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غير مخصص للبيع

ع في رصد «الفرعيات» توسُّ
أحمد خميس 

استكماال إلجراءاتها السابقة حول منع اقامة او إجراء 
االنتخابات الفرعية التزاما بالقانون واتساقا مع التطورات 
امليدانية املتوازية مع قرب صدور مرسوم الدعوة لالنتخابات 
التشريعية، علمت «األنباء» من مصادر حكومية مطلعة 
ان تعليمــات صــدرت بتوســيع دائرة املتابعــة والرصد 
والتتبع إلجراء «الفرعيات» بأي صورة تتم الدعوة إليها 
وبأي شكل، خصوصا بعد مالحظة بدء البعض مبحاولة 

تغليفها بغطاء املناسبات االجتماعية املعتادة.
وأكــدت املصادر أن األجهزة األمنية املختصة وضعت 
خطة محكمة ملالحقة املتورطني مبخالفة القانون اخلاص 
مبنع «الفرعيات»، حيث أشــركت جميــع القطاعات ذات 
الصلة باملوضوع، مشددة على ان احلكومة ملتزمة بتطبيق 
القانون الذي أقر من مجلس األمة في وقت سابق بتجرمي 

اجرائها أو الدعوة اليها أو املشاركة بها. 
وأوضحت املصادر ان اكثر من جهة حكومية مشتركة 
مع وزارة الداخلية في متابعة قضية «الفرعيات» انطالقا 
من باب التعاون وتبادل املعلومات التي يستدل من خاللها 
على اماكن اجرائها واملسؤول عن الدعوة اليها، باإلضافة 
الى املشاركني بها سواء بالكشوف او الدعوات عبر وسائل 
االتصال احلديثة. وقالت املصادر ان قانون االنتخاب واضح 
ويترك للناخب حرية االختيار فيمن يراه مناسبا لتمثيله 
في عضوية مجلس االمة، مشيرة الى ان االنتخابات الفرعية 
تعتبر احدى وســائل الضغط لتغييــر قناعات الناخبني 
أو التصويت بعكس رغباتهم وهو ما يخالف روح القانون 

ومضمونه والهدف منه.

حتديث اخلطة احلكومية بإشراك أكثر من جهة في االستدالل على صاحب الدعوة واملشاركني وأماكن إقامتها
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تعيني املرشحني لـ «التوظيف» في نوفمبر
مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» ان ترشيحات ديوان 
اخلدمة املدنية مستمرة للراغبني في 
التوظيــف احلكومي مــن اخلريجني 
اجلدد وحملة الشهادات األخرى حسب 
االحتياجات املرســلة مــن الوزارات 

والهيئــات واملؤسســات احلكومية.  
وردا على سؤال حول تأجيل بعض 
الــوزارات قرارات تعيني املرشــحني 
من قبل الديوان، أجابت املصادر: إن 
الوزارات ليس لديها حتى اآلن بيان من 
وزارة املالية بأعداد الدرجات الوظيفية 
اجلديــدة املعتمدة لها بعد اســتنفاد 
أغلب الــوزارات الدرجات الوظيفية 

للسنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي انتهت 
في مارس املاضي.  واستدركت قائلة: 
إن الــوزارات التــي قد يكــون لديها 
بعض الدرجــات املتبقية خصوصا 
ونحــن في شــهر اغســطس بادرت 
بإصــدار قرارات تعيني للمرشــحني 
من الديوان.  واســتطردت: نؤكد أن 
تأجيل بعض الوزارات قرارات تعيني 

املرشحني لها من قبل الديوان سيكون 
«مؤقتا» حتى ربــط ميزانية الدولة 
بعد اجراء االنتخابات وإعادة دوران 
عمل جلان مجلس األمة.  وزادت قائلة: 
إن وزارة املالية ال تستطيع مخاطبة 
اجلهات والوزارات احلكومية بأعداد 
الدرجات الوظيفية املخصصة لكل منها 
اال بعد ربط ميزانية الدولة للســنة 

املاليــة اجلديــدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والذي 
ســيكون في نوفمبر املقبل ألنه بعد 
اجراء االنتخابات ستتقدم احلكومة 
باستقالتها وتتشكل حكومة جديدة. 
من األهمية القول إن ديوان اخلدمة 
املدنيــة أعلن في ١ اجلاري ترشــيح 
٦٧٢٠ مواطنــا من املســجلني بنظام 

التوظيف املركزي.

انتظار امليزانية يؤجل تعيني البعض من أصل ٦٧٢٠ ألن «املالية» لم تبّلغ الوزارات بأعداد الدرجات الوظيفية اجلديدة 

 
ضرار الغامن

اقتصاديون لـ «األنباء»: قرار «املركزي» 
رفع الفائدة يعكس مرونته في اتخاذ القرار 

٢٫٤٣ مليون دينار أرباح 
«املركز» في النصف األول
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والدراجات الهوائية 
بدورة ألعاب  

التضامن اإلسالمي

مؤهل جامعي وعمر ٣٠ سنة من شروط تعيني املديرين 
املؤقتني في االحتادات واجلمعيات التعاونية

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشــريعان قرارا حــدد فيه وجوب 

فيمــن يعني عضوا أو مديــرا مؤقتا في 
مجلس إدارة احتاد أو جمعية تعاونية 
أن يكــون كويتيا وأال يقل عمره عن ٣٠ 
ســنة في تاريخ تعيينه، وأال يكون قد 
حكــم عليه في جنايــة أو جنحة مخلة 

بالشرف واألمانة، ما لم يكن قد رد إليه 
اعتباره وأن يكــون حاصال على مؤهل 
جامعي وأن يكون من بني أعضاء اجلمعية 
العموميــة للجمعية املراد التعيني فيها 

ملدة سنتني على األقل.

أن يكون من بني أعضاء اجلمعية العمومية للجمعية املراد التعيني فيها ملدة سنتني على األقل

عبدالرحمــن الفيحان أحــرز ذهبية
«رماية التراب فردي»
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