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احلكومة تدرس خيارات جلسة امليزانيات
رشيد الفعم

فيما قال رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن إن حل مجلس األمة 
حق دســتوري لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وان 
مجلس األمة قائم وحصانة النواب 
قائمة حتى يصدر مرسوم احلل، 
أكد مصــدر حكومي لـ «األنباء» 
أن جميع اخليارات فيما يتعلق 
بحضور جلسة امليزانيات وفض 
دور االنعقــاد وتبعاتها تدرس، 
وسترفع إلى القيادة السياسية 
التخاذ الالزم وقد يكون تشكيل 
حكومة جديدة هو األقرب. وبني 
الغامن على حســابه الشــخصي 
بوسائل التواصل االجتماعي، انه 
«على رئيــس وأعضاء املجلس 
القيام بأعمالهم البرملانية حتى 
يصدر مرسوم احلل الذي يجب 
أن تسبقه بعض اإلجراءات مثلما 
تفضل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد في خطابه، موضحا 
أن احلل حق دستوري لصاحب 
السمو األمير وهذه ليست أول وال 
آخر مرة ميارس فيها هذا احلق 
متى ما رآه مناسبا وفي الصالح 
العام. وأوضح الغامن أن األمور 
طيبة ويجب على اجلميع من اآلن 
أن يقوم بدوره ومسؤولياته إلى 
آخر ثانية، حتى يصدر مرسوم 
احلــل، والذي تســبقه إجراءات 
منها تشكيل حكومة جديدة ترفع 
مشروع مرسوم احلل، موضحا 
أن «كل األمور قائمة ومستمرة، 
فاللجان عملها مستمر وجتتمع 

وترفع تقارير».

مصدر حكومي لـ «األنباء»: نرفعها إلى القيادة السياسية التخاذ الالزم.. ورئيس مجلس األمة: املجلس وحصانة النواب قائمان حتى يصدر مرسوم احلل

«الداخلية»: آلية للزيارات.. وترجيحات بأن تتم «أونالين»
محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

أصدر النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الداخلية الفريق أول 
الشــيخ أحمد النواف قرارا بإعادة ٢٢ 
ضابطا برتب مختلفة كانوا قد التحقوا 
بوزارة الداخلية خالل السنوات املاضية، 
الى وزارة الدفاع حيث كانوا يعملون، 
الى جانب نقل عدد من املدنيني كانوا 
قــد جرى نقلهم أيضا. إلى ذلك، أكدت 
مصادر أمنية استمرار عمل الزيارات 
التجاريــة ولرعايا الــدول األوروبية 
التي تستخرج تصاريحها عبر موقع 

وزارة الداخليــة أو عبــر املطــار لدى 
الوصول إلى املنافذ اجلوية، مشــيرة 
الى أن هناك خططا مستقبلية إلصدار 
الزيارات «أونالين»، بحيث ال يحتاج 
املقيم ملراجعة شــؤون اإلقامة ويقدم 
األوراق واملستندات والطلب إلكترونيا. 
ورجحت املصادر أن يرفع قطاع شؤون 
اإلقامة الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف دراسة وآلية تنظيمية لسمات 
الزيارة العائلية والســياحية. وأكدت 
املصــادر أن اآللية اجلديدة ســتمنح 
صالحيات واسعة ملديري إدارات شؤون 

اإلقامة في احملافظات الست لتخفيف 
ضغط املراجعني علــى اإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة. وكانت اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعالم األمني قد أصدرت 
بيانــا ذكرت فيه أنــه مت وقف إصدار 
ســمات الدخول (الزيــارات العائلية 
والســياحية) اعتبارا من يوم االثنني 
املوافق ٢٧ اجلاري حتى إشــعار آخر، 
مشــيرة الى ان اإليقاف جاء بناء على 
تعليمــات النائب األول وحتى ينتهي 
قطاع شــؤون اإلقامة من إعــداد آلية 
جديدة بلوائح تنظيمية وذلك ملصلحة 

العمل وتطويره.

النائب األول ُيعيد ٢٢ ضابطًا ومدنيني إلى «الدفاع»
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04محليات
 اإلدارة املركزية لإلحصاء:  
٧٨٥ مواطنًا عددوا زوجاتهم 

في ٢٠٢١ .. ٧٠٩ كويتيني 
تزوجوا  بالثانية و٦٨ بـ «الثالثة» 

و٨ ختموها بـ «الرابعة»

  ١٧٨٣ مواطنًا تزوجوا
من أجنبيات.. و٦٩٩ مواطنة 

تزوجن غير كويتي..و٣٩ مواطنة 
تزوجن من آسيويني..

و٢٣ مبصريني و٥ بأفارقة غير عرب

الشيخ أحمد النواف يلقي كلمة في حفل تخريج مالزمني في «الداخلية» بحضور الفريق أنور البرجس واللواء ناصر بورسلي التفاصيل ص٣

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء     (واس)

خادم احلرمني 
يوّجه بخدمة 

احلجاج على أكمل 
وجه ليؤدوا 

نسكهم بروحانية 
وطمأنينة
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اقتصاد

د.رنا الفارس وم.بدر السلمان وأحمد الفيفي ومجدي صبري  (قاسم باشا)

«SAP» تتقدم مببادرة 
لتدريب املواطنني 

ورقمنة اخلدمات 
احلكومية .. بالتعاون 

مع وزيرة االتصاالت
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غير مخصص للبيع


