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٧٫٧ ماليني دينار لـ ١٠٨٠٠ موظف في «الكهرباء»
اعتمدها ديوان اخلدمة املدنية بعدما خضعت للتدقيق واملراجعة أكثر من مرة وال تشمل القياديني .. وإدراج بدل الشهر في كشف الراتب ملوظفي الوزارة

دارين العلي

وافق ديوان اخلدمة املدنية على كشوف 
وزارة الكهربــاء واملــاء اخلاصة مبكافأة 
الصفوف األمامية بعدما خضعت للتدقيق 
واملراجعة أكثر من مرة، وتبلغ قيمة املكافأة 
أكثر من ٧٫٧ ماليني دينار، وتشمل ١٠٨٠٠
موظف في الوزارة، وال تشــمل القياديني 
الذين مت استبعادهم من املكافأة في مختلف 
اجلهات احلكومية بقرار من مجلس الوزراء. 
من جهته، أعلن وزير األشغال ووزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوسى أمس صدور موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية على صرف مكافأة الصفوف األمامية 
للعاملني فــي الوزارة، متوجها بالشــكر 
للقيادة السياسية على اهتمامها بأبنائها 
والى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح على دعم سموه 
الالمحدود. وشــكر املوســى في تصريح 
صحافــي كل العاملني في الوزارة على ما 
قاموا به من جهود خالل جائحة كورونا، 
وبانتظار ديــوان اخلدمة املدنية ووزارة 

املالية إلنهاء إجراءات الصرف.  
هذا، ووجهــت وزارة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجددة كتابا الى وزارة املالية 
إلحاطتهــا باملوافقة من قبل الديوان على 
كشــوف الوزارة واالنتهاء مــن التدقيق 

واملراجعة عليها. 
علــى الصعيد نفســه، أعلــن الوزير 
املوســى صدور قرار من ديــوان اخلدمة 
املدنية باملوافقة على إدراج بدل الشهر في 
كشــف الراتب ملوظفي الوزارة وذلك بعد 
اســتيفاء املتطلبات الســابقة والتنسيق 

التفاصيل ص ٤مع «الديوان».

صرف مكافأة الصفوف األمامية بفئة عالية 
اخلطورة للعسكريني يحتاج إلى تعديل تشريعي

مرمي بندق 

قالت مصادر مالية مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن ميزانية صرف مكافأة 
الصفــوف األمامية للموظفــني في وزارة 

الكهرباء متوافرة.  
ولفتت املصادر إلــى أن إيداع امليزانية 
املطلوبة لوزارة الكهرباء في حساب مؤقت 
بالبنك يطلق عليه حســاب العهد يتم فور 
االطالع على استمارة الصرف املعتمدة من 

املراقب املالــي للتأكد من حــذف القياديني 
والتدقيق على إقرارات وتعهدات املوظفني، 
تنفيذا ملراقبة ديوان احملاسبة وعمال بالقانون 
الصادر من مجلس األمة. وردا على ســؤال 
حول موعد صرف مكافأة الصفوف األمامية 
للعسكريني في احلرس واجليش واإلطفاء، 
أجابت املصادر: صرف املكافأة حسب مطالبهم 
بأن تكون عالية اخلطورة يحتاج إلى تعديل 
تشريعي ألن آلية الصرف التي تنفذ حاليا 

ُحددت بقانون.

«املالية» لـ «األنباء»: ميزانية «أمامية» الكهرباء.. متوافرة 

الشريعان:ال ترشيح ملجلس التعاونيات ألكثر من دورتني متتاليتني
عدل أحكام النظام األساسي وتضمن آلية تقدمي االستقالة وقبولها .. وإحالة وكيل «الشؤون» إلى التقاعد بناًء على طلبه

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر 
خاصة أن وزير التجارة والصناعة 
ووزير الشؤون فهد الشريعان أصدر 
قــرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض 
مــواد النظام النموذجي األساســي 
للجمعيات التعاونية. وتضمن القرار 
الذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه: استبدال املادة (٤٥) من القرار 
الوزاري رقم (١٦٦/ت) لســنة ٢٠١٣
بشــأن النظام األساسي النموذجي 
للجمعيات التعاونية بالنص التالي: 
 «ميكن لعضو مجلس اإلدارة تقدمي 
اســتقالته للمجلس أو للوزارة مع 
بيان أسبابها، وال تعتبر االستقالة 
نافذة إال مــن تاريخ احلصول على 
موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية 
خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقدمي 
طلب االستقالة، وفي حال عدم الرد 
على الطلب خالل هذا املوعد تعتبر 

مكرر) للقرار الوزاري رقم (١٦٦/ت) 
لســنة ٢٠١٣ بشــأن النظام األساس 
التعاونية  النموذجــي للجمعيــات 
نصهــا كالتالــي: ال يجــوز لعضــو 
مجلــس اإلدارة الذي قضى دورتني 
انتخابيتــني متتاليتني أن يترشــح 
النتخابات املجلس لدورة ثالثة، على 
أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح 
من جديد لعضوية املجلس. ويعتبر 
العضو قد قضى دورة انتخابية في 
احلاالت التي تنتهي فيها عضويته إما 
بالقرعة أو بانقضاء األربع سنوات 
أو احلاالت التي ال يستكمل فيها هذه 
املدة بســبب حل مجلس اإلدارة أو 
لسقوط عضويته لألسباب املبينة 
باملــادة (٤٤) مــن هذا القــرار. هذا، 
وعلمت «األنباء» أن وزير الشؤون فهد 
الشريعان أصدر قرارا بإحالة وكيل 
وزارة الشؤون عبدالعزيز الشعيب 
إلى التقاعد بناء على طلبه اعتباراً 

من ٢٥ الشهر اجلاري.

االستقالة مقبولة». ونص أيضا أنه: 
على رئيس مجلس اإلدارة استدعاء 
العضو االحتياط خــالل ثالثة أيام 
مــن تاريخ قبــول االســتقالة، وإذا 
تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس 
اإلدارة باســتقالتهم دفعــة واحــدة 
يطبــق عليهم حكم املــادة (٢٤) من 
القانون. كما تضاف مادة برقم (٢٥

فهد الشريعان

«التربية»: استبعاد الفلسطينيني خريجي 
اجلامعات اإلسرائيلية من التعاقد

عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية متابعة اجراءات املعلمني 
الذين تعاقدت معهم في فلسطني مع اجلهات 
املختصة متهيدا الدخالهم البالد فور االنتهاء 
مــن تلك االجراءات ســواء في الكويت او في 

فلسطني.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 
عن ان الوفد التربوي الذي تعاقد مع املعلمني 
في فلسطني استقبل ما يقارب ٩٨٥ مستوفيا 
للشــروط من اصــل ٣ آالف متقدم، مشــيرة 

الى ان من اجتاز املقابالت واالختبارات ٥٠٠
معلم ومعلمة مت اختيارهم للعمل في التربية 
معلمني في التخصصات املطلوبة والتي اعلنت 
عنهــا الوزارة. وأضافت املصــادر ان متقدما 
واحدا اعتــذر ليبقى العدد علــى ٤٩٩ معلما 
ومعلمة، الفتة الى انه مت اختيارهم وفقا للنظم 
واللوائح املعمول بها وبالتنســيق مع وزارة 
التعليم العالي التي حددت اجلامعات املعتمدة 
واملسموح بالتعاقد مع خريجيها، موضحة انه 
مت استبعاد املتقدمني من خريجي اجلامعات 
اإلسرائيلية وكذلك اجلامعات غير املعتمدة.

٥٠٠ معلم ومعلمة اجتازوا املقابالت واالختبارات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

باسل الهارون

بوتني يحيي أجواء احلرب العاملية.. أعلن تعبئة جزئية 
وأشهر سالحه النووي.. وبايدن ُيندد بـ «وقاحته»

وساطة سعودية تُفرج عن ١٠ أسرى.. واعتقال مئات احملتجني ونفاد تذاكر الرحالت املغادرة من روسيا

عواصم ـ وكاالت: أعلنت وزارة 
اخلارجية السعودية أنه مت اإلفراج 
عــن عشــرة أســرى مــن مواطنــي 
املغرب وأميركا وبريطانيا والسويد 
وكرواتيــا، فــي إطار عمليــة تبادل 
أسرى بني روسيا وأوكرانيا. وقالت 
ان اإلفراج مت بوســاطة ولي العهد، 
بفضل اهتمامات صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ومساعيه 

املستمرة مع الدول ذات العالقة.
وقالــت وكالة األنباء الرســمية 
«واس» ان اجلهات املعنية في اململكة 
قامت بتسلمهم ونقلهم من روسيا إلى 
اململكة، والعمل على تسهيل إجراءات 

عودتهم إلى بلدانهم.
إلــى ذلك، أثــار إعــالن الرئيس 
الروســي ڤالدميير بوتــني مخاوف 
انــدالع حرب عامليــة ثالثة بإعالنه 
تعبئــة جزئية الســتدعاء ٣٠٠ ألف 
جندي من قوات االحتياط، ألول مرة 
منذ كان االحتاد السوڤييتي السابق 
يقاتــل أملانيــا النازية فــي احلرب 
العاملية الثانية. وذهب أبعد من ذلك، 

حني أنذر بأنه لم يكن يخادع عندما 
قال إنه مستعد للجوء ألسلحة نووية 
للدفاع عن روســيا، وقــال «الغرب 
جتــاوز كل اخلطوط في سياســته 
العدوانية املناهضة لروسيا.. ومن 
يحاولون ابتزازنا باألسلحة النووية 
عليهــم أن يعلموا أن األمر ميكن أن 
ينقلب عليهم». وأثار قرار التعبئة 
غضب الروس الذيــن تظاهروا في 
عدة مدن واعتقل نحو أكثر من ١٠٠٠
منهم، ونفدت تذاكر السفر املغادرة 
من روسيا فور صدور القرار، وسط 
مخاوف مــن عدم الســماح لبعض 
الرجــال في ســن التجنيد مبغادرة 
روســيا. وطغت احلرب األوكرانية 
وتهديد بوتني النووي على خطابات 
اليــوم الثانــي من أعمــال اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، إذ وجه الرئيس 
األميركي جو بايدن انتقادات حادة 
إلى نظيره الروسي قائال إنه «انتهك 
بوقاحة» ميثاق األمم املتحدة. وحذر 
من أنه «ال ميكن االنتصار في حرب 

نووية، وال يجب خوضها أبدا».
األمن الروسي يعتقل محتجني شاركوا في مظاهرات رفضا إلعالن ڤالدميير بوتني التعبئة اجلزئية                (أ.ف.پ)

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي في لقطة تذكارية مع وزراء اإلعالم العرب ويبدو وزير اإلعالم والثقافة عبدالرحمن املطيري

التفاصيل ص٢٥

إيران: اتساع نطاق االحتجاجات على 
وفاة الشابة مهسا وارتفاع عدد القتلى

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الســلطات اإليرانية أمس مقتل ثالثة 
أشخاص بينهم أحد أفراد قوات األمن خالل االضطرابات التي جتتاح 
البالد، حيث أثار الغضب من وفاة شابة أثناء احتجاز الشرطة لها 

موجة احتجاجات جتددت أمس لليوم اخلامس.
وذكرت مصادر رسمية أن ما يصل إلى سبعة أشخاص قتلوا 
منذ السبت املاضي في االحتجاجات التي اندلعت على وفاة مهسا 
أمينــي، وهي شــابة تبلغ من العمر ٢٢ عاما من إقليم كردســتان 
اإليراني، وتوفيت األسبوع املاضي بعد اعتقالها في طهران بسبب 

«مالبسها غير الالئقة».
ومع ذلك، تشير التقارير الواردة من منظمة «هنجاو» احلقوقية 
الكردية إلى حصيلة أعلى، وقالت إن ثالثة متظاهرين قتلوا أمس 
األول علــى أيدي قوات األمن في املناطق الكردية أو بالقرب منها، 

حيث كانت االضطرابات شديدة ودموية على وجه اخلصوص.
وقدم أحد كبار مساعدي املرشد األعلى علي خامنئي التعازي 
ألسرة أميني هذا األسبوع ووعد مبتابعة القضية، وقال إن الزعيم 

األعلى تأثر وشعر باأللم لوفاتها.
وذكرت وكالة أنباء اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية (إرنا) أن 
«معاون شــرطة» توفي متأثرا بجروح أصيب بها أمس األول في 

مدينة شيراز بجنوب البالد.
وقالت الوكالة إن «أشــخاصا اشــتبكوا مع أفراد األمن وأسفر 
ذلك عن مقتل أحد معاوني الشرطة. وفي الواقعة نفسها، أصيب 
أربعة من أفراد األمن». ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنه جرى 

إلقاء القبض على ١٥ متظاهرا في شيراز.
وفي كرمانشاه، نقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن 
شــهرام كرامي املدعي العام للمدينة قوله إن شــخصني قتال أمس 

األول في أعقاب احتجاجات في املدينة الواقعة بغرب إيران.
وأكد قائد شــرطة محافظة كردســتان، في تصريحات لوكالة 
أنباء «تسنيم» شبه الرسمية أمس، مقتل أربعة أشخاص في وقت 

سابق هذا األسبوع في إقليم كردستان. 

السيسي: دور إستراتيجي لإلعالم في االستقرار والتنمية
القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الرئيس املصــري عبدالفتاح 
السيســي إميان مصر بأهمية الدور 
اإلستراتيجي لإلعالم في مساندة جهود 
الدول لتحقيق االســتقرار والتنمية، 
وذلك من خالل تناول القضايا الوطنية 
وتعميق الوعي العام لدى الشعوب، 
مشيرا إلى وحدة الشواغل والتحديات 
املشتركة التي تواجه العالم العربي، 

األمر الذي يستدعي قيام اإلعالم العربي 
بالتحــدث بلغة واحدة تســاعد على 
مواجهــة تلــك التحديــات، وأن يتم 
طرح القضايا املختلفة بشكل عميق 
وموضوعي ومدعــوم باحلقائق من 
أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل 
العربي، مشــددا  اجلمعي والوجدان 
علــى أن الكلمة من اإلعالم هي أمانة 

ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب.
وفيمــا يتعلــق مبكافحــة الفكر 

املتطرف وخطاب الكراهية والتحريض 
الذي تتعرض له مختلف الشــعوب 
العربيــة، شــدد الرئيــس املصري، 
على هامش اســتقباله وزير اإلعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري ونظراءه العرب، 
علــى أن الهدم لم ولن يكون رســالة 
حضاريــة، وأن القيم الدينية ال تقام 
على أنقاض اخلــراب والتدمير، ألن 
رســالة الدين هي البنــاء والتعمير 

والســالم والتنميــة، األمــر الذي لن 
يتحقق إال بتوفير األمن واالستقرار 
السياســي واملعنوي للشــعوب، في 

إطار مجال حضاري آمن.
من جانبه، صــرح املطيري بأنه 
ونظراءه العرب استمعوا خالل اللقاء 
إلى رؤية وتطلعات الرئيس السيسي 
فيما يتعلق بتعزيز التعاون بني الدول 
العربية في مجال العمل اإلعالمي العربي 

املشترك.

املطيري: استمعت ونظرائي العرب إلى رؤية الرئيس املصري بشأن تعزيز التعاون اإلعالمي العربي

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
االجتماعية  لـ «األنباء» ان إدارة احلاســب 
اآللي في قطاع التخطيط والتطوير اإلداري 
في الوزارة تعمل حاليا على إطالق مشروع 
التصويت اآللي في انتخابات مجالس إدارة 
اجلمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام. 
وأكــدت املصادر ان املشــروع شــارف على 
االنتهــاء بعد إجناز الربط اآللي بني الوزارة 
واحتــاد اجلمعيات من جهــة ومع جمعيات 
النفع العام من جهة أخرى. وأشارت املصادر 
إلى ان مشروع التصويت اآللي يشمل ايضا 
اجلمعيــات األهلية واخليريــة، متوقعة أن 

يباشر العمل فيه قريبا.

«املركزي الكويتي» يرفع سعر اخلصم ربع نقطة إلى ٣٪

باسل الهارون: البنك يحافظ على جاذبية 
الدينار كوعاء موثوق للمدخرات احمللية

«الفيدرالي» األميركي رفع الفائدة ٧٥ نقطة 
إلى ٣٫٢٥٪ للمرة اخلامسة خالل ٢٠٢٢
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التصويت في انتخابات 
«التعاونيات» و«النفع العام» آليًا


