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غير مخصص للبيع

ملشاهدة الڤيديو

«الداخلية»: توّجه لرفع االلتحاق بعائل إلى ٨٠٠ دينار
مبارك التنيب

كشــف مصدر أمني عــن أن وزارة 
الداخلية تتجه الــى اصدار قرار برفع 
ســقف االلتحاق بعائل (مادة ٢٢) الى 
٨٠٠ دينار بدال من السقف احلالي املقدر 
بـ ٥٠٠ دينــار على ان يبدأ العمل بهذا 
القرار قريبا، مؤكدا ان القرار سيطبق 
علــى جميع الوافدين مــن حملة املواد 
املختلفة «١٧ - ١٨» (حكومي وخاص). 

وقــال املصدر في تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء» ان الســماح للوافدين ممن 
يتحصلــون علــى راتــب ٨٠٠ دينــار 
ويرغبون في استصدار التحاق بعائل 
سيكونون ملزمني بتقدمي اذونات عملهم 
األصلية ولن يعتد بأي كتب تشير إلى 
حصولهم على راتب إضافي من أي جهة 
كانــت، كما لن يعتد أيضا بكتب ميكن 
ان تقدم وتشير الى ان الوافد يدخل في 
حسابه البنكي مبلغ شهري إضافة الى 

راتبه األساسي عن طريق راتب إضافي. 
وذكر املصدر ان هذا التوجه اجلديد يأتي 
انطالقا من حرص «الداخلية» على ضبط 
التركيبة الســكانية ومتكني الشرائح 
ذات الدخل املرتفع من إحضار عوائلهم 
شرط ان يوفروا لهم مستوى معيشة 
مرضيــا دون ان يكون جــل اهتمامهم 
البحث لزوجاتهم عن عمل وإشراكهن 
في ســوق العمل املكتظ أصال. يشــار 
إلى أن القرار سيشمل حملة املادة ٢٢، 

وهم الزوجات واألبناء ممن هم أقل من
١٦ عاما ملن يدخل الى البالد حديثا وكذلك 
األب واألم وأم الزوجة. على صعيد آخر، 
أكد املصدر استمرار السماح للوافدين 
من حملة املادة ٢٢ بالبقاء خارج البالد 
ألكثر من ٦ أشهر، وهو األمر الذي طبق 
منذ جائحة كورونا واإلغالق. وأضاف 
املصدر: حتى اآلن يحق للوافد أن يجدد 
ملن هم على كفالته بسمة التحاق بعائل 
وهــم خارج البالد. واســتدرك املصدر 

بالقول: هناك دراسة لتطبيق اذن الغياب 
على حملة املادة ٢٢ وضرورة ارفاق اذن 
للغياب حال الرغبة في البقاء لفترة تزيد 
على ٦ اشهر باخلارج أسوة بالعاملني 
في القطاعني اخلاص واحلكومي واخلدم 
مواد (١٧ - ١٨ - ٢٠)، الفتا الى أن هذه 

الدراسة لم تعتمد.
وحــول الزيــارات وتوقيت فتحها 
للوافدين، قال املصدر: ال جديد حتى اآلن 
في هذا امللف وستظل مغلقة حتى حني.

ممثل األمير.. سمو ولي العهد يتوجه 
اليوم إلى اململكة املتحدة لتقدمي 
واجب العزاء بوفاة امللكة إليزابيث

بحفظ اهللا ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، حفظه 
اهللا، والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن 
اليوم األحد ٢٢ صفر ١٤٤٤هـ املوافق ١٨ ســبتمبر 
٢٠٢٢م متوجها إلى اململكة املتحدة الصديقة، وذلك 
لتقدمي واجب العزاء بوفاة صاحبة اجلاللة امللكة 
إليزابيــث الثانية ملكة اململكة املتحدة لبريطانيا 

العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

السماح باالستصدار مقيد بإذن العمل األصلي ولن يلتفت إلى رواتب إضافية أو مستند بنكي.. واستمرار بقاء حملة املادة ٢٢ ألكثر من ٦ أشهر 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
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تعيني ١٠٠٠ عامل باملدارس 
ورصد ٤ ماليني دينار للتكييف

إعادة هيكلة وتنظيم عمل 
املقاهي الشعبية

خطوات لتنفيذ املدرج األوسط 
ومواقف طائرات الشخصيات املهمة

«الصحة» تتعاقد لشراء أدوية
«ضمور العضالت» بـ ٣٫٥ ماليني دوالر

عبدالعزيز الفضلي

يكتمل اليوم دوام املربع التعليمي للمعلمني واملعلمات، 
حيث تباشر اإلدارات املدرسية في املرحلة الثانوية أعمالها 
بعد أن سبقتها في الدوام املراحل التعليمية الثالث، على أن 
يعود رياض األطفال وتالميذ االبتدائي إلى مقاعد الدراسة 
يوم األحد املقبل ٢٥ الشــهر اجلاري، وفي ٢ أكتوبر املقبل 

يباشر طلبة املتوسط والثانوي دراستهم. 
هــذا، وتبذل «التربيــة» أقصى اجلهــود وتعمل بكامل 
طاقتها على معاجلة بعض املالحظات املتعلقة بالنظافة في 
عدد من املدارس والتي نتجت عن نقص في العمالة، وتعثر 
بعض الشــركات في توفيرها بالوقــت احملدد واملدون في 
العقود املبرمة مع الوزارة، مشيرة الى أنها اتخذت إجراءات 
استثنائية ملعاجلة أزمة نقص العمالة، منها تعيني ما يقارب 
١٠٠٠ عامل فــي إدارة اخلدمات، ومت توزيعهم جميعا على 
املدارس واالستفادة منهم في عمليات التنظيف واالستعداد 

اجليد للعام الدراسي. 
كمــا لفتت إلى رصد ٤ ماليني دينــار ميزانية تقديرية 
لطرح مناقصة أو ممارســة عامــة لتوريد وحدات تكييف 
ملدارس التعليم العام، منها ٨٠٠ ألف دينار خاصة بالسنة 

املالية احلالية. 

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
أن الوزارة تعمل على اعادة تنظيم عمل املقاهي الشعبية، 
باإلضافــة الى النظر في الهيــكل التنظيمي لها، على أن 
تكــون إدارة قائمة بذاتها وتتبــع أحد قطاعات الوزارة، 

ويتم ربطها مع اجلهاز اإلداري والتنظيمي للوزارة.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر أن اإلدارة العامة للطيران املدني 
بدأت في اتخاذ خطوات متسارعة في شأن تنفيذ أعمال املدرج 
األوسط ومواقف طائرات الشحن والشخصيات املهمة والبنية 
التحتية املساندة ملطار الكويت. وفي التفاصيل، قالت املصادر 
إن اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وافق على طرح ممارسة 
التنفيذ على ان يتولى اجلهاز إجراءات الطرح. وذكرت أن عملية 
الطرح ستكون خالل الفترة املقبلة وذلك بعد رصد «الطيران 

املدني» القيمة التقديرية للعقد ومدة التنفيذ.

علي إبراهيم

علمت «األنباء» مــن مصادرها أن وزارة الصحة طلبت 
شراء أدوية (حقن) لعالج مرض ضمور العضالت «دوشيني» 
ملستشــفيي الصباح والعــدان، وذلك بتكلفة تصل إلى ٣٫٥

ماليــني دوالر، ما يعادل أكثر من مليــون دينار. وقد وافق 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة لـ «الصحة»، على طلب 
التعاقد باألمر املباشر في هذا الشأن بناء على نص املادة ١٨

من قانــون املناقصات العامة، وذلك بعد أخذ املوافقات من 
اجلهــات الرقابية. جتدر اإلشــارة إلى أن الضمور العضلي 
الدوشــيني هو مرض وراثي يؤدي إلــى ضمور العضالت 

بشكل سريع، وهو أحد األمراض النادرة.

التفاصيل ص٦

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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أكثر من ١٠٠ من قادة العالم يستعدون 
حلضور جنازة امللكة الراحلة ولندن 

تخوض أكبر حتٍد أمني على اإلطالق

مخاوف من جلوء بوتني للسالح النووي 
وبايدن يحّذر: «التفعل التفعل التفعل»

عواصمـ  وكاالت: أعلن اجليش األوكراني استعادة املزيد من املناطق 
في مقاطعة دونيتســك، بعــد آالف الكيلومتــرات التي متكن من 
حتريرها من القوات الروسية، وهو ما يثير املخاوف حول ضيق 
خيارات الرئيس الروســي فالدميير بوتني، وإمكانية اســتخدامه 
لألسلحة النووية. وقد وجه الرئيس األميركي جو بايدن حتذيرا 
لنظيره الروسي من استخدام أسلحة كيميائية أو نووية تكتيكية 
لتعويض اخلسائر الكبيرة التي مني بها جيشه. وقال بايدن في 
مقابلة أجرتها معه شــبكة «ســي بي إس» «ال تفعل. ال تفعل. ال 
تفعل»، وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن احتمال جلوء بوتني، إلى 

أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.

عواصــم - وكاالت: انتظر نحو ٧٥٠ ألف مواطن بريطاني 
من محبي امللكة اليزابيث الثانية الراحلة، ألكثر من ٢٤ ساعة، 
ضمن طابور امتد لعدة كيلومترات على نهر التاميز وذلك إللقاء 
النظرة األخيرة على جثمانها املسجى في بهو وستمنستر حتى 

موعد اجلنازة الرسمية صباح غد. 
كذلك بدأ منذ امس وصول القادة والزعماء والرؤساء األجانب 
حلضور مراسم جنازة امللكة األطول حكما لبريطانيا واملتوقع 
أن يتجــاوزوا الـــ  ١٠٠ من ملوك ورؤســاء الدول واحلكومات 
من بني ألفي شــخصية رســمية وجهت لها الدعوة. وسينقل 
اجلثمان ضمن مســيرة إلى كنيسة وستمنستر حيث ستقام 
مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. وستكون 
اجلنازة الرســمية األولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني 
األسبق وينستون تشرشل العام ١٩٦٥. وقالت شرطة لندن إن 
اجلنازة ســتكون أكبر حدث تتولى ضمان أمنه على اإلطالق، 
حتى إنه أكبر من األلعاب األوملبية التي أجريت في لندن عام 
٢٠١٢، حيــث وضعــت بريطانيا خطة تشــكل أكبر حتد أمني 

للندن منذ احلرب العاملية الثانية عام ١٩٤٥. 

(رويترز) حضور كبير إللقاء النظرة األخيرة على جثمان امللكة في قاعة وستمنستر 
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نهجها اإلصالحي فسأقف  ضدها

خالد العنزي: محاربة الفرعيات 
وشراء األصوات خطوات إصالحية

مبارك الطشة: املخدرات ومخالفو 
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