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حسم صرف «أمامية» العسكريني بانتظار التفاصيل
مجلس الوزراء اعتمد سحر الرميح نائباً حملافظ «املركزي».. و مراسيم رؤساء مجالس الهيئات و«األمناء» ورئيس وحدة التحريات املالية ومجلس مفوضي أسواق املال.. قريبًا جدًا

التفاصيل الكاملة لالنتخابات وتسجيل املرشحني من صفحة ١٠ إلى ١٣

٢٣ مرشحًا ومرشحة سّجلوا 
 في اليوم الثامن واإلجمالي ٣٤٢

تنازل ٣ و٢٣ امرأة يخضن السباق االنتخابي

مرمي بندق

إيجابــي،  مؤشــر  فــي 
علمــت «األنباء» أن مجلس 
الوزراء طلــب في اجتماعه 
أمس برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
النواف مزيدا من الدراســة 
حــول مكافــأة الصفــوف 
األماميــة للعســكريني فــي 
الدفــاع واحلــرس الوطني 
واإلطفــاء والذيــن طالبــوا 
الصــرف على أســاس فئة 
عالية اخلطورة وذلك متهيدا 

للصرف.
ووافــق املجلــس علــى 
مشــروع مرســوم بتعيني 
سحر الرميح نائبا حملافظ 
املركــزي،  الكويــت  بنــك 
ووافق على إنهاء مرســوم 
تعيني مدير عام املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
م.بدر الوقيان وإحالته الى 

التقاعد. وأوضحت مصادر 
مطلعــة، فــي تصريحــات 
لـــ «األنبــاء»، أن  خاصــة 
مرســوم تعيــني رؤســاء 
مجالــس الهيئات ومجالس 
األمناء في األجهزة احلكومية 
غير مرتبط مبراسيم تعيني 
القياديني من وكالء ووكالء 
مســاعدين. وكشــفت عــن 
أن مرســوم تعيني رؤســاء 

مجالــس الهيئات ومجالس 
األمناء سيصدر أوال وقريبا 
جــدا إلى جانب مشــروعي 
مرسومي تعيني رئيس وحدة 
التحريــات املالية ومجلس 
مفوضي هيئة أسواق املال. 
هذا، وكلــف املجلس وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
الرشيد باتخاذ  عبدالوهاب 
ما يراه مناسبا بشأن حتديد 
أسقف اإلنفاق ووضع مبدأ 
توجيهي للجهات بســقوف 
قــدم  أن  بعــد  اإلنفــاق 
الوزير حزمــة اإلصالحات 
املاليــة الضرورية ملواجهة 
التحديــات. وقــرر املجلس 
إحالــة مقترحــات األمــن 
الغذائي إلى جهــاز متابعة 
األداء احلكومــي لتوفيــر 
مناطــق ومواقــع تخزينية 

إستراتيجية.

محمد عبيد الراجحي باسل البحراني

ألول مرة في الكويت

التفاصيل ص٤

من املدرسة إلى «١٠ داونينغ ستريت».. 
تراس على خطى املرأة احلديدية تاتشر

عواصمـ  وكاالت: انضمت 
ليز تراس إلى نادي رئيسات 
البريطانيات أمس  الــوزراء 
إلى جانب مارغريت تاتشــر 
وتيريزا مــاي، بعد ان أعلن 
حــزب احملافظــني فوزهــا 
بزعامتــه محققــة ٥٧٪ مــن 
األصــوات ومتقدمــة علــى 

منافســها وزير املال السابق 
ريشي ســوناك الذي حصل 
علــى ٤٣٪. وتعهــدت تراس 
باملضــي قدمــا فــي وعودها 
الســابقة بخفــض الضرائب 
ومواجهــة أزمـــــــة الطاقــة 
املتنامية. يذكر ان تراس لعبت 
دور رئيسة وزراء بريطانيا 

السابقة مارغريت تاتشر في 
مسرحية مدرسية عندما كانت 
في سن الســابعة، وبعد ٣٩

عاما حققت تــراس النبوءة 
ودخلت مقر احلكومة في «١٠

داونينغ ستريت» على خطى 
السيدة احلديدية تاتشر.

التفاصيل ص١٨
رئيسة احلكومة البريطانية اجلديدة 
ليز تراس    (أ.ف.پ)
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    Zappar حمل تطبيق

صالح عاشور في حديث مع عدد من ابناء الدائرة األولى

صالح عاشور: نسعى لرفع 
11مستوى معيشة املواطنني

أعلنت شــركة «زين 
األردن» توقيــع اتفاقية 
مــع احلكومــة األردنية 
متديــــــد  بخصــوص 
رخص الترددات احلالية 
للشركة ملدة ١٠ سنوات 
إضافية، ويترتب عليها 
توفير مادي ما يعادل ١٦٠
مليون دوالر، باإلضافة 
إلى إصدار رخصة اجليل 

اخلامس ملدة ٢٥ سنة.
م.بدر ناصر اخلرافي ووزير االقتصاد والريادة الرقمية األردني أحمد الهناندة

«زين» متّدد رخص الترددات في األردن لـ ١٠ سنوات

مساهمو «كيبكو» أقّروا االندماج مع «القرين للبتروكيماويات»
الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد مترئسة اجلمعية غير العادية ملجموعة «كيبكو»  (زين عالم)
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