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حكومة «احلّل» قبل أغسطس
رشيد الفعم

فــي ظــل الترتيبــات التي تقــوم بها 
القيــادة السياســية لترجمــة توجهاتها 
األخيرة املعلنة، كشفت مصادر حكومية 
لـ «األنباء» عن بدء املشــاورات التقليدية 
لتســمية رئيس مجلس الــوزراء املقبل، 
مبينــة أنــه وفق تكليف صاحب الســمو 
األمير  الشــيخ نواف األحمد لســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، فإن سمو 
ولي العهد هو من سيقوم بهذه املشاورات 
متهيدا إلعالن احلكومة التي سترفع مشروع 
مرسوم حل مجلس األمة احلالي.  وأضافت 
املصــادر أنه بعد تســمية رئيس الوزراء 
سيقوم الرئيس باملشاورات الختيار أعضاء 
احلكومة على أن تكون جاهزة قبل شــهر 
أغســطس املقبل حتى يتم إقرار امليزانية 
العامة للدولة وميزانيات اجلهات امللحقة 
واملستقلة في جلسة يعقدها مجلس األمة. 
وذكرت املصادر ذاتها أن من مالمح احلكومة 
اجلديدة التدوير بني الوزراء وكذلك تكليف 
كل وزير بأكثر من وزارة على أن تتم إعادة 
تشــكيل احلكومة بعد ظهور النتائج مع 

تطعيمها بوجوه «تكنوقراط».

تكليف كل وزير بأكثر من وزارة حتى إعالن نتائج االنتخابات البرملانية ليعاد تشكيلها بوجوه «تكنوقراط» متاشياً مع متطلبات املرحلة

أكــدت رئيســة ديــوان 
اخلدمة املدنية مرمي العقيل 
ان الديــوان حدد في القرار 
٢٠٢٢/٢ القواعد والضوابط 
والشروط الستحقاق وصرف 
البــدل النقــدي لإلجــازات 
الدورية أثناء اخلدمة بتاريخ 
١٠ أبريل ٢٠٢٢، مشددة على 
ان تلك القواعد والشــروط 
والضوابط لم تتضمن بأي 
شــكل مــن األشــكال إلزاما 
للجهات احلكومية بتجهيز 
كشوف للمستحقني لصرف 

البدل النقدي وإرسالها الى 
ديــوان اخلدمــة للتدقيــق 
عليهــا. وقالــت العقيل في 
ردهــا علــى مــا نشــر فــي 
«األنباء» بتاريخ ٣٠ يونيو 
بعنوان «اجلهات احلكومية 
تســتعد إلرســال كشــوف 
املســتحقني لبدل اإلجازات 
إلى الديوان».. إن قطاع نظم 
املعلومــات بالديوان انتهى 
من مكننة آلية صرف البدل 
النقدي عن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة وأصدر 

الديــوان تعميمــه رقــم ١٠ 
اخلــاص بالنظــم املتكاملة 
للخدمة املدنية والذي يوضح 
التعديــالت التــي متت من 
خالل النظم املتكاملة تطبيقا 
لقرار مجلس اخلدمة املدنية 
٢٠٢٢/٢ ممــا ميكن كل جهة 
حكوميــة مــن اتخــاذ كافة 
إجراءات صرف البدل النقدي 
وفقا للشروط املقررة في هذا 
الشأن دون احلاجة إلرسال 
كشــوف الى ديوان اخلدمة 
للتدقيق عليها. وأوضحت 

رئيسة ديوان اخلدمة املدنية 
احلرص على توضيح األمور 
لئــال تضطر بعض اجلهات 
الى اتخاذ إجراءات إضافية 
غير مطلوبة من شأنها تأخير 
عملية صرف البدل النقدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية 
ملســتحقيه. ولفتت الى ان 
الديــوان ال يألو جهدا نحو 
الرد على أي استفسار ألي 
جهة حكومية بشأن تطبيق 
النقدي  البــدل  قرار صرف 
عن رصيد اإلجازات الدورية.

الرئيس اللبناني مستقبال وفدا من املشاركني في االجتماع التشاوري لوزراء اخلارجية العرب             (محمود الطويل)
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العقيل لـ «األنباء»: للجهات احلكومية اتخاذ إجراءات صرف البدل النقدي 
لإلجازات دون احلاجة إلرسال كشوف إلى الديوان للتدقيق عليها

رئيسة ديوان اخلدمة املدنية أكدت أن القرار ٢٠٢٢/٢ حّدد قواعد وشروط وضوابط صرف البدل
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العوضي سفيرًا في بريطانيا والرفاعي 
بالنرويج والظفيري بهولندا واملطيري 

بصربيا واملوعد في أذربيجان
تواصلــت حركة التنقالت بني رؤســاء البعثات 
الديبلوماســية، حيــث مت نقل بــدر محمد العوضي 
ســفيرا للكويت لدى اململكة املتحدة، ورائد عبداهللا 
الرفاعي سفيرا للكويت في النرويج، وذياب فرحان 
الرشيدي سفيرا للكويت في جمهورية كوريا، وعلي 
احمد الظفيري سفيرا للكويت في هولندا، وفايز مجبل 
املطيري سفيرا للكويت في صربيا، وعبداهللا محمد 
املوعد سفيرا للكويت في اذربيجان، وعزام عبداحملسن 
العصفور قنصال عاما للكويت لدى الواليات املتحدة 
األميركية في مدينة نيويورك، ونواف فهد السعيد 
قنصال عامــا لدولة الكويت لــدى الواليات املتحدة 

األميركية في مدينة لوس أجنيليس.


