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«املالية»: ال مبالغ جديدة للسيارات والهواتف
مرمي بندق 

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
مســاء أمس األربعاء. هذا، وعقــد االجتماع في 
قصر السيف وليس في موقع ميداني.  من جانب 
آخر، علمت «األنباء» أن وزارة املالية طلبت من 
الوزارات واجلهات امللحقة عدم اقتراح أي مبالغ 
لتأجير سيارات لتخصيصها للموظفني كمزايا 
عينية وكذلك الهواتف املتنقلة.  وقالت مصادر 
مطلعة في تصريحات خاصــة لـ «األنباء»، إن 
الوزارة طلبت من الوزارات واجلهات احلكومية 
واجلهات امللحقة عند إعداد بند املصروفات عدم 
اقتــراح أي مبالغ للهواتــف املتنقلة للقياديني 
واملوظفني، وذلك ضمــن عدة إجراءات اتخذتها 
الــوزارة لتقليل بنــد املصروفات فــي ميزانية

٢٠٢٢-٢٠٢٣، على ان يتم التخصيص وفقا ألحكام 
تعاميم وزارة املالية رقم ١ لســنة ١٩٩٤ بشــأن 
تنظيم اســتخدام املركبات احلكومية، ورقم ١٣ 

لسنة ١٩٩٠ بشأن تخصيص هواتف السيارات 
باجلهات احلكومية، وأي قرارات تصدر من مجلس 
اخلدمة املدنية. هذا، وأوضحت املصادر ان هناك
٤ إجراءات أخــرى لتقليل بند املصروفات على 
صعيــد املوظفــني غير الكويتيــني العاملني في 
احلكومة.  وتتضمن هذه االجراءات عدم املطالبة 
بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيني خالل السنة 
املالية اجلديــدة خصما على االعتماد التكميلي

إال في أضيق احلدود، إلى جانب دراسة الوظائف 
التي ميكن الغاؤها واملشــغولة بالقوى الوافدة 
تنفيــذا لقواعــد وإجــراءات تكويــت الوظائف 
احلكوميــة بالقدر الذي ال يؤثر على مســتوى 
األداء، فضــال عن إلغاء منح الســكن احلكومي 
واالســتعاضة عنه ببدل الســكن وبــدل األثاث 
للموظفني غير الكويتيني.  هذا، وقد وجهت وزارة 
املالية إلى إدراج االعتمادات املالية لصرف مكافآت 
نهاية اخلدمة لغير الكويتيني املنتهية خدماتهم 
علــى ميزانيات كل جهة حكومية لعدم تعطيل 

قرار إنهاء اخلدمة واملضي قدما في تنفيذه.

٥ إجراءات عاجلة لتخفيض مصروفات الوزارات واجلهات امللحقة اعتبارًا من ميزانية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣  .. ومجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا

اجلمهور: حصر اخلدمة العسكرية بالذكور
سامح عبداحلفيظ 

 سلطان العبدان - بدر السهيل

تفاعال مع قرار نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ 
حمد جابر العلي وما تبعه من 
ردود فعل مختلفة، قدم النائب 
فايز اجلمهور اقتراحا لتعديل 
قانون اجليش ليكون االلتحاق 
باجليش للذكور فقط عن طريق 
اخلدمة العســكرية أو التطوع 
أو التعيــني، وذلك بالشــروط 
واألوضاع التي حتددها القوانني 
واملراسيم والقرارات التنفيذية. 
وعلل اجلمهور اقتراحه «باخلطأ 

الوافدين إذا جتاوزت ٥٠٪ من 
الدخل السنوي. واعتبر املناور 
الدخل السنوي كل ما يتحصل 
عليه املقيم ويودع في حساباته 
البنكية منذ بداية العام امليالدي 
حتى اليوم األخير وفق ما يثبت 
مبوجب قانــون تنظيم تبادل 
املعلومــات االئتمانيــة، بحيث 
حتتســب الضريبة املستحقة 
مع نهاية كل عام ويكون أداؤها 
مستحقا، وال يسقط حق الدولة 
في استيفائها بالتقادم، على اال 
تسري أحكام هذا القانون على 
من يقل راتبه عن ٣٥٠ دينارا.

اجلسيم الذي سنتردى فيه إذا 
ما وافقنا على أن مير هذا األمر 
مرور الكرام» من دون التصدي 
لــه واحليلولة دون حدوثه، إذ 
إن مــن العــادات املســنونة أن 
ننأى بالنســاء عــن االختالط 
احملفوف باملخاطر وأن نعفيهن 
مــن القيــام باألعمال الشــاقة 
وتلك التــي يقتضي القيام بها 
تغييبهن عن بيوتهن وأسرهن 
فترات طويلة. من جانب آخر، 
قــدم النائــب أســامة املنــاور 
اقتراحا بقانون بشأن ضريبة 
التحويالت املالية بتحصيل ما 
ال يقــل عن ٥٪ مــن حتويالت 

ً املناور: ضريبة على حتويالت الوافدين بواقع ٥٪.. ال تسري على من يقل راتبه عن ٣٥٠ دينارا

أسامة املناورفايز اجلمهور

إصدار ٧٠٠ سمة دخول للمعلمني 
العالقني وإنهاء خدمات غير الالئق 

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء»، عن أن وزارة التربية، 
بالتعاون وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، أصدرت نحو ٧٠٠ 
ســمة دخول للمعلمني العالقني، مشــيرة إلى أن هناك عددا 

منهم وصل إلى البالد.
وبينت املصادر أنه ســيتم إجراء فحص طبي للمعلمني 
قبل مباشــرتهم للعمل، وبحســب التقريــر الطبي لوزارة 
الصحــة، فمن تكون نتيجة فحصــه «غير الئق» أو يعاني 
من ڤيروس «سي» وناقل للمرض سيتم إنهاء عقده وصرف 

مستحقاته ومغادرته البالد.

واشنطن تستعد الحتمال رفض طهران االتفاق النووي «بكل اخليارات»
عواصم - وكاالت: أعلنت الواليات املتحدة استعداداها الحتمال 
رفــض ايران العودة الى االتفــاق النووي باتخاذ كل اخليارات، 
داعية إياها للعودة اليه ثم مناقشة سبل تعزيزه.  ولم يستبعد 
املبعوث األميركي إليران روبرت مالي «احتمال أن تتخذ طهران 
طريقا مختلفا» وأكد لذلك فإن «أميركا ستكون مستعدة للتكيف مع 
وضع جديد بكل اخليارات إذا لم تكن إيران مستعدة للعودة إلى 
االتفاق النووي». وأشار بالقول «أحرزنا تقدما في أول ٦ جوالت 
من املفاوضات غير املباشــرة»، مستدركا بأن «مفاوضات ڤيينا 
لم تسر بالطريقة األمثل ألن إيران رفضت املفاوضات املباشرة». 
وقال إن واشنطن «على تواصل مع جيراننا في اخلليج لدراسة 
وتقييم سياستنا جتاه إيران، مرحبا «باحلديث بني السعودية 
واإلمارات وإيران لكن املهم هو ما سيحدث في املنطقة». وكشف 
أنه ســيزور الســعودية واإلمارات وقطر للحديــث عن االتفاق 
النــووي وخيارات ضبط برنامج إيران النووي. في املقابل، أكد 
قائد املقر املشترك للدفاع اجلوي اإليراني العميد قادر رحيم زاده 
جاهزية أنظمة الدفاع اجلوي حلماية املنشآت احلساسة، وذلك 
على هامش مناورات «املدافعون عن سماء الوالية» هذا األسبوع، 

والتي شهدت اختبار منظومات محلية الصنع.

أكدت أنها على تواصل مع دول اخلليج.. ومالي يزور السعودية واإلمارات وقطر لضبطه

مدافع مضادة للطائرات خالل مترين عسكري مشترك بني اجليش اإليراني وفيلق احلرس الثوري           (أ.ف.پ)

«الفتوى» تكّلف بهبهاني رئيسًا لـ «التمييز 
اإلداري».. والصالح رئيسة لـ « القضايا اإلدارية»

عبدالكرمي أحمد

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشــريع املستشار صالح 
املســعد قرارا بتولية وكيل اإلدارة املستشــار خالد شــاكر 
بهبهاني رئيســا لقطاع التمييز اإلداري بالتكليف، ووكيلة 
اإلدارة املستشــارة ســهى عبداهللا الصالح رئيســة لقطاع 

القضايا اإلدارية وقطاع حتت الرفع بالتكليف.
كما أصدر املســعد قرارات بتنقــالت داخلية بني قطاعي 
املدني واإلداري والتجاري على مستوى احملامني من الدرجة 

«ب»، وعددهم ٣٧ محاميا ومحامية.

املستشارة سهى عبداهللا الصالحاملستشار خالد شاكر بهبهاني

معدات حديثة ومتطورة لدى قوة اإلطفاء استعدادا ملوسم األمطار (محمد هاشم)

قوة اإلطفاء 
العام تختبر
جاهزيتها 

ملوسم األمطار
في مدينة صباح 
األحمد البحرية
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متارين للمحافظة على مستوى وكفاءة األداء ملنتسبي قواتنا املسلحة

حمد جابر العلي: «درع الوطن ٤» ترجمة للجهود املشتركة 
بني اجلهات العسكرية ملواكبة التطور في التسليح والتجهيز 

ملشاهدة الڤيديو

02

اقتصاد

د.مشعل السمحان

د.مشعل السمحان 
لـ «األنباء»: 

تعافي األسواق 
النفطية من جائحة 

كورونا سيمتد 
12إلى ٢٠٢٥

12

٢٠ ٪ قفزة بأصول صناديق األسهم 
الكويتية  خالل ٩ أشهر.. لتبلغ مستوى 

٩٤٨ مليون دينار

شخصيات نسائية لـ «األنباء»: تضحيات 
املرأة الكويتية في سبيل وطنها تؤهلها 

لاللتحاق باجليش بجدارة واستحقاق

«الصحة العاملية»: وفيات «كورونا» عامليًا 
تسجل أدنى معدل منذ عام

عواصــم - وكاالت: قــال املديــر العــام 
ملنظمة الصحــة العاملية، تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، إن الوفيات جراء ڤيروس كورونا 
املستجد مستمرة في االنخفاض في كل املناطق 

باستثناء أوروبا.
وأوضح أن عدة بلدان في أوروبا تواجه 

موجات جديدة من الوفيات واإلصابات.
وأشــار غيبريســوس إلــى أن «الوفيات 

األســبوعية جــراء كورونــا مســتمرة فــي 
االنخفاض وسجلت املعدل األقل منذ نحو عام». 
وجدد املدير العالم ملنظمة الصحة العاملية 
رفضــه للجرعــات التعزيزية مــن لقاحات 
كورونــا، وقــال إن «مواصلة بعــض الدول 
إعطــاء جرعات معززة ضد ڤيروس كورونا 
يحرم غيرهــا من تطعيــم مواطنيها األكثر 

عرضة لإلصابة».
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    Zappar حمل تطبيق

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

التفاصيل ص١٦

التفاصيل ص١٦التفاصيل ص١٦

قوى عراقية حتّذر من «فوضى ال حتمد عقباها»
الصدر يدعو  رافضي نتائج االنتخابات إلى ضبط النفس

عواصم - وكاالت: دعت قوى عراقية موالية 
إليران إلى إعادة النظــر في النتائج األولية 
املعلنة لالنتخابات التشريعية التي أظهرت 
تراجعا ملحوظا، فــي وقت حض فيه زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر جميع األطراف 
التي اعترضت علــى نتائج االنتخابات على 
ضبط النفس وااللتزام بالطرق القانونية بشأن 
االعتراض. وقال حتالف العقد الوطني الذي 
يضم احلشد الشعبي واحلزب اإلسالمي في 
بيان له، ان النتائج األولية كشفت عن خروقات 
أدت إلى هدر حقوق عدد من املرشحني وكشفت 
غيــاب احلياد واملوضوعيــة، وفق تعبيره. 
من جانبه، أعــرب ائتالف الوطنية العراقي 
بزعامة إياد عالوي عن رفضه القاطع للنتائج 
األولية لالنتخابات في البالد. وحذر االئتالف 
فــي بيان من أن اإلصــرار على هذه النتائج 
قد يدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة

ال حتمد عقباها، حسب تعبيره.

ملشاهدة الڤيديو

موظفو املفوضية العليا لالنتخابات يفرزون األصوات  (رويترز)

ال وظائف لغير الكويتيني في احلكومة.. 
ودراسة الوظائف املشغولة بهم التي ميكن إلغاؤها

التفاصيل ص٩

وزيرة األشغال توقف مديرة «الطرق» 
وحتيل الشركة املكلفة بصيانة طريق 

امللك عبدالعزيز إلى النيابة العامة
أحالــت وزيرة األشــغال العامة ووزيرة الدولة لشـــــؤون 
االتصـــــاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس الشــركة 
املكلفــة بصيانة طريــق امللك عبدالعزيز الســريع إلى النيابة 
العامة إثر احلادث الذي تســبب به أحــد أغطية املناهيل على 

حارة األمان وأودى بحياة مواطن.
وقــال بيان صادر عن الهيئــة العامة للطرق والنقل البري 
ان الفارس قامت أيضا بإنهاء تكليف املديرة العامة للهيئة مع 
إيقافها عن العمل، إضافة إلى إيقاف مدير إدارة صيانة الطرق 
السريعة عن العمل حتى صدور نتائج التحقيقات التي جتريها 

إدارة التحقيقات العامة بوزارة الداخلية بشأن احلادث.
وأضاف ان الفارس قامت كذلك بتشكيل جلنة حتقيق عاجلة 
ومحايدة، معربة عن تعازيها ألســرة الفقيد، سائلة املولى عز 
وجل له الرحمة واملغفرة وأن يســكنه فسيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصبر والسلوان.

غير مخصص للبيع


