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طعن «املدنية» و«املناطق اجلديدة» لن يؤجل االنتخابات
مرمي بندق

أكدت مصادر خاصة لـ «األنباء» أن االنتخابات البرملانية 
ستتم في موعدها املقرر اخلميس املقبل ٢٩ اجلاري.

وأفــادت بأن مرســوم الضرورة الصادر مــن احلكومة 
بالتصويت وفقا للبطاقة املدنية توافرت فيه شروط الضرورة 
وفق املادة ٧١ من الدستور، ومستوفي كل الشروط واإلجراءات. 
وبينت أن احلكومة اســتندت الى العديد من املســببات 

التي أوجبت عليها إصدار مرسومي ضرورة.
وجددت املصادر التأكيد على أن احلكومة استندت إلى ٦

أسباب في إصدار مرسوم ضرورة باستخدام البطاقة املدنية 
تطبيقا لنص املادة ٧١ من الدستور والتي منها تفشي وثبوت 
ظاهرة مقيتة وهي التالعب في القيود االنتخابية. وأضافت: 
أما املرســوم الثاني رقم ٦ فقد ضم ١٩ منطقة ســكنية إلى 
الدوائــر االنتخابية وفق املوقــع اجلغرافي.  وأوضحت أن 
الطعن املقدم للمحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسومي 
الضرورة رقمي ٥ و٦ لسنة ٢٠٢٢ من شخص واحد إما سيتم 
رفضه أو عدم االلتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد 

إعالن النتائج ويرفض.

مصادر خاصة لـ «األنباء»: إما عدم االلتفات إليه أو يؤجل النظر فيه إلى ما بعد إعالن النتائج ويرفض

حتصني «املسيء» ُيقصي ٦ مرشحني.. 
٤ منهم ُيفصل باستئنافاتهم اليوم

عبدالكرمي أحمد

رفضــت احملكمة الدســتورية أمس 
الطعون بدستورية الفقرة الثانية املضافة 
بقانــون رقم ٢٧ لســنة ٢٠١٦ في شــأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة «ما يعرف 
بقانون حرمان املسيء». وأرجعت احملكمة 
قضاءهــا إلى أن اإلســاءة للذات اإللهية 
واألنبياء ومســند اإلمارة اعتداء خطير 
على ثوابت وقيم املجتمع وأن صاحبها 

غير صالح ملمارسة حق االنتخاب، مبينة 
أن «حرمان املسيء» ال يخل مببدأ املساواة 

وال يتضمن متييزا غير مبرر.
واستنادا إلى هذا احلكم، قضت محكمة 
التمييز أمس باستبعاد املرشحني خالد 
شــخير ومســاعد القريفــة من خوض 
االنتخابات، كما اســتجابت لطلب دفاع 
احلكومة بوقف تنفيذ أحكام «االستئناف» 
التي كسبها عايض أبوخوصة وعبداهللا 
البرغش ونايــف املرداس وأنور الفكر، 

وبذلــك يتوقف ترشــحهم. وســتفصل 
محكمــة االســتئناف اليــوم بدعــاوى 
أبوخوصة والبرغش واملرداس والفكر، 
بعد قضاء احملكمة الدســتورية برفض 

طعونهم على «قانون املسيء».
إلى ذلك، تلقت احملكمة الدســتورية 
أمس طعنا مباشرا بدستورية مرسوم 
التصويت بالبطاقة املدنية، مطالبا بصفة 
مستعجلة بوقف انتخابات مجلس األمة 

حلني الفصل به.

د.الربيعان: أتعهد بتسريع 
«كاش» اإلجازات والبدالت 

والدراسة والعمل في وظيفتني
مرمي بندق

تعهد رئيس ديوان اخلدمة املدنية د.عصام الربيعان بتسريع 
إجراءات البت في قضايا املواطنني ومنها صرف البدل النقدي 
لإلجازات واســتحقاق البدالت واجلمع بني الدراســة والعمل 

وتعديل املسميات واجلمع بني العمل احلكومي واخلاص.
وأوضح أن بعض حلول االستفسارات يتطلب تعديال في 
اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول 
جديدة أو توفير اعتمادات مالية، وســنناقش كل قضية على 
حدة مع كل إجراء يتخذ. هذا، وأعلن «الديوان» دفعة جديدة 
من املرشــحني للعمل من حاملي املؤهالت التخصصية الذين 
عليهم مراجعة جهة الترشــيح مباشرة من دون احلاجة إلى 
مراجعة «الديوان»، كما أن الديوان مستمر في تلقي االحتياجات 
الوظيفية مــن قبل اجلهات احلكومية بهــدف إصدار دفعات 

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي املضف خالل جولة تفقدية على عدد من املدارس ورياض االطفالجديدة من املرشحني من مختلف التخصصات.

«عودة شاملة» ناجحة ملقاعد الدراسة.. واملضف: تسخير كل اإلمكانيات لراحة أبنائنا 

 إلغاء قرار وقف  النظر في طلبات 
منح ترخيص الصيدليات اجلديدة

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدر وزيــر الصحــة 
د.خالد السعيد  قرارا بإلغاء 
القــرار الــوزاري اخلــاص 
بوقــف النظر فــي طلبات 
منح ترخيص الصيدليات 
اجلديدة في القطاع األهلي 
وطلبــات منــح ترخيــص 
مزاولة مهنة الصيدلة لغير 

الكويتيني. 
من جانــب آخر، أصدر 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
قرارا بتكليف د.أريج الكندري بوظيفة مديرة مستشفى األميري 

نظراً الستقالة مدير املستشفى السابق بناًء على طلبه.

د.أريج الكندري

زياد العمر مع الوزير فهد الشريعان ود.نايف احلجرف
وفريق «بيتك» خالل التكرمي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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تخبط القيادة في إصدار االستدعاءات يزيد 
غضب الروس والهروب من التعبئة مستمر

بعــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
اإلخفاقــات امليدانيــة الكبيرة 
فــي أوكرانيا وإعــالن التعبئة 
اجلزئيــة واإلقــاالت، تســتمر 
حالــة التخبــط فــي صفــوف 
القيادة الروسية التي اعترفت 
أمس بارتــكاب «أخطــاء» في 
اســتدعاءات ملواطنــني روس 
للقتــال فــي أوكرانيــا ممــن 
يفترض أنهم معفون. وشملت 
االستدعاءات أشخاصا جتاوزوا 
سن القتال أو املرضى أو املعفني، 
باإلضافة إلى ممرضات وقابالت 

بالتســبب فــي ذلك. وتشــير 
تصريحات السلطات الروسية 
وســرعتها فــي اإلعــالن عــن 
تصحيح األغــالط وإعادة من 
جرى بحقهم استدعاء خطأ، إلى 
نــوع من القلق في مواجهة رد 
فعل جزء من السكان الغاضبني، 
لكن يبدو ان ذلك لم يكن كافيا، 
إذ شوهدت طوابير طويلة من 
املركبات على احلدود بني روسيا 
ومنغوليا على غــرار احلدود 
اجلورجية والفنلندية، للفارين 
من االســتدعاء. وبلغ عدد من 

غادروا منــذ األربعاء أكثر من 
ثالثة آالف، معظمهم رجال.

فــي غضــون ذلــك، أنشــأ 
ضابط أميركي سابق مجموعة 
دعــم للقيام بتدريب إنســاني 
وعســكري، أطلق عليها اســم 
موزارت «للسخرية» من مسلحي 
«فاغنر» سيئة الصيت املرتبطة 
باألوليغارشي الروسي يفغيني 
بريغوجني امللقــب بـ «طباخ» 
بوتني. واستعانت بها روسيا في 
مناطق النزاع كسورية ومالي.
التفاصيل ص٢١

ال يتمتعن بأي خبرة عسكرية 
مــا أثــار ردود فعــل غاضبــة 
وسخطا على مواقع التواصل 
االجتماعي وفي الشــارع الذي 
يشهد احتجاجات متواصلة منذ 
إعالن الرئيس فالدميير بوتني 
التعبئــة، وهو مــا أحرج تلك 
السلطات التي وعدت بتصحيح 

األخطاء.
واتهمــت رئيســة مجلس 
الشــيوخ في البرملان الروسي 
فالنتينا ماتفيينكو السلطات 
اإلقليمية املشرفة على التعبئة 

تكليف الثنيان مديرًا لـ «التأمينات»
عبدالهادي العجمي

علمــت «األنباء» أن وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد قبل استقالة مشعل 
العثمان و٣ من نوابه، والذي انفردت «األنباء» بنشره أمس.

وقال مصدر حكومي مطلع، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن الوزير الرشيد أصدر قرارا بتكليف رئيس قطاع العمليات 
في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أحمد الثنيان ليقوم 
بأعمــال املدير العام إلى حني تعيــني مدير عام جديد، كما مت 
تعيني ســالمة السالمة نائب املدير العام للشؤون التأمينية، 

ومنال العدساني نائب املدير العام لتكنولوجيا املعلومات.

االنتهاء من البنية التحتية 
لـ ٩٨٠٠ قسيمة مبشروع 

املساكن منخفضة التكاليف
عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة العامة للرعاية السكنية عن االنتهاء من 
تســليم البنية التحتية لـ ٩٨٠٠ قســيمة في مشروع املساكن 
منخفضة التكاليف. وقالت «السكنية» في بيان لها إن مساحة 
القسيمة ٢٠٠م٢، ويحتوي املشروع على خزان للري بسعة ٢٥٠

ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية اخلزان، باإلضافة الى 
األعمال اخلاصة مبحطات الكهرباء الفرعية، مبينة أن املشروع 
بــدأ العمل به في ١٢ ديســمبر ٢٠١٨ ومت تســليمه في ٢٩ مايو 
٢٠٢١، مشــيرة الى أن مشروع «املســاكن منخفضة التكاليف» 
من املشــاريع احليوية التي تقوم املؤسســة بتنفيذها والذي 
سيكون بديال عن املساكن القائمة مبنطقتي تيماء والصليبية 
ويبعد عن مدينة اجلهراء ١٦كم جنوب طريق الساملي، ويتضمن 
مساحة للسكن اخلاص تقدر بـ٥٫١٤٤٫٣٠٠ م٢، وسكنا استثماريا 
مبساحة ٤٨ ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات على مساحة 
١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة حرفية مبساحة ١٦٩ ألفا و٦٠٠م٢، ومناطق 
خدمات بنية حتتية تتضمن أبراج مياه علوية ومحطة معاجلة 
صرف صحي مبساحة ٢٠٤٫٩٠٠ م٢، باإلضافة إلى طرق رئيسية 

مبساحة ١٫٥٥٤٫١٠٠م٢.

أريج الكندري مديرة ملستشفى األميري
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