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  إلدارة اجلودة

ال اجتماع حكوميًا اليوم.. والوضع حتت التقييم
مصادر لـ «األنباء»: بإمكانها عقد اجتماعها املعتاد في حال اقتضت الضرورة.. واملشاورات مستمرة لتأمني استمرارية السلطتني بطريقة دستورية قائمة على مبدأ فصل السلطات وتعاونها

رشيد الفعم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح 
امس رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن، كما استقبل سموه أيضا سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. كما استقبل سمو ولي العهد 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد 
الشيخ أحمد النواف. وعلى صعيد 
اســتقالة احلكومة، قالــت مصادر 
مطلعة لـ «األنباء» ان احلكومة لن 
تعقد اجتماعها املعتاد اليوم، مشيرة 
الى ان الوزراء لم يتلقوا حتى مساء 
امس دعوات لعقد االجتماع. وشددت 
املصادر على ان اســتقالة احلكومة 
التــزال معلقة حلــني الوصول الى 
رؤية شاملة حلل األزمة السياسية 
احلالية بني الســلطتني التشريعية 
والتنفيذية وفقا ملا ستتوصل إليه 
املشاورات التي جتري حاليا، والتي 
بحثت أغلب جوانب األزمة وأسبابها 
وتداعياتهــا وما ســيترتب عليها. 
وقالت: ان الوضع العام اليزال حتت 
التقييــم، وانه لم يتم التوصل الى 
حل جذري للقضية او تفاهمات قد 
تكون مفصلية تبنى على اساســها 
وأثرهــا مرحلة الحقة مــن العمل، 
مشــددة على ان جميع املشــاورات 
كانت تتجه نحو ايجاد حل لتأمني 
استمرارية عمل احلكومة واملجلس 
بطريقة دستورية قائمة على مبدأ 
فصل السلطات وتعاونها. وأوضحت 
املصادر أنه بإمــكان احلكومة عقد 
اجتماعها املعتــاد في حال اقتضت 
الضرورة وفي أي وقت يستدعي ذلك.

منح العسكري آخر مربوط رتبته عند التقاعد
سلطان العبدان

وافقــت جلنــة الداخليــة والدفــاع 
البرملانية في تقرير تنشــره «األنباء» 
على االقتراح الذي قدمه النائب مبارك 
اخلجمــة ملنح العســكري آخر مربوط 
رتبته، ويحسب تقاعده على هذا األساس 
إذا أحيل الــى التقاعد برتبة وكيل أول 
وكان قــد اســتوفى مــدة خدمــة تبلغ

٢٥ سنة فعلية وأمت من العمر ٤٥ سنة 
فأكثر وحصل علــى ٣ عالوات دورية. 
وكان اخلجمة قد اقترح منح العسكري 
آخر مربوط رتبته، ويحسب تقاعده على 

هذا األساس إذا أحيل إلى التقاعد برتبة 
وكيل أول، وكان قد استوفى مدة خدمة 
تبلغ ٢٥ سنة فعلية وأمت من العمر ٤٥ 
سنة فأكثر وحصل على ٣ عالوات دورية.
وقــال النائب اخلجمــة في تصريح 
لـ «األنباء»، إن رجــال وزارة الداخلية 
يبذلــون جهودا واضحــة حلفظ األمن، 
األمر الذي يوجب على أعضاء السلطتني 
القصــوى تقديــرا  إيالؤهــم األهميــة 
جلهودهــم. وأضاف اخلجمــة: نطالب 
احلكومة بضــرورة املوافقــة على هذا 
االقتراح والعمل به إلنصاف منتســبي 

وزارة الداخلية.

بعد مدة خدمة ٢٥ سنة فعلية وأمت ٤٥ عاماً وحصل على ٣ عالمات

مبارك اخلجمة

٩٫٥ ماليني دينار لتمديد
 ٤ عقود غذائية في «الصحة»

علي إبراهيم

علمــت «األنبــاء» أن وزارة الصحة بصــدد متديد ٤ عقود 
وجبات غذائية للمرة الثامنة بتكلفة إجمالية تتجاوز ٩٫٥ ماليني 
دينار. وتفصيليا، تتجه «الصحة» لتمديد عقد جتهيز وتقدمي 
الوجبــات الغذائية للمستشــفيات واملراكــز الصحية التابعة 
للوزارة، املجموعة األولى بتكلفة تصل إلى ٢٫٦٢ مليون دينار، 
واملجموعــة الثانية بـ ٢٫٩٣ مليــون دينار، واملجموعة الثالثة 
بـ ١٫٤٦ مليون دينار، واملجموعة الرابعة بـ ٢٫٥٥ مليون دينار.

وزير الداخلية يصدر 
قرارات تسكني 

في مناصب قيادية

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

أصدر النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخلية الشيخ أحمد النواف 
قرارات تسكني بعض املناصب 
العقيــد  تضمنــت تعيــني 
راشــد املال مديرا للتنسيق 
واملتابعــة واملقــدم خالــد 
العيدان مديرا مساعدا وذلك 
في اإلدارة العامة مبكتب وزير 

الداخلية.
املراســم مت  إدارة  وفــي 
تعيني العقيد مبارك الشطي 
مديــرا واملقــدم احمــد ابــل 
مساعدا، كما مت تعيني العقيد 
ســليمان العريفــان مديــرا 
الشــرطة واملقدم  لصندوق 
عبدالعزيز اجلري مساعدا، 
والعقيد مشعل الراشد مديرا 
للعــالج باخلــارج واملقــدم 
عبدالعزيز الرجيب مساعدا، 
والعقيد بسام العطار مديرا 
للخدمــات املاليــة واإلدارية 
والصيانــة واملقــدم نايــف 
الرشيدي مســاعدا، واملقدم 
محمد الفارس مديرا لديوان 
الوزارة واملقدم عبدالوهاب 

العجيل مساعدا.

التفاصيل ص٢

«األنباء» تنشر شروط استحقاق
املوظف بدًال نقديًا لرصيد إجازاته

٭ خدمة في العمل احلكومي ال تقل عن ٥ سنوات.
٭ أال يقل الرصيد املتبقي بعد البيع عن ٣٠ يومًا.

٭ احلصول على تقدير امتياز في آخر تقريرين فعليني قبل الصرف.
٭ أن متر عليه سنتان بعد التعيني أو النقل.

٭ أال يكون صدرت بحقه عقوبة تأديبية.
٭ ال يجوز البيع مرة ثانية إال بعد مرور عام على البيع األول.

٭ الصرف يكون من الرصيد املجمع (املدون واملجمد).
٭ الصرف يكون بحسب اعتبار الشهر ٣٠ يوما وليس ٢٦.

٭ الصرف ميكن أن يتجاوز ٩٠ يومًا وغير مقيد باحلد 
األعلى لإلجازات  السنوية.

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك
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قصة الشهيد يوسف ثنيان عبداحملسن املشاري
إنتاج مجموعة 

«آي ويش» 
وإعداد زيد 

اجلزاف.
«األنباء» تعيد 

بثه تكرميًا لذكرى 
الشهيد الراحل.
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صرف املساعدات قبل ٢٠ اجلاري
وفرق خدمة كبار السن بعد العيد

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون 
ستقوم بصرف املساعدات االجتماعية للمستفيدين قبل 
٢٠ اجلــاري. على صعيد آخر، بينت املصادر ان اللجان 
اخلاصة بخدمات كبار السن وترتيب عودة الفرق تكثف 
اجتماعاتهــا لتكون بكامل جهوزيتها للعودة إلى العمل 
بعد إجازة عيد الفطر باإلضافة إلى وضع جدول الزيارات 

لكبار السن في منازلهم.
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