون 
لتعديــل قانون الالئحــة الداخلية ملجلس األمــة والقوانني 
املعدلة له بتعديل آلية التصويت على منصب رئيس املجلس 
ونائبه وأعضاء مكتب املجلــس لتكون بالتصويت العلني 

بالنداء باالسم.
وأمــس، ترجم عدد من النــواب وعودهم االنتخابية الى 
واقع عملي ايضا باالعالن عن تقدمي اقتراح بقانون لـ«العفو 
الشــامل» عن بعــض اجلرائم وفق املادة ٧٥ من الدســتور، 
حيــث قــدم االقتراح النــواب د.حمد املطــر وفايز اجلمهور 
ود.عبدالعزيز الصقعبي واســامة الشاهني وثامر السويط.  
وفي هذا الشــأن، قالت مصادر نيابيــة لـ«األنباء»: ان نوابا 
يجــرون مشــاورات فيما بينهم لتشــكيل وفــد نيابي للقاء 
القيادة السياسية لطلب «العفو». وحول اللجان البرملانية 
قال النائب فايز اجلمهور، إنه سيتقدم بطلب لتشكيل جلنة 
خاصة بالقضية اإلسكانية وانه يسعى لرئاستها كما سيترشح 
لعضوية اللجنة التعليمية. من جانبه، بني النائب الصيفي 
الصيفي، انه سيترشح لعضوية جلنة حماية االموال العامة. 
وبدوره، قال النائب شــعيب املويزري انه سيترشح للجنة 
حماية األموال العامة ايضــا باالضافة الى جلنة امليزانيات 
واحلســاب اخلتامــي، فيما قال النائب ســلمان احلليلة إنه 
سيترشح لعضوية جلنة الداخلية والدفاع للعمل على إجناز 

القضايا التي تهم املواطنني.

عبدالكرمي الكندري يقترح علنية التصويت في انتخابات الرئاسة.. و٥ نواب يقترحون «العفو الشامل».. ومشاورات لتشكيل وفد لطلبه

قتيبة يوسف الغامن

سكوت مكنيكول وبدر فيصل الساير بعد الكشف عن السيارة اجلديدة
قتيبة يوسف الغامن يطلق 

مبادرة لتمكني جيل جديد من 
«الساير» و«تويوتا» تكشفان النقاب عن «فورتشنر» ٢٠٢١ اجلديداملعماريني الكويتيني 0714

رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد يتوسط مسؤولي ملفي الدوحة 
والرياض لبطولتي آسياد ٢٠٣٠ و٢٠٣٤

الرئيس املصري عبدالفتاح السيســي مســتقبال ولي عهد أبوظبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في القاهرة أمس 

وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس مع أسامة العتيبي وأعضاء املجلس البلدي في لقطة جماعية

الدوحة والرياض تفوزان باستضافة 
آسياد ٢٠٣٠ و٢٠٣٤

اتفاق مصري - إماراتي على التصدي 
املشترك لتهديدات أمن املنطقة

stc حتصد ٦ جوائز من امللتقى اإلعالمي العربي

08منوعات محلية

23رياضة
الفارس و«البلدي» ناقشا ملفات «جنوب سعد العبداهللا» 

وتأخر الئحة البناء ومساعدة املشاريع الصغيرة

بداح العنزي

أكــدت وزيرة األشــغال 
الدولــة لشــؤون  وزيــرة 
الفــارس  د.رنــا  البلديــة 
استمرار التعاون مع املجلس 

البلــدي بهــدف اســتكمال 
التنموية  إجناز املشــاريع 
وحتقيق تطلعات الشعب. 
وبحثت د.رنــا الفارس مع 
البلــدي  رئيــس املجلــس 
العتيبي، وبحضور  أسامة 

أعضاء املجلس، املوضوعات 
البلدي  اخلاصــة بالشــأن 
والتأكيــد علــى مواصلــة 
التعاون مع املجلس. وقال 
عضو املجلس حمد املدلج، 
النقــاش شــمل ملــف  إن 

«جنوب ســعد العبداهللا»، 
وتأخر الئحة البناء، وكيفية 
تسخير كل املقومات ملساندة 
أصحاب املشاريع الصغيرة، 
وتأخر تسلم املبنى اجلديد 

التفاصيل ص ٥للمجلس.

stc دانة اجلاسم مدير عام االتصال املؤسسي في

األمير خلادم احلرمني الشريفني: طيب مشاعركم يجّسد 
العالقات التاريخية والراسخة اجلامعة لبلدينا وشعبينا

 وزير الدفاع تلقى تهاني القيادة السعودية ولي العهد السعودي هنأ هاتفيًا صاحب السمو وولي العهد 
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، ملك اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة، أعرب 
خالله عن تهنئته ألخيه صاحب السمو 
األميــر بنجاح افتتــاح دور االنعقاد 
العــادي األول للفصــل التشــريعي 
السادس عشر ملجلس األمة وتشكيل 

احلكومــة، مشــيدا مبضامني النطق 
السامي الذي تفضل به سموه. وأعرب 
صاحب السمو األمير عن بالغ شكره 
ألخيه خادم احلرمني الشريفني على 
هذا التواصل األخوي، وعلى ما أبداه 
من طيب املشاعر الصادقة املجسدة 
ألواصر العالقات التاريخية والراسخة 
البلديــن والشــعبني  التــي جتمــع 
الشقيقني. هذا، وتلقى صاحب السمو 

األمير الشــيخ نواف األحمد اتصاال 
هاتفيــا من ولــي العهد الســعودي 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان، هنأه خالله بنجاح افتتاح 
دور االنعقاد وتشكيل احلكومة. كما 
تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد اتصاال هاتفيا من ولي العهد 
السعودي هنأه خالله بنجاح افتتاح 
دور االنعقــاد وتشــكيل احلكومــة. 

وتلقــى نائب رئيس الــوزراء وزير 
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصاال 
هاتفيا من خادم احلرمني الشــريفني 
هنأه خالله بثقة القيادة السياســية 
وتعيينه في منصبه اجلديد، كما تلقى 
الشيخ حمد جابر العلي اتصاال مماثال 
من ولي العهد السعودي هنأه خالله 
بنيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه 

في منصبه اجلديد.

امللك سلمان هنّأ صاحب السمو بنجاح افتتاح دور االنعقاد األول وتشكيل احلكومة وأشاد مبضامني النطق السامي

09محليات

Bounce تطبيق نور بودي

«درس» تطلق تطبيق ومنصة إدارة التعليم 
«Bounce» اخلاص برياض األطفال واحلضانة

مكافآت الصفوف األمامية لـ «الصحة».. تنتظر االعتماد 
حتسب للعاملني من ١٢ مارس حتى ٣١ مايو وتشمل جميع الفئات الوظيفية 

عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» من مصادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحة رفعت كشوفات بأسماء جميع 
العاملني في الصفوف األمامية في الوزارة الى 
مجلس الوزراء العتماد صرف املكافآت قريبا، 

وذلك بعد املراجعة والتدقيق عليها جيدا. 

وذكــرت املصــادر أن الفتــرة التي ســيتم 
احتسابها للعاملني في الصفوف االمامية هي 
مــن ١٢ مارس حتى ٣١ مايــو. ولفتت الى أنها 
تشمل جميع الفئات الوظيفية املشاركة خالل 
جائحــة «كورونا» من «االطبــاء ـ املمرضني ـ 
االدارينيـ  الفنيني» وغيرهم من الفئات االخرى 

وفي جميع املواقع.

«احملاسبة» وافق على العقد أمس.. والشركة لديها تسجيل ألجهزة فحص سريع للڤيروس في ١٥ دقيقة

٧ ماليني دينار لشراء ٧ أدوية من «أبوت» لعالج «كورونا» 
أحمد مغربي

علمت «األنباء»، من مصادر 
مطلعة أن ديوان احملاسبة وافق 
أمس لوزارة الصحة على إبرام 
أمر الشراء املباشر لتوفير أدوية 
ملواجهة «كورونا» مع شــركة 
أبــوت للمختبــرات والرعاية 

الصحية بقيمة ٧ ماليني دينار. 
وقالت املصادر إن الوزارة تعتزم 
جلــب ٧ أدويــة خاصة بعالج 
«كورونا» من شــركة «أبوت» 
وذلك بعد تســجيلها عددا من 
اإلجنازات على مستوى األدوية، 
مشيرة الى أن مختبرات أبوت 
تعتبر واحدة من أكبر شركات 

األدوية في العالم، والشــركة 
لديها تســجيل ألجهزة فحص 
سريع للڤيروس في ١٥ دقيقة. 
وشــدد ديوان احملاســبة على 
موافقته علــى عدم التأخر في 
اعتماد التوصية بالشراء، حيث 
تبني أن املدة التي استغرقتها 
الوزارة من تاريخ اإلقفال حتى 

موافقة جلنة الشراء بلغت ١٠٣ 
أيــام، وأيضا يضم التنســيق 
مع الشــركات املوردة بشــأن 
االختالف بني مواعيد التوريد 
الــواردة فــي عرض الشــركة 
والواردة مبشروع العقد املزمع 
إبرامه، علما بأن مدة ســريان 
املوافقة ٩٠ يوما كحد أقصى.

التفاصيل ص٣

 اجلمهور لتشكيل جلنة إسكانية ويترشح لعضوية «التعليمية» والصيفي لـ«حماية األموال العامة» واحلليلة لـ «الداخلية» واملويزري لـ «امليزانيات»

مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
عــن أن طلب فتح اســتقدام 
العمالــة املنزليــة اجلديــدة 
أصبــح علــى طاولة مجلس 
الوزراء. وأوضحت املصادر 
أن ٥ وزارات وجهات حكومية 
وافقت على توصية بأن يتم 

إصدار أذونــات عمل جديدة 
حسب الشروط املعمول بها 
لتتمكن األســر الكويتية من 
استقدام عمالة منزلية جديدة 
على كفالتها خصوصا األسر 
التــي ليس لديها خدم ميكن 
إعادتهم من اخلارج. وبينت 
املصــادر أن وزارات الصحة 
والداخلية واخلارجية واملالية 
الى جانب الهيئة العامة للقوى 

العاملة وافقت على فتح باب 
إصدار أذون عمل الســتقدام 
عمالــة منزلية جديدة لســد 
الكويتية  احتياجات األســر 
التي تعذرت عــودة العمالة 
اخلاصــة بهــا أو تلــك التي 

حتتاج الى عمالة إضافية.
وقالت املصادر إن مجلس 
الوزراء سينظر في مضمون 
التوصية التي رفعت إليه من 

هذه اجلهات اخلمس العتماد 
اآللية املناسبة لفتح إصدار 
أذون عمــل جديــدة لألســر 
الكويتيــة التــي حتتاج الى 
اســتقدام عاملــة منزلية من 
اخلارج وتوقيــت ذلك وهل 
ســيكون بالتزامن مع خطة 
عودة العمالة املنزلية التي بدأ 
تطبيقها أم ستكون منفصلة 

عنها.

19عربية وعاملية

معرفي لـ «االئتمان»: تقدمي أفضل خدمة 
للمواطنني وتوفير السكن املالئم

فرنسا.. السجن بني ٤ سنوات واملؤبد 
للمدانني في االعتداء على «شارلي إيبدو»

أصــدرت محكمة اجلنايات اخلاصة في باريس أحكاما 
بالســجن تراوحــت بني ٤ ســنوات واملؤبــد للمدانني في 
االعتداءات على مجلة «شــارلي إيبدو» واملتجر اليهودي 
في يناير ٢٠١٥. وقضت احملكمة بالســجن ٣٠ عاما للمتهم 
الرئيسي علي رضا بوالت بعد إدانته بتهمة «التواطؤ» في 
اجلرائم اإلرهابية التي نفذها الشــقيقان ســعيد وشريف 
كواشي وأميدي كوليبالي واستهدفت مجلة «شارلي إيبدو» 
الســاخرة ومتجرا يهوديا، وحكمــت على حياة بومدين ـ 
رفيقة أميدي كوليبالي املتواريةـ  بالعقوبة نفسها لدورها 

في التحضير لالعتداءين.

حث وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون 
اخلدمــات رئيس مجلــس إدارة بنك االئتمــان د.عبداهللا 
معرفي البنك على تقــدمي أفضل خدمة للمواطنني حماية 
ألواصر األســرة الكويتية لتوفير السكن املالئم وتسهيل 
جميع اإلجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل 
واستمرار العمل بسياسة الباب املفتوح جلميع املواطنني 
على حد سواء. وكان الوزير قد قام بزيارة لبنك االئتمان، 
حيث تفقد آلية العمل والتقى نائب رئيس مجلس اإلدارة 

املدير العام للبنك صالح املضف.

د.عبداهللا معرفي مع صالح املضف في جولة داخل بنك االئتمان 

التفاصيل ص٧

التفاصيل ص١٨

التفاصيل ص١٠

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد
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