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التصويت بـ «املدنية».. قرار تاريخي 
مرمي بندق 

عبرت مصــادر مطلعة فــي تصريحات خاصة لـــ «األنباء» 
عــن كل األمل في ان يكمل مجلس الــوزراء اخلطوات القانونية 
اإليجابية التي يعكف على تنفيذها حاليا لتكون االنتخابات نزيهة 
وموضوعية وتضمن مساعدة املواطنني في حسن االختيار، وذلك 
بإصدار مرســوم ضرورة لتخصيص «كوتــا» للمرأة في مقاعد 
مجلس األمة اجلديد وتعيني امرأتني في كل دائرة انتخابية، الفتة 
إلــى ان هذه اخلطوة متثل إثــراء وإنتاجية في العمل البرملاني.  
واستطردت املصادر قائلة: على ان يتم السماح ملن بلغ ٢١ عاما 
باإلدالء بصوته في االنتخابات املنتظرة، والســماح بالتصويت 

لسكان املناطق اجلديدة التي لم تضف إلى الدوائر. 
وقالت إن مجلس الوزراء يحسم في جلسة استثنائية اليوم 
برئاســة رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد النواف آلية 
التصويت في االنتخابات والتي وضعت أمس حتت نظر القانونيني 
في وزارتي الداخلية والعدل إلبداء الرأي بإقرارها او عدم إقرارها 
مبرسوم ضرورة. وأوضحت مصادر خاصة أن اعتماد االسترشاد 
بالبطاقة املدنية او الســجالت الرسمية لهيئة املعلومات املدنية 
وإلغــاء اجلــداول االنتخابيــة احلالية ال بد ان يصدر مبرســوم 

ضرورة ألن اجلداول احلالية محصنة. 
واســتدركت املصادر قائلة: على ان ينص مرســوم القانون 
اجلديــد على ان يتم تصويــت الناخب وفقا للقيد املســجل في 
سجالت هيئة املعلومات املدنية او وفقا للبطاقة املدنية وشهادة 
اجلنسية وبشرط ان تتوافر أمام اللجنة القضائية جداول جديدة 
منقحة حتى ال حتدث إشــكاالت في جلان االنتخابات ولتحصني 
نتائج االنتخابات ألن اجلداول هي األساس في تنفيذ االنتخابات. 
وشــددت على ان توفير جداول جديدة خطــوة قانونية وليس 
فقــط تنظيمية وليس لها عالقة من قريب أو بعيد بالدســتور، 
مشيرة الى ضرورة ان تتولى وزارة الداخلية إعداد بيان بأسماء 

املشطوبني واملمنوعني من الترشح. 

مجلس الوزراء يحسمه اليوم.. ومصادر خاصة لـ «األنباء»: ال بد من إصدار مرسوم ضرورة ألن اجلداول احلالية محّصنة.. وكوتا للمرأة في برملان ٢٠٢٢.. إثراء وإنتاجية 

ارتفاع معدالت الزواج يدعم «السكني»
طارق عرابي

أكــد عقاريون لـ «األنبــاء» أن حاجة املواطنني للســكن 
اخلــاص في ظل ارتفاع معدالت الــزواج ملا بني ١٠ و١٢ ألف 
حالة سنويا ساهمت في ارتفاع أسعار العقار السكني. جاء 
ذلــك ضمن ١٠ عوامل تدعم ارتفاع أســعار العقار الســكني 
فــي الكويــت من بينهــا أن أغلــب العقارات مؤجــرة وتدر

٥ إلى ٧٪ عوائد، وعدم وجود بدائل عن االستثمار العقاري، 
كما أن الســكن عبارة عن حاجة أساســية ال ميكن تأجيلها 
أو تأخيرهــا، وصوال إلى ارتفاع أســعار مواد البناء وكذلك 

زيادة أجور األيدي العاملة.

٦٫٦ ماليني وجبات «رياض األطفال»
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن وزارة 
التربية بصدد التعاقد على 
وجبــات غذائيــة صحيــة 
لرياض األطفــال ومدارس 
التربية اخلاصة بـ ٦٫٦ ماليني 
دينار. وخاطبت «التربية» 
الرقابية للحصول  اجلهات 
على موافقتها املســبقة في 
شــأن املناقصــة اخلاصــة 

الوجبات  بإعــداد وتقــدمي 
مبنطقة الفروانية التعليمية 
بتكلفة تصل إلى ١٫٥٦ مليون 
دينــار، واملناقصة مبنطقة 
مبــارك الكبيــر التعليمية 
إلــى ١٫١٢  بتكلفــة تصــل 
مليون دينار. واملناقصة في 
املناطق التعليمية باألحمدي 
واجلهراء والعاصمة وحولي 
ومــدارس التربية اخلاصة 

بـ ٣٫٩ ماليني دينار.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة املشرفة   (واس)

خادم احلرمني 
الشريفني ينيب األمير 

محمد بن سلمان 
في غسل الكعبة 

املشّرفة  
ملشاهدة الڤيديو13

التفاصيل ص ١٠ التفاصيل ص ٣

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

ندب أحمد املطيري مديرًا لـ «الزراعة»
عاطف رمضان - محمد راتب

أصدر وزير األشــغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجددة م. علي 
املوســى قرارا بندب مدير 
إدارة الشــؤون القانونية 
في الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 
أحمد طراد املطيري مديرا 

للهيئة. 

إدارة الصيدليات اخلاصة.. للكويتيني املرّخص لهم مبزاولة املهنة فقط
منح الصيدليات ٣ أشهر لتعديل أوضاعها.. وإال ُتتخذ اإلجراءات القانونية.. ووقف النظر في طلبات 
التراخيص اجلديدة بالقطاع األهلي ومزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيني حتى االنتهاء من الدراسة

أصــدر وزير الصحــة د.خالد 
السعيد قرارين حاسمني لضبط 
وتصحيح مسار عمل الصيدليات 
اخلاصة، ومبوجــب قرار الوزير 
الذي عدل فيه املادة الـ ١٨ من القرار 
الوزاري ١٩٩٧/٣٩٥ بشأن الالئحة 
التنفيذيــة للقانون ١٩٩٦/٢٨ فقد 
مت حصــر إدارة املركــز الصيدلي 

(الصيدلية) في الصيدلي الكويتي 
املرخص له مبزاولة املهنة واملمنوح 
له ترخيــص فتح مركز صيدلي. 
ونص القرار على منح الصيدليات 
فترة ٣ أشــهر لتعديــل اوضاعها 
تنفيذا للمــادة األولى، وفي حالة 
عدم االلتزام يتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية في هذا الشأن، على أن 

يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه. 
وفي قرار حاسم ثاٍن، أوقف الوزير 
النظر فــي طلبات منح ترخيص 
الصيدليات اجلديدة بالقطاع األهلي 
وطلب منح ترخيص مزاولة مهنة 
الصيدلة لغيــر الكويتيني، وذلك 
حتى االنتهاء من الدراسة في هذا 

الشأن.

وكانت وزارة الصحة قد شّنت 
حملة علــى الصيدليات اخلاصة 
وخالفــت ١٢ صيدليــة وشــركة 
مكمالت غذائية، وأصدرت عقوبات 
إغــالق بحقها وســحب ترخيص 
وحتويل الى النيابة، وذلك ضمن 
جهودها في تنظيم عمل الصيدليات 

اخلاصة.

وزير الصحة أصدر قرارين حاسمني لتنظيم عملها ووقف املخالفات اجلسيمة املرتكبة في هذا املجال

د.خالد السعيد

أحمد طراد املطيري
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