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مجلس الوزراء يحسم شواغر القياديني الضرورية 

مرمي بندق 

يســتكمل مجلــس الــوزراء فــي 
اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمــد نواف 
األحمد الصباح مناقشة الترشيحات 
املقدمة لشغل بعض املناصب القيادية 
الشــاغرة، حيث يؤيد البعض حسم 
بعــض املناصــب قبــل االنتخابات، 
ويرى آخــرون التأني في البت فيها. 
وعلمت «األنبــاء» من مصادر أن من 
ضمن املناصب التي يســعى املجلس 
إلى حســمها مفوضية هيئة أســواق 
املال، ورئيس وحدة التحريات املالية، 
وتعيني ٤ أعضاء في مجلس إدارة بنك 
الكويت املركزي ملدة ٣ سنوات ميثلون 
القطــاع اخلاص من ذوي اخلبرة في 
الشؤون االقتصادية واملالية واملصرفية 
أو جتديد مرسوم األعضاء احلاليني.  
هذا، وســيحاط املجلس علما بتقرير 
اللجنــة القضائيــة املكلفة بدراســة 
بيانــات املرشــحني وشــطب مــن ال 
تنطبق عليه الشروط والضوابط مع 
بيان أســباب الشطب وتوفير فرص 
التقاضي لهم قبل موعد االنتخابات. 
ومن ضمن القضايا املنتظر حســمها 
مشروع مرسوم حتديد موعد اجللسة 
االفتتاحية لدور االنعقاد األول العادي 
من الفصل التشــريعي السابع عشر 
ملجلس األمة والذي تصدره احلكومة 
احلالية قبل تقدمي استقالتها فور إعالن 
نتائج االنتخابات. وردا على ســؤال 
حول نسب تكويت الوظائف احلكومية، 
أجابت املصادر بأن قرار ديوان اخلدمة 
املدنية رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد 
وإجراءات تكويت الوظائف احلكومية 
مت إجنازه وفق املدة الزمنية التي حددت 
لتنفيذه وهي ٥ سنوات بالنسب التي 
مت وضعها، وال يوجد ما مينع من إعادة 
النظر في إصدار قرار جديد يتضمن 
تخصصات إضافيــة، أو دمج وإلغاء 

قطاعات أو هيئات.

في اجتماعه االعتيادي األسبوعي.. ويحاط علمًا بتقرير اللجنة القضائية املكلفة بشطب مرشحني وأسباب الشطب وتوفير فرص التقاضي لهم قبل موعد االنتخابات

 مشروع مرسوم لتحديد موعد اجللسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الـ ١٧
إضافة بعض التخصصات لقرار تكويت الوظائف احلكومية ودمج وإلغاء قطاعات أو هيئات على نار هادئة

الفارس لقيادات «الزراعة»: الوجه بالوجه أبيض.. 
عهد جديد.. والتقييم حسب اإلنتاجية والتخصص

التغيير قادم ال محالة.. واألمن الغذائي في صدارة اهتمامات القيادة العليا

محمد راتب 

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
الفارس  بالوكالة د.محمــد 
بلقاء قيادات الهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لشــؤون 
الســمكية أمس األحد، كما 
ذكرت «األنبــاء»، وذلك في 
مقــر الهيئــة فــي الرابية، 
ناقال لهم توجيهات رئيس 
مجلس الوزراء بتعزيز األمن 

الغذائي، ومتابعة واهتمام 
القيــادة العليــا بهذا امللف 
بشكل خاص، والتركيز على 
إنتاجية احليازات احليوانية 
والنباتية واتخاذ إجراءات 
صارمة بحق املخالفني. وفي 
ضوء هــذه الزيــارة، ذكر 
مصدر حكومي لـ «األنباء» 
أن زيارة الوزير د.الفارس 
وجهــت رســالة واضحــة 
للقياديني بأن ما ستشهده 
الهيئة من تغييــرات بناء 
علــى توجيهــات عليا من 

رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح، موضحا أننا في 
عهد جديد، والوجه بالوجه 
أبيض، في تلميح منه إلى 
أن تقييــم القيــادات علــى 
طاولة مجلس الوزراء وكل 
حسب إنتاجيته وشهاداته 
إلى  وتخصصــه، إضافــة 
اتخاذ قرارات باستبعاد أو 
تعيني شــخصيات بحسب 
التقييم خالل األســبوعني 
املقبلني. وذكــر املصدر أن 

الوزير أملح إلى أن التغييرات 
مبنية على مالحظات واردة 
بحق القيادات وأدائها خالل 
الفتــرة املاضيــة، كمــا قام 
الوزير بالتشــديد على أن 
العهــد اجلديــد يحتاج إلى 
الكفاءات والكوادر الوطنية، 
حيث وجه تساؤالت حول 
الهيئــة  موظفــي  أعــداد 
وكوادرهــا الوطنية ومدى 
احلاجة إلــى املزيد إلجناح 
املســيرة اإلصالحيــة فــي 

الهيئة. د.محمد الفارس

السعيد: حتويل مراجعي «مبارك» 
و«العدان» إلى مستشفى جابر

وزير الصحة أكد أن «الفروانية اجلديد» للكويتيني فقط 

حنان عبداملعبود

أكد وزير الصحة د.خالد الســعيد على هامش تدشــني 
مركــز غرب عبداهللا املبارك الصحي، ان الوزارة مســتمرة 
بالعمــل في املشــاريع الصحية التنموية، ومنها مشــروع 
مستشفى الصباح ومستشفى العدان، والفروانية الذي بدأ 
باستقبال املراجعني تدريجيا. وأوضح انه سيشهد الشهر 
اجلاري حتويل املواطنني املراجعني من مستشفى العدان إلى 
مستشفى جابر في جنوب السرة ويتبعها حتويل املواطنني 
من مستشفى مبارك الكبير إلى مستشفى جابر، إضافة إلى 
تخصيص مستشفى الفروانية اجلديد للمواطنني بناء على 

قرار مجلس الوزراء.

د.خالد السعيد يدشن العمل في مركز غرب عبداهللا 
املبارك الصحي                      (قاسم باشا)

التفاصيل ص٤

ملشاهدة الڤيديو

أوكرانيا ُتلحق أقوى هزمية بروسيا بعد طردها من كييڤ
وتعد بإنهاء «االحتالل» بسرعة إذا حصلت على األسلحة

عواصمـ  وكاالت: بعد ثالثة أيام على 
وفاتها في اسكتلندا، بدأت امللكة إليزابيث 
الثانية أمس رحلة وداع مملكتها، وغادر 
نعشها قصر باملورال في رحلة العودة 
إلــى لندن حيث ســتوارى الثرى في ١٩

اجلاري. احملطة األولى في رحلة العودة 
كانت في إدنبره عاصمة اسكتلندا، حيث 
نقل اجلثمان عبر موكب رسمي، مر بعدد 
من القرى والبلدات قاطعا نحو ٣٠٠ كلم، 
واصطفت احلشــود علــى الطرقات في 
صمت لتأبني امللكة التي حكمتهم ٧٠ عاما. 
وسار املوكب ببطء حتى يتسنى للحشود 
مشاهدة اجلثمان في رحلة استغرقت ست 
ساعات، إلى قصر هوليرود هاوس املقر 
الرسمي للملكة في اسكتلندا في العاصمة 
إدنبره وسيبقى النعش في القصر خالل 
الليل، ثم يســجى في كاتدرائية سانت 
جيل حيث ســتقام مراســم دينية قبل 

نقله جوا إلى لندن مساء غد.
وفي مــوازاة ذلك، عني امللك تشــالز 
الثالث رسميا ملكا ألستراليا ونيوزيلندا 
أمــس في احتفاالت بروتوكولية أقيمت 
في البلدين مبناســبة اعتالئه العرش، 
وسبقتهما كندا التي أعلنت والءها للملك 

اجلديد أمس األول.

عواصم - وكاالت: واصلت 
القوات االوكرانية تقدمها السريع 
في الشرق واجلنوب والشمال 
الشرقي، مقابل التراخي الروسي. 
وقــال القائــد العــام للجيــش 
األوكرانــي اجلنــرال فاليــري 
زالوجنــي إن قواته اســتعادت 
الســيطرة على أكثر من ثالثة 
آالف كيلومتــر مربع منذ بداية 
سبتمبر اجلاري. واعتبر الرئيس 

االوكراني فولودميير زيلينسكي 
«أن هذا الشتاء هو نقطة حتول، 
وميكن أن يؤدي إلى إنهاء احتالل 
أوكرانيا بســرعة. إذا كنا أقوى 
قليــال باألســلحة، فســننهي 
االحتالل بشكل أسرع». واعترفت 
وزارة الدفاع الروسية أنها قررت 
إعادة نشر قواتها املنسحبة من 
إيزيوم وباالكليا شرقي أوكرانيا 
لتدعيم وتقوية املواقع في محور 

دونيتســك. ويعد االنســحاب 
من مدينة إيزيوم أسوأ هزمية 
للقــوات الروســية منذ طردها 
مــن العاصمة كييــڤ. ونقلت 
صحيفة «فايننشال تاميز» عن 
وزير الدفاع األوكراني ألكســي 
ريزنيكوف أن «هجومنا اخلاطف 
هو أكبر انتكاســة لروسيا منذ 
بدء الغزو»، معتبرا أن الهجوم 
املضــاد الذي تشــنه قواته من 

أيام «كان أفضل مما توقعنا».
وأظهــرت خريطــة منطقة 
خاركيف، التي عرضتها وزارة 
الدفاع الروسية أمس، انسحابا 
كبيرا للجيش الروسي، وأشارت 
إلــى انه لم يعد يســيطر األحد 
ســوى علــى جــزء صغير من 
األراضي الواقعة في شرق منطقة 

خاركيف خلف نهر أوسكول.

مدرعات عسكرية روسية تفر من جبهة القتال في خاركيف األوكرانية أمس           (رويترز)

نعش امللكة اليزابيث الثانية يصل الى قصر هوليرود هاوس في إدنبره                (رويترز)  التفاصيل ص ١٨ التفاصيل ص ١٨

امللكة إليزابيث تقوم برحلتها األخيرة.. 
ونعشها يسّجى في إدنبره قبل انتقاله إلى لندن

«الداخلية» تنفي ما مت تداوله عن ضبط مجموعة من األشخاص بتهمة 
شراء األصوات: نعمل ملواجهة محاوالت إفساد العملية االنتخابية

أهابت باجلميع إلى حتري الدقة فيما يتم نشره وعدم االجنراف وراء احلسابات وأخذ املعلومة من مصادرها الرسمية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء كالتالي: 
باإلشــارة الى ما مت تداوله مبواقع التواصل 
االجتماعي عن ضبط مجموعة من االشخاص 
بتهمة شــراء االصوات، فإن وزارة الداخلية 
ممثلــة بقطاعاتها املختصــة تعمل بكل جهد 
لرصد اي مخالفات من شأنها افساد العملية 

االنتخابية، وستتخذ كافة اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفني. وتنفي اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، ما مت تداوله 
على مواقع التواصــل االجتماعي عن ضبط 
مجموعة من األشخاص بتهمة شراء األصوات، 
وأنه في حال ضبط اي واقعة سيتم االعالن 

عنها فورا مبواقعنا الرسمية وبكل شفافية.
وتهيب باجلميع الى حتري الدقة فيما يتم 
نشره او يتداول من اخبار، وعدم االجنراف 
وراء احلسابات وأخذ املعلومة من مصادرها 
الرســمية جتنبــا للوقــوع حتت املســاءلة 

القانونية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

رئيس الوزراء يزور اململكة 
العربية السعودية الثالثاء 

مرمي بندق 

يغادر رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح أرض الوطن غدا الثالثاء متوجها 
إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز. وتأتي 
زيارة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح للمملكة 
العربية السعودية وهي أولى زياراته الرسمية، شاهدة 

على متانة وعمق العالقات بني البلدين الشقيقني. رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

أحمد مطيع: 
القيادة السياسية أعادت 

االستقرار للبلد

عبداهللا األنبعي:
القيادة السياسية 
انتصرت للدستور

خليل الصالح: 
أتشرف بأني قدمت قانون 

مكافأة نهاية اخلدمة

بدر املال: 
طلبنا من القيادة السياسية 

شيئًا فأعطتنا كل شيء 

أسامة الزيد: على الناخبني 
إيصال من يحقق نقلة نوعية 

في االقتصاد الوطني

عبداهللا األنبعيد. أحمد مطيع خليل الصالح أسامة الزيدد.بدر املال

أسامة الشاهني: 
محاربة الفساد 

تقتضي تشريعات

أسامة الشاهني

1312

ثامر العنزي: خطاب 
القيادة السياسية 

جعل الشعب متفائًال

ثامر العنزي


