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انتخابات تصحيح املسار.. ٣٢ مرشحًا ومرشحة في اليوم السابع 
بواقع ٣ في كل من «األولى»و «الثانية» و«الثالثة» و١٣ بـ «الرابعة» و١٠ في «اخلامسة» .. واإلجمالي يصل إلى ٣٢١ بينهم ٢١ امرأة 

التفاصيل الكاملة لالنتخابات وتسجيل املرشحني من صفحة ٩ إلى ١٣

محمد هايففرز الديحاني ناصر املريفهد املسعودد. عبيد الوسميشعيب املويزري د. سعود الطامي متعب الذايديحماد الدوسريحسني الدوسريد. عمار العجميجراح الفوزان

٣ مناطق تعليمية بال عمالة 
تنظيف في املدارس

عبدالعزيز الفضلي

رغم انه لم يتبق ســوى أيام قليلة على العام الدراسي 
اجلديد الذي سينطلق األحد املقبل ومباشرة اإلدارات املدرسية 
أعمالها، فإن مدارس املناطق التعليمية في العاصمة ومبارك 

الكبير واألحمدي مازالت بال عمالة تنظيف. 
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أنه حسب 
االتفاق مع الشــركة املختصــة  كان من املفترض أن تداوم 
العمالــة في املدارس اعتبــارا من يوم اخلميــس املاضي ١

سبتمبر إلعدادها وجتهيزها للهيئات التعليمية التي ستبدأ 
أعمالها األسبوع املقبل. 

وأضافت أن منطقتي مبارك الكبير واألحمدي التعليميتني 
لم يباشــر العمــال فيهما أعمالهم، بينمــا منطقة العاصمة 

التعليمية داوم بها ١٦٠ عامال من أصل ١٠٠٠.

االنتخابات تؤجج «احلرب» بني ترامب وبايدن
واشــنطن ـ وكاالت: احتدمت 
«احلــرب الكالميــة» التي حتمل 
اتهامــات متبادلــة مــن العيــار 
الثقيــل بــني الرئيــس األميركي 
احلالي جو بايدن وسلفه دونالد 
ترامب، وذلك قبل نحو شــهرين 
من انتخابات التجديد النصفي في 
الكونغرس املقررة في الثامن من 
نوفمبر املقبــل. ووصف ترامب 
خلفه الدميوقراطي، خالل جتمع 
انتخابي في والية بنسلڤانيا، بأنه 
«عــدو الدولة»، ردا على وصف 
بايدن له وألنصاره بأنهم «تهديد 

للدميوقراطية» األميركية. 
وفي أول ظهور علني له منذ 
عمليــة التفتيش التــي أجراها 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي 
(إف بــي آي) فــي مقــر إقامتــه 
مباراالغو بوالية فلوريدا، وصف 
امللياردير اجلمهوري هذه العملية 
بـ «املهمة املخزية»، معتبرا أنها 
واحــدة «مــن أكثــر االنتهاكات 
املروعة للســلطة.. واســتهزاء 

بالعدالة». 

الرئيس األميركي السابق يرد على اتهامات خلفه ويصفه بـ «عدو الدولة»

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب خالل جتمع انتخابي في بنسلڤانيا مساء أمس األول                 (أ.ف.پ)

نقل إدارات اخلدمات اإليوائية 
من «ذوي اإلعاقة» إلى قطاع الرعاية

٩ ماليني دينار خدمات سفر 
موظفي «نفط الكويت»

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ«األنباء» عن أنه 
من املتوقع ان تصدر قريبا قرارات بإعادة اإلدارات اإليوائية 
وإدارة املركز الطبي وإدارة خدمات مجمع الرعاية االجتماعية 
من الهيئة العامة لشــؤون ذوي االعاقــة الى قطاع الرعاية 
االجتماعية في وزارة الشــؤون، وذلك بعد اعادة االشــراف 
على الهيئة الى وزارة الشــؤون االجتماعية، مشيرا الى ان 

اللجان املختصة من اجلهتني تعمل على ذلك.
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة أن شــركة 
نفط الكويت تتجه الى التعاقد مع شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية لتقدمي خدمات السفر للعاملني في الشركة والذين 
يقــدر عددهم بأكثر من ١٢ ألف موظف يعملون على ســلم 

الدرجات.
وقالــت املصادر إن الشــركة اســتقبلت عرضا ماليا من 
شــركة «الكويتية» لتقدمي خدمة احلجوزات وتذاكر السفر 
بقيمــة ٩ ماليني دينار. وذكــرت أن التعاقد مع «الكويتية» 

يشمل الدرجة السياحية ودرجة رجال األعمال.

«األشغال» تستعد ملوسم األمطار 
مبكرًا.. ٣ ماليني دينار لسحب 

املياه من الطرق السريعة
علي إبراهيم

في إطار مســاعي الدولة ملواجهة موسم األمطار القادم 
خالل فصل الشتاء، تستعد وزارة االشغال العامة للتعاقد 
مع احدى الشــركات لصيانة وتشــغيل محطات ضخ مياه 
األمطار لألنفاق التي تقع على الطرق السريعة، وذلك بقيمة 

ستصل إلى أكثر من ٣ ماليني دينار.
وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة األشغال اجلهات الرقابية 
من أجل احلصول على موافقتها في إطار الرقابة املســبقة 
على ممارسة مخصصة لتلك العملية وحتمل رقم (هـ ص/ 
ط/ ٢٨٥) والتي تعنى بعمليات صيانة وتشــغيل محطات 

ضخ مياه األمطار على الطرق السريعة.

مجلس الوزراء: ضوابط جديدة للقياديني
مرمي بندق 

كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» عن شــروط وآلية جديــدة الختيار وتقييم 

القياديني العاملني في الوظائف القيادية واإلشرافية.
وقالــت إن اآلليــة اجلديدة تبلورت فــي تقرير يزيد 
على ١٠٠ صفحة ويحتوي على تفاصيل دقيقة للشروط 

اجلديدة سواء عند االختيار أو التقييم. 
وشددت على ان هذه الشروط والضوابط حتتوي على 
محاذيــر تقضي على ارتفاع حــاالت الدعاوى القضائية 

على احلكومة. 
وتوقعت املصادر ان يبت مجلس الوزراء في اجتماعه 
االعتيادي اليوم برئاســة رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمد النواف في اختيار بعــض القياديني وفقا 

لهذه اآللية اجلديدة. 
وعبرت مصــادر أخرى عن تطلعها حلســم املجلس 
قضية مكافأة الصفوف األمامية ســواء للعســكريني في 
وزارة الدفاع واحلرس الوطني واإلطفاء، أو اجلهات التي 
لم تصــرف حتى اآلن، ولفئة املتظلمني ايضا، الفتة إلى 
ان املوافقة على طلب فئة عالية اخلطورة للعســكريني 
اختصاص حكومي بحت ومجلس األمة لم يصنف فئات 

صرف املكافأة.
هذا، وأكدت املصادر أن الترشيحات للتوظيف مستمرة 
وقرارات تعيني املرشحني تصدر وفقا الحتياجات اجلهات 
احلكوميــة، كاشــفة عن ان الــوزارات ال تعلم حتى اآلن 
أعداد الدرجات الوظيفيــة اجلديدة املعتمدة لها لتعيني 
اخلريجني اجلــدد الرتباط ذلك بإقــرار ميزانية الدولة، 
مشــيرة إلى ان هذه اخلطوة لن تتم قبل نوفمبر املقبل 

تقريبا بعد إقرار امليزانية.

في اجتماعه اليوم وتتضمن محاذير لتفادي الدعاوى القضائية على احلكومة.. والدرجات الوظيفية اجلديدة لتعيني اخلريجني نوفمبر املقبل

الفريق خالد املكراد

ترقية ٣٥ إلى عقيد و١٥٧ إلى مقدم
و٦ ضباط إلى رائد ونقيب في «اإلطفاء»

املوسى ملعتصمي «الكهرباء» : حريصون على إقرار 
البدالت املستحقة بالتنسيق مع اجلهات احلكومية 

أصدر رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خالد املكراد قراراً بترقية ١٩٨ ضابطًا من 
رتبة عقيد إلى رتبة مالزم أول. وبحسب 
بيان صحافي، فإن الترقيات تأتي تقديرا 
من نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ 

طالل اخلالد جلهودهم املخلصة في حماية 
األرواح واملمتلكات واألمن املجتمعي.

وشملت الترقيات ٣٥ ضابطا من رتبة 
مقدم الى عقيد، و١٥٧ ضابطا من رتبة رائد 
إلى مقــدم، إضافة الى ٦ ضباط من رتبة 
نقيب الى رائد ومن مالزم أول إلى نقيب.

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص١٨

«أمامية العسكريني»: املوافقة على طلب فئة عالية اخلطورة اختصاص حكومي بحت ومجلس األمة لم يصنف فئات صرف املكافأة 

مرمي الياسني

08املجلس البلدي

04لقاء

مديرة إدارة تفتيش األدوية
بـ «الصحة» في حديث مع«األنباء»

عملية التفتيش تتم على مدار 
الساعة عبر ٣ جوالت 

تشمل ٢٠ صيدلية في اليوم

مرمي الياسني: 
أغلقنا ٢٤

صيدلية أهلية 
رسميًا وسحبنا 
ترخيص واحدة

توصية لـ «األحمدي» باملوافقة  على نقل 
تبعية موقع منطقة النويصيب احلرة 
من «التجارة» إلى «تشجيع االستثمار»

٥٨٢ مليون 
دينار صافي 
مشتريات 

األجانب باألسهم 
الكويتية 

في ٨ أشهر
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الوزير علي املوسى متحدثا إلى عدد من املوظفني املعتصمني في وزارة الكهرباء أمس          (زين عالم)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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