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مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء 
أحيــط بجاهزية جميــع الترتيبــات على 
مستوى وزارات الداخلية والعدل والبلدية 
والصحة والتربية واإلعالم إلجناح العرس 
االنتخابي حلســن أختيــار أعضاء مجلس 
االمة بعد غد اخلميس.  وبث مركز التواصل 
احلكومي ڤيديو ملدير إدارة االنتخابات بوزارة 
الداخلية العقيد حقوقي د. أحمد الهاجري 
بني فيه أنه ســيتم إصدار شهادة ملن يهمه 
األمر صاحلة ملدة يوم واحد ملن فقد جنسيته 
األصلية لتمكينه من اإلدالء بصوته، ومن 

األهمية توافر البطاقة املدنية. 

وبــني الهاجــري أن بيانــات الناخبــني 
متوافرة على تطبيق «سهل» وهي: الدائرة، 
رقم اجلدول، مكان االقتراع، رقم القيد، ورقم 
اللجنة، إلى جانب توفير خط ساخن يعمل 
من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء للرد 

على استفسارات الناخبني ١٨٨٩٨٨٨. 
هــذا، وســيبدأ التصويت مــن الثامنة 
صباحا حتى الثامنة مساء، وستستمر عملية 
االنتخاب بعد الثامنة اذا تبني وجود ناخبني 
فــي مــكان االنتخاب لم يدلــوا بأصواتهم. 
ويقتصــر التصويت في هــذه احلالة على 
هؤالء الناخبني دون غيرهم. وتنشر «األنباء» 
على موقعها اإللكتروني أســماء وعناوين 
املــدارس املخصصة للتصويت، وحســب 

القانــون حتظــر إقامة أكشــاك أو خيام أو 
أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع 
وسائل النقل بقصد الدعاية االنتخابية أمام 
جلان االقتراع أو غيرها. وقرر مجلس الوزراء 
إســقاط األقساط املتبقية على الشهداء في 
«السكنية» و«االئتمان» واملراد تكرميهم. 

هذا، وتنازلــت وزارة الدفاع عن موقع 
معسكر لواء اجلنوب «غرب مدينة صباح 
األحمد الســكنية» لصالح املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية وهو ثاني تنازل.  وذكرت 
مصادر مطلعة أن املجلس لم يبت في تشكيل 
هيئة أسواق املال في اجتماعه أمس، الفتة 
إلى أن املجلس لم يعتمد أيا من القياديني، 

التفاصيل ص٢

«املوانئ»: اعتماد الئحة أسعار استغالل األراضي واألرصفة
أعلنت مؤسســة املوانئ عن اعتماد مجلس الوزراء 
الئحة أسعار اســتغالل األراضي واألرصفة في موانئ 
الشويخ والشعيبة والدوحة التابعة لها عمال بحكم املادة 
١٤ من املرســوم بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء 
املؤسسة، وفي إطار تنفيذ قرارات وتوصيات املجلس 
بشــأن تنويع مصادر الدخــل وزيادة اإليــرادات غير 
النفطية بامليزانية العامة للدولة حتقيقا للصالح العام.

وأشــارت املؤسسة إلى أن األسعار التي مت تعديلها 

مبوجــب هــذه الالئحــة تشــمل األراضي والســاحات 
واملســتودعات واألرصفــة وأحواض املراكــب والبناء 
داخل املوانئ البحرية التابعة للمؤسسة والتي يجري 
استغاللها من جانب الشركات ذات العقود طويلة األمد 

املبرمة مع املؤسسة.
ولفتت إلى أن تعرفة الرســوم واألجور واخلدمات 
وغيرها من األســعار األخرى املطبقة باملوانئ التابعة 

لها ما زالت كما هي، ولم تتم زيادتها حتى تاريخه.

٢٠ مجلس إدارة حكوميًا.. إلى احلّل
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
حكوميــة رفيعة املســتوى 
أن مجالــس إدارات نحو ٢٠
جهة مستقلة ما بني هيئات 
ومؤسسات وشركات حكومية 
تنتظر قرارات بحل مجالس 
إداراتها وتعيني أخرى جديدة 

مراســيم حل تلك املجالس، 
وأن القرارات ســتصدر في 
حينهــا مهمــا كانــت املــدة 

املتبقية.
وذكرت املصادر أن التوجه 
احلكومي ينصب حاليا على 
ضخ دماء جديدة في مجالس 
إدارات اجلهــات والهيئــات 
احلكومية مبا يتماشــى مع 

الرؤى احلكوميــة اجلديدة 
والتي تعلي مبادئ اإلجناز 
في كل املشروعات واخلطط 
إلــى  احلكوميــة، وصــوال 
االنحياز للمواطنني بتذليل 
مــا يواجههم من مشــكالت 
وحتسني مستويات اخلدمات 

املقدمة إليهم.

بدال عنها، وذلك بعد انتخابات 
وتشــكيل  األمــة  مجلــس 

احلكومة اجلديدة.
وقالت املصادر إن املجالس 
احلالية تترقب صدور قرارات 
حلها تباعا، وإن املدة املتبقية 
في مراسيم بعض املجالس 
والتي تزيد على عام وأكثر 
لــن تكون عائقا أمام صدور 

صرف «بدل سهر» ملوظفي البلدية

بداح العنزي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزيرة الدولة لشؤون 
البلديــة ووزيــرة الدولة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات د.رنــا الفارس، دعــت مدير عــام البلدية م.أحمد 
املنفوحــي إلى التنســيق مع ديوان اخلدمــة املدنية ووزارة 
املالية لصرف بدل ســهر للعاملني فــي البلدية ممن تتطابق 

طبيعة عملهم مع طبيعة البدل املذكور.
 وفــي جانب آخر، أعلنت «البلديــة» اجتياز ٤٥٣ متقدما 
الختبارات «محامي بلدية»، والتي متت بإشراف وتنظيم وإدارة 

جامعة الكويت وحصولهم على نسبة جناح   ٦٠ ٪ فأكثر.
 وأوضحــت «البلدية» أنه ســيتم التواصل مع املجتازين 
لنســبة الـ ٦٠٪ خالل األيــام القادمة لتحديــد موعد املقابلة 
الشــخصية، مضيفة أن باب تقدمي التظلمات ســيفتح حتى 
تاريخ ٦ أكتوبر املقبل في مبنى البلدية. جتدر اإلشــارة إلى 
أن مســتوفي الشــروط من املتقدمني بلغوا ١٣٦٨، بينما تقدم 

لالختبار ١٢٧٦ خريجا منهم وتغيب عنه ٩٢ متقدما.

م. أحمد املنفوحي د.رنا الفارس

تفعيل فريق «التدخل السريع» 
في مواقف احلوادث باملدارس

عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب في نشرة عممها 
على اإلدارات املدرســية مبراحلها املختلفة، وتلقت «األنباء» 
نســخة منها، الى ضرورة تفعيل فريق التدخل الســريع في 
مواقــف األزمــات واحلوادث.  وقال د. اليعقوب في نشــرته: 
إنه استعدادا لعودة املتعلمني الشاملة إلى مقاعد الدراسة في 
العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ م، وحرصا على سالمة املجتمع املدرسي، 
يرجــى العمل على تفعيل فريق التدخل الســريع في مواقف 
األزمات واحلوادث باملدرسة، وذلك حسب الدليل اخلاص به 

الذي نسعى من خالله إلى حتقيق األمن املدرسي.

«الكهرباء» تطلق التيار في «املطالع» األربعاء
دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة، عن بدء تشغيل اول 
محطــة حتويل رئيســية في 
مدينة املطالع يوم غد االربعاء 
يليها تشغيل ٣ محطات أخرى 
في السادس من الشهر املقبل.

وفــي ســياق منفصل، رد 
ديــوان احملاســبة مناقصــة 
الــوزارة اخلاصــة باالعمــال 
الكهربائية في منطقة خيطان 
اجلنوبي حلني امتام عملية ربط 
ميزانيــات اجلهات احلكومية 
حيث كانت الوزارة قد اجرت 
الدراســات واعتمدت الشركة 
الفائــزة باملناقصــة وأخــذت 

املركــزي  اجلهــاز  موافقــة 
للمناقصات عليها.

ومن املفترض وفق املصادر 
ان البند املالــي لهذه املناقصة 
مرصود في ميزانية ٢٠٢١-٢٠٢٢

اال انه لم تتم الترسية حتى اآلن 
على الشــركة الفائزة وتوقيع 
العقود لبدء العمل بسبب عدم 

ربط امليزانيات حتى اآلن.

وقالت املصــادر إن هذه 
احملطات جهد ٤٠٠ كيلو فولت 
بقدرة تبلغ ٢٠٠٠ ميغاواط 
للمحطــات االربع، ســتقوم 
بتزويــد محطــات التحويل 
الرئيســية جهــد ١٣٢ كيلو 
فولت التي ســيتم تشغيلها 
فيمــا بعد ومحطات ١١ كيلو 

فولت كذلك.

نظر الطعن بـ «املدنية» و«ضم املناطق» اليوم
عبدالكرمي أحمد

أيــدت محكمة االســتئناف 
أمــس قــرار وزارة الداخليــة 
بشــطب املرشــحني عايــض 
البرغش  أبوخوصة وعبداهللا 
ونايف املرداس وأنور الفكر من 
السجالت االنتخابية، استنادا 
إلــى حكــم دســتورية قانون 
«حرمان املســيء»، وبذلك لن 
الترشــح فــي  يتمكنــوا مــن 

انتخابات مجلس األمة.
مــن ناحيــة أخــرى، تعقد 
اليــوم  الدســتورية  احملكمــة 
جلســتها فــي غرفة املشــورة 
لنظر الطعن املباشر بدستورية 

بصدور مرسوم ضرورة بتعديل 
االنتخاب.

وذكر الطعن أن أحكام هذا 
املرســوم تعد أحكاما انتقالية 
تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد 
نفاذه ويلغي كل حكم يتعارض 
مع أحكامه، مشيرا إلى أنه لن 
يتم عرضها على مجلس األمة 
النتهاء العمل بها، ما يعد مخالفة 
دستورية جسيمة لنص املادة 

٧١ من الدستور.
وأشار إلى أنه لم تتم إحالة 
أي شخص إلى النيابة رغم أن 
املذكرة اإليضاحية لهذا املرسوم 
قد ربطت إصداره مبا أســفرت 
عنه جلنة تقصي احلقائق بشأن 

ثبوت التالعب بالقيود، ما يشكل 
جرمية، متسائال: «كيف توجد 
حالة ضرورة ولــم تتم إحالة 
شخص متالعب إلى القضاء؟».
أمــا بشــأن مرســوم ضــم 
املناطق اجلديدة إلــى الدوائر 
االنتخابية، فيرى الطعن أهمية 
واستحقاق مشاركة ناخبي هذه 
املناطق وعدم حرمانهم من حق 
االنتخاب، إال أن هذا األمر لم يكن 
محله مرسوما بقانون بل قانون 
يصدر من السلطة التشريعية 
كحاالت سابقة قدم فيها مشروعا 
قانونني بتعديالت جذرية على 
قانون االنتخاب وإدراج مناطق 

جديدة.

املرسومني بقانونني ٥ و٦ لسنة 
٢٠٢٢ بشــأن إقــرار التصويت 
بالبطاقة املدنية وضم مناطق 
ســكنية جديــدة إلــى الدوائر 
االنتخابية، وبوقف االنتخابات 

مؤقتا حلني الفصل فيه.
وعلمــت «األنبـــــــاء» أن 
الطعــن يعتــرض علــى عــدم 
وجود حالة ضــرورة إلصدار 
مرســوم التصويــت بالبطاقة 
املدنيــة، حيــث يــرى أنه كان 
األولى بالســلطة التنفيذية أن 
تبــادر جاهدة إلقراره قبل حل 
مجلس األمة باعتباره لم يكن 
وليد صدفة ميكن وصف آثاره 
باخلطرة التي ال ميكن تداركها إال 

«زين» تطلق «Zain Great Idea» السابع.. 
بُحّلة جديدة كليًا 

إميان الروضان ووليد اخلشتي يتوسطان املبادرين وفريق «زين»
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سعد اخلنفور: نرفض 
املساس بجيب 

املواطن رفضًا قاطعًا

سعد اخلنفور
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فايز اجلمهور: أنادي 
باحلفاظ على عقيدتنا 

اإلسالمية

فايز اجلمهور
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