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غير مخصص للبيع

د. حمد روح الدينمساعد العارضيمحمد املطير

١١ مرشحًا 
ومرشحة في 

اليوم قبل األخير 
من إغالق باب 

التسجيل 
بإجمالي ٣٥٠

«كاش» اإلجازات.. من وفورات الوزارات
مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» إنه 
ميكن صرف «كاش» اإلجازات من وفورات الوزارات. وأوضحت 
املصادر: يتم ذلك بإدراج صرف البدل النقدي مقابل مدة اإلجازة 
التي قدم املوظف طلبا لبيعها على بند حساب العهد لكل وزارة، 
على ان تتم تسويتها آخر السنة املالية من خالل الوفورات احملققة 
مبيزانية كل منها حتى ال يتم االنتظار الى نوفمبر موعد إقرار 
امليزانية اجلديدة. ولفتت املصادر إلى عدم وجود اي عائق مالي 
أو اجرائي مينع تنفيذ هذا التصور خاصة مع تفضيل اآلالف من 
املوظفني عدم القيام بإجازتهم واحلصول على مبلغ مالي نظير 
أولويــات لديهــم.  وأكدت أن املواطن ينتظــر إجراءات تنفيذية 
من اجلهة املختصة خاصة أننا  على أعتاب عام دراســي جديد. 
وأعربت مصادر أخرى عن خشيتها من أن يكون تأخير الصرف 
يقف وراءه ما تردد عن تعديل مرسوم بيع اإلجازات والضوابط 
املتزامنة معه، معربة عن قلقها ألنه في حالة الرغبة في تعديل 
املرسوم نكون في حاجة إلى تعديل طلبات املوظفني مرة أخرى، 

وذلك معناه زيادة فترة االنتظار.

«الشؤون»: أحمد فريج وكيًال لـ «التعاون» 
وهبة الشمري لـ «الشؤون القانونية»

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون عن ان وزير التجارة 
والصناعة ووزير الشــؤون االجتماعية فهد الشريعان أصدر 
قرارا بتكليف كل من مدير ادارة الرقابة التعاونية احمد فريج 
وكيال مساعدا لشؤون التعاون ومديرة ادارة الفتوى في القطاع 
القانوني هبة الشــمري وكيال مساعدا للشؤون القانونية في 
الــوزارة. كما بني املصدر عن تشــكيل جلان خاصة في كل من 
قطاع التعاون وقطاع التخطيط للنظر في الشــكاوى اخلاصة 
بالقطاعــني. وعلى صعيد آخــر، علمت «األنبــاء» أن اجتماعا 
مشــتركا عقد بني وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة لتنسيق وتنظيم العالقة بعد اعادة االشراف على الهيئة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة إلى وزير الشؤون.

املواطن ينتظر إجراءات تنفيذية من اجلهة املختصة خصوصاً ونحن على أعتاب عام دراسي جديد بدالً من االنتظار حتى نوفمبر املقبل
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تراس بعد تسلمها مفاتيح «داونينغ ستريت»: 
سنحول بريطانيا لدولة ذات إمكانات كبيرة

عواصــم ـ وكاالت: أصبحت ليز تراس 
رســميا الرئيســة اجلديــدة للحكومة 
البريطانيــة بعــد اجتمــاع مــع امللكة 
إليزابيــث الثانية أمــس أضفى الطابع 
الرسمي على تعيينها، وظهرت وزيرة 
اخلارجية السابقة البالغة ٤٧ عاما في 
صورة رسمية وهي تصافح امللكة التي 
طلبت منها تشكيل احلكومة اجلديدة. 
وجرت املراسم الرمزية في قصر باملورال 
النائــي باملرتفعــات اإلســكتلندية، إذ 
اختارت امللكــة (٩٦ عاما) عدم العودة 
إلى لندن ملشــكالت صحية.وقال قصر 
باكينغهام في بيان إن تراس قبلت «طلب 
جاللتها وقبلت يدها لدى تعيينها رئيسة 
للوزراء». وتعود املراسم األخيرة لتسليم 
السلطة في باملورال إلى العام ١٨٨٥ في 

عهد امللكة فيكتوريا. وفي اول كلمة لها 
بعد تكليفها رسميا، رسمت تراس مالمح 
سياســة حكومتها. وقالــت من أمام «١٠

داونينغ ســتريت» إنها ســتواصل دعم 
أوكرانيا، و«ستتعامل مع تداعيات أزمة 
الطاقة بعد قطع الغاز الروسي». وقالت: 
«لدي ٣ أولويات هي دفع عجلة االقتصاد 
والتعامــل مع أزمة الطاقة التي تســبب 
بها بوتني وتعزيز اخلدمات الصحية». 

وأكــدت ان لديها «خطــة قوية لدعم 
االقتصاد» واعدة بتحويل «بريطانيا إلى 
دولة بإمكانات كبيرة». وأكدت أن بالدها 
«ستواصل العمل مع الشركاء واحللفاء في 
العالم» ملواجهة التداعيات التي خلفتها 

األزمات العاملية للمملكة املتحدة.
وقبل تكليف تراس، استقبلت امللكة 

ســلفها بوريــس جونســون، وقبلــت 
اســتقالته خــالل اجتمــاع دام نحو ٤٠

دقيقة، وقد تعهد جونسون بدعم خليفته 
بثبات، فيمــا كان يغــادر «١٠ داونينغ 
ستريت» مقر احلكومة آلخر مرة بصفته 
رئيسا للوزراء. وودع جونسون، الذي 
تخللــت واليته حلظــات مفصلية على 
رأسها «بريكســت» و«كوفيد» وانتهت 
قبل أوانها بفعل الفضائح، أنصاره الذين 
هتفوا وصفقوا له، قبل أن يتوجه للقاء 
امللكة إليزابيث الثانية. وشــبه نفســه 
بـ «صاروخ داعم أمت مهمته» وسيسقط 
في «نقطة نائيــة وبعيدة عن األنظار 
في احمليط الهادئ»، لكنه أكد «سأدعم 
ليــز تراس واحلكومة اجلديدة في كل 

خطوة».

امللكة إليزابيث كلفتها رسميًا بتشكيل احلكومة اجلديدة

امللكة إليزابيث الثانية ترحب برئيسة الوزراء اجلديدة خالل مراسم تكليفها بتشكيل احلكومة                   (رويترز)

التفاصيل ص٢٢

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري في دورته العادية الـ ١٥٨

أحمد أبوالغيط: االتفاق نهائيًا على عقد القمة العربية ١و ٢ نوفمبر 
باجلزائر وال صحة ألي حديث عن التأجيل
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«األنباء» تنشر تقسيم 
جلان الناخبني وتوزيع 

أعدادهم في الدوائر 
اخلمس واملدارس 

املخصصة لذلك
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رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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مرزوق الغامن: قررت االعتذار عن عدم 
الترشح  لالنتخابات البرملانية احلالية 
قرار مرحلي ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى للحفاظ على مصلحة الوطن

املرحلة تتطلب الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا واالبتعاد عن الصراعات 
القرار ال يعني إطالقًا ابتعادي عن املشهد السياسي وال عن واجبي الوطني 

التفاصيل الكاملة لالنتخابات وتسجيل املرشحني من صفحة ٨ إلى ١٤


