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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

حالة ترّقب إلعالن رئيس احلكومة الـ ٤٠

احملرر البرملاني

حالة ترقب سادت األجواء السياسية مساء 
أمس إثــر تداول معلومات شــبه مؤكدة عن 
صــدور أمر أميري بتكليف الشــيخ د.محمد 
صباح الســالم برئاســة احلكومة الـ ٤٠ في 
البالد، حيث قوبلت تلك املعلومات بترحيب 
شــعبي ارتكز على ما ميلكه الشيخ د.محمد 
الصباح من رصيد عملي ومهني باإلضافة إلى 

القبول الشعبي الذي يحظى به.
واســتذكرت أوســاط سياســية تاريــخ 
الشــيخ د.محمد الصباح وخبرته في العمل 
الديبلوماســي وجهده الواضــح في القضايا 
الوطنية حني عمل في اخلارج، ثم أداءه املتميز 
في العمل الوزاري واملواقف التي اتخذها خالل 

مسيرته في عضوية احلكومات السابقة.
مصادر نيابية على اطالع ومتابعة لتطورات 
األحداث قالت لـ «األنباء» إن األمر األميري كان 
على وشــك الصدور حتى مساء أمس، إال ان 

بعض الترتيبات حالت دون إعالنه.
وأكدت املصادر ان التأجيل لن يطول كثيرا، 
وأن األمور ســارت باجتاه احلســم، مشددة 

على ان بعض «التفاهمات» استدعت التريث 
حلني االتفــاق النهائي على بعض التفاصيل 
التي تتعلق بالعمل التنفيذي وما يتبعه من 

تفاصيل تتطلب التوضيح واالتفاق.
وشــددت املصادر ذاتها على ان احلكومة 
املقبلة، وان كان عمرها قصيرا، إال أن ما يناط 
بها من مهام ومســؤوليات جسام يعد فارقا 
فــي تاريخ البالد كونها ستشــارك في إقرار 
امليزانية العامة للدولة واحلسابات اخلتامية 
وميزانيات اجلهات امللحقة واملســتقلة، كما 
أنها سترفع مرسوم حل مجلس األمة احلالي 
ثم اإلشراف على سير االنتخابات البرملانية 
وإعالن النتيجة، وهو ما يترتب عليه تغيير 
في املشهد السياسي العام. وأشارت املصادر 
إلى ان املرحلــة املقبلة تتطلب دعما حقيقيا 
لعملية ومسيرة اإلصالح التي تتبناها جميع 
األوســاط ومت اإلعالن عنها مــن قبل القيادة 
السياســية، موضحــة ان تطبيق التوجهات 
اجلديــدة بحاجة إلى عناصــر وطنية تكون 
على دراية وخبرة في مجال العمل التنفيذي 
والوزاري باإلضافة إلى قدرة وخبرة في التعامل 

مع مجلس األمة.

معلومات شبه مؤكدة عن صدور أمر أميري بتكليف الشيخ د.محمد الصباح برئاسة احلكومة.. و«تفاهمات» استدعت التريّث حلني االتفاق النهائي على تفاصيل تتعلق بالعمل التنفيذي
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النواف لـ ١٧ لواًء جديدًا: اردعوا السلوكيات السلبية
محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

شدد النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول 
م.الشيخ أحمد النواف، على ضرورة 
تطبيق القانون على اجلميع والعمل 

على ردع السلوكيات السلبية واملخلة 
باآلداب العامة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن 
وزارة الداخلية، قال الوزير النواف، 
خالل حفل تقليد ١٧ عميدا رتبة لواء 
صباح أمس بحضور وكيل الوزارة 

الفريــق أنور البرجس: «أنقل إليكم 
حتيات وتهنئة حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد، حفظهم اهللا، وهذه الترقية 

ما جــاءت إال جلهودكم املخلصة في 
خدمة وطننا الغالي الكويت».

إلى ذلك، رجحــت مصادر أمنية 
تسمية نحو ٥ ألوية جرت ترقيتهم 
أمس الى وكالء مساعدين في وزارة 

الداخلية.

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتجه إلى تسمية نحو ٥ ألوية وكالء مساعدين
الشيخ أحمد النواف والفريق أنور البرجس يتقدمان األلوية املرقني

التفاصيل ص٧

٥٫٣٧ ماليني دينار قطع غيار 
وصيانة ملدرعات «الداخلية»

علي إبراهيم

علمــت «األنبــاء» أن وزارة 
الداخليــة بصــدد التعاقد على 
عمليــات صيانة وقطــع غيار 
مدرعاتها بتكلفة تصل إلى ٥٫٣٧ 

ماليني دينار. وتفصيليا، خاطبت 
وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة 
العامة لإلمداد والتموين اجلهات 
الرقابية للحصول على موافقتها 
املسبقة في شأن املمارسة رقم (ل 
ع ٣٢/ ٢٠٢١ - ٢٠٢٢) املختصة 

بإصــالح وصيانــة وتوريــد 
وتركيــب وضمان قطــع غيار 
مدرعــات متنوعة لزوم اإلدارة 
العامــة لقوات األمــن اخلاصة 
بقيمــة تصل إلى ٥٫٣٧٤ ماليني 

دينار.

رئيســة الوزراء الفرنســية إليزابيث بورن مســتقبلة رئيس اإلمارات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد أمس                   (أ.ف.پ)

رئيس اإلمارات 
يختتم 

زيارته لفرنسا: 
صداقتنا راسخة 
وشراكتنا ذات 
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ترقية ٨٩٤ موظفًا 
في «الكهرباء» باالختيار

دارين العلي

اعتمــد وزير األشــغال ووزير الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة م.علي املوســى أمس كشــوف درجــات الترقيات 
باالختيار للعاملني في وزارة الكهرباء واملاء للعام احلالي. 
وضمت الكشــوف ترقية ٨٩٤ موظفا من مختلف املسميات 

والدرجات الوظيفية في قطاعات الوزارة كافة.


