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موسكو تصّعد حرب «احملطات 
النووية».. وفرار من «زابوريجيا»

عواصم - وكاالت: فيما كانت أنظار العالم 
تتجه الى األخطار احملدقة مبحطة «زابوريجيا» 
النوويــة التــي تســيطر عليها موســكو، قال 
مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا دمر عدة أبنية 
في مدينة «فوزنيسنسك» التي تقع على بعد نحو 
٣٠ كلم من محطة «بيفدينوكراينســك» للطاقة 
النووية، وهي ثانــي أكبر محطة في أوكرانيا. 
وأدى القصف إلى إصابة نحو ١٢ مدنيا وزيادة 
املخــاوف من وقوع حادث نــووي خالل الغزو 
الروسي ألوكرانيا. ووصفت شركة «إينرجو- 
أتوم» األوكرانية، الهجوم بأنه «عمل آخر من أعمال 
اإلرهاب النووي الروسي»، محذرة من احتمال أن 
يكون هذا الصاروخ موجها حتديدا إلى احملطة. 
وبالتزامن تشهد املناطق احمليطة بـ «زابوريجيا» 
احملطة األكبر في أوروبا، فرار بعض الســكان، 
وســط مخاوف من «كارثة نووية عاملية» على 
غرار «تشيرنوبيل». ووفقا لصحيفة «واشنطن 

بوست»، قام العديد من الرجال بنقل عائالتهم 
خارج املنطقة. ونقلت عن بعض املوظفني حديثهم 
عــن الرعب اليومــي من العمل فيهــا، مؤكدين 
«تدهور الوضع األمني وفــرار عدد من العمال 
مــن احملطة إلــى األراضي التي تســيطر عليها 
أوكرانيا في األسابيع األخيرة». في غضون ذلك، 
أحدثــت الضربات النوعية التي شــنتها كييڤ 
خلف خطوط القتال الروسية، السيما في القرم، 
«تأثيرات فاعلة» في القدرات الهجومية، ما أدخل 
احلرب في حالة «تقارب اجلمود في العمليات» 
لعدم امتالك أي من اجليشني «القوات القتالية 
البرية الثقيلة لشــن عمليات هجوم فعالة من 
شأنها التأثير على مسار احلرب»، بحسب خبراء 
غربيني. ووقعــت امس ثالثة انفجارات جديدة 
في بخشيساراي بالقرب من مقر «أسطول البحر 
األسود الروسي» في سيفاستوبول الذي تعرض 
لهجمات أخرجت نصف طائراته عن اخلدمة.  

ضربات نوعية أوكرانية خلف اخلطوط األمامية تضغط على قدرات القوات الروسية

«املناقصات» يستعجل «املالية»: ارفعوا توصيتكم بتوريد 
(ITAS) وتركيب وتشغيل نظام الضرائب املتكاملة

علي إبراهيم 

استعجل اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامــة وزارة 
برفــع توصيتهــا  املاليــة 
في شــأن توريــد وتركيب 
وتشــغيل نظــام الضرائب 

.(ITAS) املتكاملة
 جاء ذلــك بعدما طلبت 

وزارة املالية من «املناقصات» 
في التاسع من الشهر اجلاري 
متديد فترة دراسة عطاءات 
املمارسة اخلاصة بهذا النظام 
ملدة ٣٠ يوما، وذلك ملزيد من 
الدراســة، وهــو األمر الذي 
صــدر قرار بشــأنه من قبل 
مجلس إدارة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة بالرفض 

مع التأكيد على اســتعجال 
الوزارة برفع التوصية.

وكان قد طلب من وزارة 
املاليــة في يونيــو املاضي 
اتخــاذ قرارهــا النهائي في 
شأن الشركة التي ستتولى 
تنفيــذ تلــك املمارســة قبل 
تاريــخ ٨ يوليــو املنصرم، 
إذ أفــادت مصــادر مطلعــة 

حينها بــأن الــوزارة تلقت 
عرضا ماليا وحيدا في شأن 
املمارســة اخلاصة بتوريد 
وتركيب وتشغيل نظام إدارة 
 ،«ITAS» املتكامل الضرائب 
وأن العطاء املقدم بشأن تلك 
املمارسة جاء بتكلفة قد تصل 
إلى نحو ٥٫٥ ماليني دينار.

«الشؤون» : ٣٧ دار مناسبات 
بانتظار الصيانة للعودة إلى العمل

«الداخلية» تبدأ في وضع 
اجلداول االنتخابية باملخافر

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ«األنباء» عن ان هناك 
٣٧ صالة (دار مناسبات)، مازالت مغلقة بانتظار الصيانة، ضمن 
مناقصــة مجمدة منذ نحو ٣ ســنوات منها فترة جائحة كورونا، 
وأيضــا لرؤية بعض الوزراء الســابقني بإعادتهــا الى أصحابها، 
األمــر الذي يتطلب تعديــل القانون. وأوضح املصدر أن الصاالت 
اخلاصــة بالوزارة في ادارة تنمية املجتمع تعمل جميعها بشــكل 
طبيعي، الفتا الى انها خصصت ٦ لتوزيع التموين على املشمولني 
مبكافــأة الصفوف األماميــة من املقيمني، وصالة لــوزارة االعالم 

الستغاللها استديو.

أمير زكي

شــرعت وزارة الداخلية في وضع اجلــداول االنتخابية 
في املخافر، والتي تضمن أســماء الناخبني الذين يحق لهم 
اإلدالء بأصواتهــم وهو ما ميكن املواطنني من الوقوف على 

مواقع االنتخاب.

12اقتصاد

رجال «الداخلية» أثناء تعليق اجلداول االنتخابية في أحد مخافر العاصمة

د.نادية اجلمعة

مرسوم الدعوة بعد حتصني كشوف الناخبني 
ال تصويت لغير املقيدين من سكان املناطق القائمة في اجلداول ممن يبلغ ٢١ عامًا يوم االنتخابات.. وإضافة أقرانهم من سكان املناطق اجلديدة مت مبرسوم ضرورة

مرمي بندق 

أكدت مصادر خاصة لـ «األنباء» أنه من الناحية القانونية 
فإن مرســوم الدعوة إلى االنتخابات البد أن يصدر قبل موعد 
االنتخابات بشــهر على األقل. وأوضحت انه بالنسبة للوضع 
املاثل أمامنا وفي ظل املرســوم بضرورة رقم ٥ لســنة ٢٠٢٢

القاضــي باســتخدام البطاقــة املدنية عنــد التصويت وإعداد 
كشوف الناخبني من قبل هيئة املعلومات املدنية، فإن مرسوم 
الدعوة البد ان يصدر بعد حتصني هذه الكشوف من القضاء.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» انه 
لن يصدر مرسوم ضرورة بإعادة توزيع الناخبني بني الدوائر 
االنتخابية.  هذا، وقد تضاربت اآلراء حول دســتورية إشراك 
الكويتيــني ممن يبلغون ٢١ عاما في يوم االنتخابات القاطنني 
في املناطق القائمة مــن غير املقيدين في اجلداول االنتخابية 
التــي فتحت فبرايــر املاضي في التصويــت النتخابات ٢٠٢٢

أسوة بأقرانهم من سكان املناطق اجلديدة الذين ادرجوا ضمن 
كشــوف الناخبني.  هذا، وقالت مصادر مطلعة إن عدم إدراج 
الكويتيني من سكان املناطق القائمة الذين يبلغون ٢١ عاما يوم 
االنتخابات غير املقيدين في اجلداول االنتخابية في كشــوف 
الناخبني النتخابات ٢٠٢٢ يرجع إلى أن أي تعديل على جداول 

الناخبني ميكن ان يشكل شبهة عدم الدستورية. 
وأضافت ان مرسوم الضرورة رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ لم ينص 
علــى اي تغيير في الصفات االنتخابية التي مت حتصينها في 
يونيو املاضي، حسب قانون االنتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، إمنا 
أضاف البطاقة املدنية الى الصفات االنتخابية الالزمة للتصويت 
حســب املوطن االنتخابي احلقيقي والفعلي، ومعنى ذلك انه 
أكــد على تفعيل النص القانوني الــوارد في قانون االنتخاب 
لوجــود احلاجة الضرورية وامللحة التــي نصت عليها املادة 
٧١ من الدســتور وهــي «تقرير جلنة تقصــي احلقائق» الذي 
تضمن دالئل دامغة على تفشــي ظاهرة التالعب في األصوات 

بصورة مقيتة. 
واســتطردت قائلة: ان النص على شمول من يبلغ ٢١ عاما 
يــوم االنتخابات من ســكان املناطق اجلديدة قد مت مبرســوم 

ضرورة واضح وصريح يحمل رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢. 
وذكــرت املصادر املؤيدة إلشــراك من يبلغ ٢١ عاما في يوم 
االنتخابات من سكان املناطق القائمة في التصويت ان هذه الفئة 
التي ستكمل ٢١ عاما في يوم االنتخابات لم تكن الفرصة متاحة 
لهم للقيد في اجلداول فبراير املاضي لعدم إكمالهم سن ٢١ عاما 
املسموح لها بالقيد، أي ان ظروفهم ال تختلف عن ظروف اقرانهم 
في املناطق اجلديدة التي سمح لهم بالتصويت في االنتخابات 
لعدم ادراج مناطقهم في الدوائر، إلى جانب ان كشوف الناخبني 
هي كشوف جديدة حسب مرسوم قانون ضرورة جديد، معربة 

عن جواز ان تشكل هذه الثغرة عوارا دستوريا.

من السلطة القضائية.. وقبل شهر من موعد االنتخابات على األقل.. وال مرسوم ضرورة بإعادة توزيع الناخبني بني الدوائر 

اعتماد الهيكل اجلديد لـ «الداخلية» 
الوزير اخلالد ألزم اجلميع باخلضوع للتفتيش قبل الدخول للسجن املركزي وبدأ بنفسه

الشيخ طالل اخلالد بدأ بنفسه في اخلضوع للتفتيش لدى زيارته السجن املركزي أمس

محمد اجلالهمة 

كشــف مصدر أمني مطلع عن أن 
الهيــكل اجلديد لــوزارة الداخلية مت 
اعتمــاده ومن املقــرر أن يتم االعالن 

عنه رسميا خالل األسبوع اجلاري.
وأشار املصدر الى ان الهيكل اجلديد 
جرى خالله دمج عدة قطاعات، على 
ســبيل املثال دمج القــوات اخلاصة 
باملؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام 

حتت رئاســة اللواء عبداهللا سفاح. 
وعلى صعيد آخر، أصدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخلية  بالوكالة الشيخ طالل اخلالد 
تعليمات جديدة تقضي بعدم استثناء 
أي من كان من إجراءات التفتيش قبل 
الدخــول الى الســجن املركزي. وبدأ 
الوزير الشــيخ طالل اخلالد بنفســه 
وخضع للتفتيش، وذلك في جولة امس 
الى السجن رافقه فيها وكيل الوزارة 

الفريق أنور البرجس والوكيل املساعد 
لشــؤون األمن اخلاص واملؤسسات 
اإلصالحية اللواء عبداهللا سفاح.  وقال 
مصدر امني لـ «األنباء» إنه مبوجب 
هذه التعليمات ســيخضع احملققون 
واألطباء والضباط جميعا للتفتيش. 
وكان رجال أمن الســجن املركزي قد 
شنوا حملة على عدد من عنابر السجن 
أسفرت عن ضبط نحو ٢٥ هاتفا وكمية 

التفاصيل ص١٣من املواد املخدرة.

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٠

الصدر يلّمح 
إلى «خطوات أخرى» 

لرفض اخلصوم 
املناظرة العلنية

بغــداد ـ وكاالت: أكــد 
زعيم التيار الصدري في 
العراق مقتدى الصدر ان 
تياره ســيتخذ «خطوات 
أخــرى» بعدما لــم يتلق 
جوابا على دعوته يتضمن 
اي شــيء عــن االصــالح 
ومطالب الثوار، مؤكدا ان 
هذه اخلطوات ـ التي دعا 
اجلميع إلى انتظارها دون 
ان يحدد طبيعتهاـ  ستكون 
ردا على «سياسة التغافل 
عما آل إليه العراق وشعبه 
بسبب الفساد والتبعية». 
التيار  وشــدد زعيــم 
الصــدري علــى أنــه لن 
يشــارك في حوار ســري 
يجالــس  ولــن  جديــد، 
الفاســدين «ومــن يريــد 
السوء أو (قتلي) أو النيل 
ممن ينتمــي إلينا»، الفتا 
إلى أنه تنــازل كثيرا من 
أجل الشعب والسلم األهلي 

في العراق.

«الشال»: ١٣ ألف دينار تكلفة 
الطالب سنويًا بجامعة الكويت.. 

و٨ آالف بـ«التطبيقي» 

 اإلنفاق يتضاعف عند االبتعاث 
للخارج.. ويتراوح بني ٦٫٥

و٧٫٥ آالف دينار بـ«اخلاص» 

٦٣ ٪ من موظفي القطاع العام 
شهاداتهم بني الثانوية والدكتوراه.. 

لكن إنتاجية القطاع ضعيفة جدًا

 مخرجات التعليم التطبيقي 
مازالت فاقدة الصلة بسوق العمل 

للكويت جامعتان فقط ضمن تصنيف 
(QS) العاملي للجامعات 

..وقطاع التعليم يحتاج إلى عالج جوهري 

07لقاء

رئيسة املجلس الطبي العام بوزارة 
الصحة د.نادية اجلمعة لـ «األنباء»: 

مركز جديد 
للمجلس في مدينة  

«جابر األحمد» 
خلدمة محافظتي 

اجلهراء 
والفروانية قريبًا

حجز املواعيد «إلكترونيًا» للتعيينات 
وعمل الفحوصات في املراكز 

الصحية لتسهيل استخراج شهادة 
«الئق صحيًا» في اليوم نفسه

املجلس واكب عصر «املعلوماتية».. 
وخالل شهرين ستصبح ٨٠٪ 

من املعامالت «إلكترونية»
التفاصيل ص ١٤

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء 
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