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أحمد النواف رئيسًا للوزراء

مستحقات «ذوي االحتياجات» املتأخرة.. األربعاء

 صدور أمر أميري بتكليفه بترشيح أعضاء احلكومة اجلديدة 

حتويل «املمتازة» ملوظفي اجلهراء الصحية وقطاع األسنان إلى حسابات مستحقيها

جانب من عملية توزيع بطاقات «عافية ٣» على املستفيدين

خالد العرافة 

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة لم تنته بعد 
من رفع أسماء املتقدمني للحصول على البدل النقدي عن بيع رصيد 
إجازاتهــم الدورية.  وكشــفت املصادر عن أن قطاعــات الوزارة بعد 
مراجعتها لنماذج املوظفني وجدت أن هناك نقصا في أحد الشــروط 
املهمــة للحصــول على هذا البدل وهو عدم وجــود التقييم عن العام 
املاضي ٢٠٢١ (عام اجلائحة)، لعدد كبير من املوظفني وهو أحد الشروط 
األساسية للحصول على البدل النقدي، مشيرة إلى أن هذا األمر سيسهم 

في تأخير رفع األسماء املستحقة للبدل. وذكرت املصادر أنه في حال 
االنتهاء من تســجيل وحفظ هذا التقييم بأجهزة اإلدارة ســيتم فورا 
رفع األسماء املستفيدة من هذه امليزة إلى جهة الصرف املعنية، علما 
أن جميع القطاعات في الوزارة سواء كانت مناطق صحية أو إدارات 
مركزية، راجعت جميع الطلبات املقدمة من الناحية القانونية وتأكدت 
من تطابقها لشــروط هذا البدل، ولم يتبق فقط ســوى إدخال تقييم 
٢٠٢١ (عــام اجلائحة)، وهــذا األمر يحتاج من إدارة القياس والتقييم 
فــي الوزارة إلى مضاعفة اجلهد إلدخــال جميع التقييمات في ملفات 

املوظفني إلكترونيا بأسرع وقت ممكن.

علي إبراهيم 

كشفت احتياجات وزارة املالية من املستشارين الكويتيني 
استمرار االستعداد احلكومي لـ «الدين العام» و«الصكوك»، إذ 
تسعى الوزارة لالستعانة مبستشار لالئتمان وإدارة املخاطر 
يتولى املســاهمة في تطوير مناذج إدارة املخاطر االئتمانية، 
وإبــداء الرأي في اســتراتيجية التمويل وتبعاتها على مالية 

الدولة، وإبداء الرأي في أي مستجدات مالية من حيث التأثير 
على الدين العام إن وجد. وتضمنت احتياجات إدارة الدين العام 
مستشارا اقتصاديا من بني مهامه إبداء الرأي في أي مستجدات 
اقتصاديــة مــن حيث التأثير علــى االقتصاد الكلــي والدين 
العام إن وجد وبناء مناذج لتحليل املؤشرات االقتصادية مع 
عرض سيناريوهات مختلفة، إلى جانب مستشار في التمويل 
اإلسالمي يتولى إبداء الرأي في استراتيجية التمويل املثلى.

«تقييم ٢٠٢١» يؤّخر بدل اإلجازات ملوظفي «الصحة»
ين العام» و«الصكوك» «املالية» مستمرة في استعداداتها  لـ «الدَّ

الغزو الروسي ألوكرانيا يدخل شهره السادس 
وموسكو تتراجع وتعترف بقصف ميناء أوديسا

عواصــم - وكاالت: دخــل الغزو 
الروســي ألوكرانيا شــهره السادس، 
تزامنا مع اعتراف موسكو باستهداف 
مينــاء اوديســا األوكرانــي الذي من 
املفترض أن يكون أحد منافذ تصدير 
احلبوب مبوجب اتفاق اسطنبول الذي 
وقعته كل من كييڤ وموسكو برعاية 

تركيا واألمم املتحدة.
وبعد أن أكدت موســكو ألنقرة أن 
القوات الروسية لم تكن مسؤولة عن 
الهجوم، تراجعت املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن 
اإلنكار، وأكدت في بيان أن «صواريخ 

كاليبر دمرت بنى حتتية عسكرية في 
ميناء أوديســا بضربة عالية الدقة»، 
مشــيرة إلى غرق «زورق حربي»، ما 
أثــار مخــاوف حيال مصيــر االتفاق 
الذي يهــدف إلى التخفيــف من حدة 
أزمة الغــذاء العامليــة. وأكدت وزارة 
الدفاع الروسية أن الهجوم أسفر عن 
تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن 
صواريخ أميركية مضادة للسفن من 
طــراز «هاربون» في ميناء أوديســا، 

بضربة صاروخية عالية الدقة.
قــال  الروســي،  القصــف  ورغــم 
أولكســندر كوبراكــوف وزير البنية 

التحتيــة علــى فيســبوك: «نواصل 
االستعدادات الفنية الستئناف صادرات 

املنتجات الزراعية من موانئنا».
وأضــاف املستشــار االقتصــادي 
للرئيس األوكراني، أوليه أوستينكو 
للتلفزيون، ان «الهجوم سيؤدي إلى 
أن األمور لن تسير يقينا كما ينبغي». 
وأوضح أنه رغم أن أوكرانيا لديها 
القــدرة على تصديــر ٦٠ مليون طن 
مــن احلبوب على مدى األشــهر الـ ٩ 
املقبلة، فقد يستغرق ذلك ما يصل إلى 
٢٤ شــهرا إذا لم تعمل موانئها بشكل 

صحيح. 

(أ.ف.پ) مدرسة دمرها قصف روسي في باخموت شرق أوكرانيا  

املرشحان خلالفة جونسون يتفقان على طرد 
املهاجرين ويختلفان على التخفيضات الضريبية

لنــدن - رويتــرز: تعهــد 
املتنافســان على خالفة رئيس 
وزراء بـريطـانيـــا بـوريـــس 
جونســون بالتصــدي لقضية 
الهجرة غير الشرعية وجعلها 
أولويــة ، وأعلــن كالهما دعمه 
سياســة احلكومة املتمثلة في 
طرد الالجئني إلى رواندا، لكنهما 
اختلفا حتى اآلن حول توقيت 
أي تخفيضــات ضريبيــة، في 
وقت تواجــه بريطانيا ارتفاعا 
في التضخــم وتوقفا في النمو 
وعددا متزايــدا من اإلضرابات. 

ويتنافس وزير املالية السابق 
ريشي سوناك ووزيرة اخلارجية 
ليــز تراس على منصب رئيس 
الــوزراء في بريطانيــا بعد أن 
انتقــادات حلكومــة  أجبــرت 
جونسون التي الحقتها الفضائح 
رئيــس الوزراء علــى التنحي. 
وقالت تراس إنها ستتطلع إلى 
مواصلــة املزيد من «شــراكات 
التعامــل مــع دولــة ثالثة مثل 
رواندا»، وستزيد القوة احلدودية 
بنســبة ٢٠٪ وســتعزز قانون 
احلقــوق البريطاني. وأضافت 

تــراس فــي بيــان «كرئيســة 
للوزراء، أنا مصممة على تنفيذ 
إلى رواندا  سياسة (الترحيل) 
بالكامل». وقال ســوناك، الذي 
حصــل على دعــم معظم نواب 
حزب احملافظني في تصويتات 
سابقة على القيادة، إنه سيتعامل 
مع الهجرة غير الشــرعية على 
أنها «واحد من خمســة ملفات 
طارئة رئيسية» سيتصدى لها 
فــي أول ١٠٠ يــوم لــه كرئيس 

للوزراء.

وزيرة اخلارجية البريطانية واملرشحة لزعامة احملافظني ليز تراس خالل جولة لدعم ترشيحها في ماردن                     (رويترز)

التفاصيل ص ١٤ التفاصيل ص ١٤

متحف محمد السادس للفن املعاصر

الرباط.. عاصمة 
الثقافة اإلسالمية.. 

مدينة متعددة 
األوجه احلضارية 
تضم معالم أثرية 

تعود ألكثر 
من ثمانية قرون
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أصدر ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد أمــراً أميريًا بتعيــني نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف رئيسًا للوزراء وتكليفه بترشيح 

أعضاء احلكومة اجلديدة.
وجاء في نص األمر األميري ما يلي : 

- بعد االطالع على الدستور
- وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ 
١٠ ربيــع اآلخر ١٤٤٣هـ املوافق ١٥ نوفمبر 
٢٠٢١ م باالستعانة بسمو ولي العهد ملمارسة 

بعض اختصاصات األمير الدستورية
- وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ ٩ 
شوال ١٤٤٥هـ املوافق ١٠ مايو ٢٠٢٢م بقبول 

استقالة رئيس مجلس الوزراء
- وبعد املشاورات التقليدية

أمرنا بالتالي:
مادة أولى:

يعــني   الفريــق أول م. الشــيخ/ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء 
ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة 
وعرض أســمائهم علينا إلصدار مرســوم 

تعيينهم.
مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا 
هذا وإبالغه إلى مجلس األمة ويعمل به.

رشيد الفعم

تنظر جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
بعد غد األربعاء قضية مستحقات ذوي االحتياجات 
اخلاصــة بحضــور مدير هيئــة املعاقــني باإلنابة 

واملختصني والعاملني في الهيئة.
وقال رئيــس اللجنة النائــب د.حمد املطر في 
تصريــح خاص لـ «األنباء»، إن اللجنة ســتناقش 
أســباب تأخر صرف مستحقات ذوي االحتياجات 
اخلاصة واالتفاق على آلية محددة إلعادة صرفها.

وأشار املطر الى ان هذه القضية ال ميكن السكوت 
عنهــا حتى في ظــل األوضاع السياســية احلالية 
التي ال تعطي ألي ســلطة كانت سواء التشريعية 

او التنفيذيــة أي عذر، كون هذه الفئة االجتماعية 
لها وضع خاص وحتظى باهتمام اجلميع على كل 
األصعدة. وأضاف أن هناك مستحقات للمعاقني لم 
يتم صرفها منذ أشــهر عدة ألسباب كثيرة سوف 
نقف عليها ونحرص على الوصول الى آلية محددة 

وواضحة الستئناف صرفها لهم.
وفي موضوع آخر، قال د.املطر ان اللجنة سوف 
تناقش ايضا قضية احلضانات وآلية تنظيم عملها 
خصوصا فــي ظل التطــورات املجتمعية احلالية 
وحاجة أرباب األســر الى وجودها، مشددا على ان 
املشكالت والقضايا التي مير بها هذا القطاع اخلدمي 
حتتاج الــى وقفة جادة إلنهائهــا تقديرا الحتياج 

املجتمع الى اخلدمات املقدمة من هذا القطاع.

الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف

د. حمد املطر

عبدالكرمي العبداهللا

بدأت وزارة الصحة أمس بتوزيع 
بطاقات «عافية ٣» على املستفيدين 
من املتقاعدين في ٤٤ مركزا صحيا 
بجميع املناطق الصحية على مستوى 
الكويت. وكشف مدير إدارة التأمني 
الصحــي بــوزارة الصحــة د.أحمد 
احلسيني في تصريح لـ «األنباء»، عن 
أنه مت تسليم ٥٤٤٥ بطاقة خالل اليوم 

األول من بدء توزيع البطاقات على 
املستفيدين من املتقاعدين، مضيفا 
أن عملية التوزيع ستســتمر حتى 
١٥ سبتمبر املقبل، وذلك في أوقات 
الدوام الرسمي من الساعة ٧ صباحا 

إلى الساعة ٢ ظهرا. 
وشــدد د.احلســيني علــى عدم 
تســليم البطاقــات اجلديدة إال بعد 
التحقــق من هوية املســتفيد، الفتا 
إلــى أنه يجب إبراز البطاقة املدنية 

األصلية للمتقاعد أو من ينوب عنه 
أو توكيل رســمي ســار ملن ينوب 
عنه في حال تســلم بطاقــة عافية 
بــدال من املتقاعد. مــن جهة أخرى، 
حولت وزارة الصحة مكافآت األعمال 
املمتازة للموظفني املســتحقني في 
منطقة اجلهراء الصحية وقطاع طب 
األسنان إلى البنك املركزي، متهيدا 
إليداعها في حســاباتهم في البنوك 

بأسرع وقت.

تسليم ٥٤٤٥ بطاقة
في أول يوم لتوزيع «عافية ٣»

احلسيني لـ «األنباء»:  استمرار توزيع البطاقات حتى ١٥ سبتمبر في ٤٤ مركزًا صحيًا

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

التفاصيل ص ٣ حمد املطر لـ «األنباء»: اللجنة التعليمية تلتقي الهيئة ملعرفة أسباب توقفها واالتفاق على إعادة صرفها


