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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً ملى فهاد العرميان 05

قضايا اليوم الثالث: احلريات واالقتصاد ومواجهة الفساد

سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ولليوم الثالث على التوالي 
مع املجاميع النيابية، وفي إطار املشــاورات 
بشأن التشكيل احلكومي اجلديد، التقى سموه 
أمس كال على حدة النواب: د.جنان بوشهري 

وعالية اخلالد وعبدالوهاب العيسى. وقالت 
بوشهري: أكدت لسموه أن إجراءات تأجيل 
انعقاد جلســات مجلس األمــة خالفت نص 
الدســتور، وهو ما يشــكل سابقة تتعارض 
مع توجهات إصالح مؤسسة مجلس الوزراء. 
وتابعت: «أبلغت سموه أن التعاون بني 
الســلطتني هدف نســعى له ونؤكد عليه ملا 
فيه من اســتقرار سياسي مطلوب لتحقيق 

اإلصالحات وتنفيذ املشاريع التنموية، شريطة 
أال يتحول هذا التعاون إلى تهاون». وأضافت: 
«ذكرت لسموه أن التحول احلكومي الرقمي 
إحدى أدوات مواجهة الفساد اإلداري واملالي، 
واخلطوات احلالية ال حتقق األهداف املرجوة، 
وهــي بعيــدة عما وصلت لــه دول العالم». 
وقالت بوشــهري: أوضحت ضرورة إحياء 
مشروع ميناء مبارك الكبير، السيما أنه كان 

في مراحله األخيرة لتوقيع مذكرة تشغيله، 
ليكون نواة مدينة احلرير التي ستشكل نهضة 
جديدة للدولة، وتعزز من الوضع االقتصادي 
وحتســني املســتوى االجتماعي للمواطنني 
وأصحاب املشاريع الصغيرة عبر خلق فرص 
وظيفية وجتارية واستثمارية لهم، كما نقلت 
الى سموه تطلعات املواطنني وآمالهم للمرحلة 
املقبلة. وشددت على دور احلكومة الرئيسي 

في حماية حريات املواطنني. من جانبه، قال 
النائب عبدالوهاب العيسى: مت خالل اللقاء 
التأكيد على أن اســتقرار الدولة باســتقرار 
املواطن، وذلك من خالل وظيفة لكل شــاب 
بعد تعليمه وبيت لكل رب أســرة مبستوى 
معيشي عال في وطن آمن واقتصاد مستدام 
متنــوع املصادر واإلنفاق فــي إطار احترام 
الدستور وتفسيراته، و بفريق حكومي جديد 

ميلك رؤية وبرنامجا محددا، وأشكر سموه 
على استضافته.

من جانبها، قالت النائب عالية اخلالد: 
مت التأكيــد علــى ضرورة وجــود برنامج 
عمل حكومي فاعل مبؤشرات قياس لألداء، 
وأهمية إنشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا 
اجلنسية وتعمل على معاجلتها بكل مهنية 

واحترافية.

رئيس الوزراء التقى د.جنان بوشهري وعالية اخلالد وعبدالوهاب العيسى

.. وسموه خالل لقائه عبدالوهاب العيسى سمو رئيس الوزراء مستقبال عالية اخلالدسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال د.جنان بوشهري 

بن ناجي رئيساً ملجلس القضاء و«التمييز» و«الدستورية» 
وأبوصليب رئيسًا لـ «االستئناف» والياسني نائبًا

عبدالكرمي أحمد

اعتمد املجلس األعلى للقضاء 
خالل جلسة عقدها ترشيحات 
الشــاغرة.  القضائية  املناصب 
وأفاد مصدر مطلع بأن املجلس 
اعتمد ترشــيح رئيس محكمة 
االستئناف املستشار محمد بن 
ناجي رئيسا له ورئيسا حملكمة 

التمييز، إلى جانب اســتمراره 
الدستورية.  رئيســا للمحكمة 
وأضاف أن املجلس اعتمد أيضا 
نائب رئيس محكمة االستئناف 
املستشار محمد أبوصليب رئيسا 
لهذه احملكمــة، ووكيل محكمة 
التمييز املستشار يونس الياسني 

نائبا له.
وبشــأن املستشــار إسحق 

الكنــدري، أفــاد املصــدر بأنه 
سيصبح بقوة القانون عضوا 
في املجلس األعلى للقضاء بناء 

على السن واألقدمية.
ولفت املصدر إلى أن املجلس 
سيرفع ترشيحه إلى وزير العدل 
إلحالتــه إلى مجلــس الوزراء 
إلصــدار مرســوم خــاص بكل 

منصب قريبا.

الكندري عضوًا في املجلس بقوة القانون

نائب األمير وولي العهد هنأ 
ملى العرميان بحصولها على جائزة 
«قادة الفضاء الصاعدون»: مزيد من 

التقدم واالزدهار لرفع راية الكويت 
عالية خّفاقة  في احملافل العاملية

اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان صباح امس ملى فهاد العرميان، وذلك مبناسبة حصولها على جائزة 
«قــادة الفضاء الصاعدون» املقدمة من االحتاد الدولي للمالحة الفضائية 
كممثلة للكويت في هذه املسابقة العاملية. وقد هنأها سموه على هذا اإلجناز 
العلمي، متمنيا لهــا دوام التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم واالزدهار 

التفاصيل ص٣لرفع راية الكويت عالية خفاقة في احملافل العاملية.

املستشار إسحق الكندرياملستشار يونس الياسني املستشار محمد أبو صليب املستشار محمد جاسم بن ناجي

تعديل محدود على«التشكيل املعلن»
مرمي بندق

فــي  مطلعــة  مصــادر  كشــفت 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» عن أن 
رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح لم يبلغ 
الــوزراء العائدين حتــى اآلن مبوعد 
إعالن احلكومة اجلديدة. هذا، وتوقعت 
املصادر أن يكون التعديل على مرسوم 
التشــكيل املعلن غير موسع ويشمل 
٤ وزراء، وستضم احلكومة اجلديدة 
نائبني لرئيس الوزراء وامرأتني، وهناك 
جهــود لضــم عضوين مــن البرملان. 
وعــزت املصــادر أســباب اعتــذارات 
بعض النواب الى متسك احلكومة بعقد 
اجللســة االفتتاحية الثالثــاء املقبل، 
حيث أبلغ رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح نوابا بأن 
مرسوم تأجيل اجللســة إلى الثالثاء 

الصباح وزيرا للدفاع.
٭ الشيخ سالم عبداهللا الصباح وزيرا 

للخارجية.
٭ د.رنا الفارس وزيرة دولة لشــؤون 
البلدية ووزيرة دولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
٭ عبدالرحمن املطيري وزيرا لإلعالم 

دســتوري. و«األنباء» تنشــر أسماء 
الوزراء املؤكدة عودتهم:

٭ الشــيخ طالل اخلالــد النائب األول 
ووزير الداخلية.

٭ د.محمد الفارس نائب رئيس الوزراء 
ووزير شؤون مجلس الوزراء.

٭ الشيخ عبداهللا علي عبداهللا السالم 

والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
٭ عبدالوهاب الرشــيد وزيرا للمالية 
ووزيــر دولــة للشــؤون االقتصادية 

واالستثمار.
٭ مــازن الناهــض وزيــرا للتجــارة 

والصناعة.
٭ هــدى الشــايجي وزيرة الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعة ووزيرة 

دولة لشؤون املرأة والطفولة.
٭ د.مثنــى طالــب ســيد عبدالرحمن 
الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم 

العالي والبحث العلمي.
٭ د.أحمد العوضي وزيرا للصحة.

٭ خليفة ثامر احلميدة وزيرا لألشغال 
والكهرباء.

هذا، وعلمت «األنبــاء» أن الوزراء 
اجلدد حلقائب العدل واألوقاف، وشؤون 
مجلــس األمــة، والنفــط مازالــت تتم 

مشاورات شغلها.

«األنباء» تنشر أسماء الوزراء املؤكدة عودتهم.. واحلكومة تضم نائبني وامرأتني وجهود لضم نائبني إلعالنها في أقرب وقت

التفاصيل ص٩

«صائد املقاتالت» يصل أوكرانيا.. وبوتني الستئناف إمدادات الغاز ألوروبا«صائد املقاتالت» يصل أوكرانيا.. وبوتني الستئناف إمدادات الغاز ألوروبا
عواصــم ـ وكاالت: أعلنــت كييــڤ 
اســتعادة خمــس بلــدات فــي منطقة 
خيرســون التي تعــد إحــدى املناطق 
األربــع التــي أعلنــت موســكو ضمها، 
في أحدث انتكاســة للقوات الروسية، 
متوقعة «حقبة جديدة» مع تسلمها نظاما 
دفاعيا جويا جديدا من أملانيا يعرف بـ 
«صائد املقاتالت» فيما استهدف القصف 
الصاروخي الروسي املتواصل سوقا في 
شــرق أوكرانيا قــرب خطوط اجلبهة. 
واعتبر وزير الدفاع األوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف، ان «منظومة «إيريس-تي» 
األملانية هي البداية، الفتا إلى أن املنظومة 

الدفاعية األميركية «ناســامز» ستأتي 
بعدها، وذلك في خطوة نوعية يتوقع 
ان تزيــد من قدرة كييڤ على التصدي 
للصواريخ الروسية وإسقاطها. في هذه 
األثناء، عرض الرئيس الروسي ڤالدميير 
بوتني اســتئناف إمــداد أوروبا بالغاز 
عبر اجلزء الذي لم يتأثر بالتسرب من 
خطوط «نورد سترمي». وقال في كلمة 
أمام منتدى حول الطاقة في موسكو أمس 
«الكرة اآلن في ملعب االحتاد األوروبي» 
الستئناف اإلمدادات، مضيفا «إذا أرادوا 
ذلــك ميكن فتــح الصنابير وهذا كل ما 

في األمر».

كييڤ تتسلّم منظومة دفاع جوي أملانية وحتقق انتصارات جديدة رغم القصف الروسي

التفاصيل ص١٦

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«القوى العاملة»: إعادة العمل بشهادة 
الراتب اخلاصة بالقطاع اخلاص

بشرى شعبان

كشــف مصــدر خــاص بالهيئــة العامــة للقــوى العاملة 
لـ «األنباء»، ان الهيئة وبعد توقف دام أكثر من عامني أعادت 
العمل بشهادة الراتب اخلاصة بالقطاع اخلاص بدءا من الشهر 
اجلاري وألغت منوذج التعهد الذي كان معموال به خالل تلك 
الفترة. وأشار املصدر إلى ان تقدمي طلب إصدار شهادة الراتب 
يتم عبــر اخلدمات اإللكترونية للهيئــة، موضحا أن بإمكان 
صاحب العمل أو املفــوض بالتوقيع تقدمي الطلب للحصول 

على الشهادة إلكترونيا. 
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إضافة 
خدمة إصدار شهادة الراتب إلى خدمة «أسهل»، بحيث أصبح 
بإمكان صاحب العمل أو املفوض بالتوقيع التقدم للحصول 

على الشهادة من مكان العمل.

تعيني د.معاذ سليمان املال 
مستشارًا لرئيس الوزراء

مرمي بندق

علمت «األنبــاء» انه مت تعيــني د.معاذ 
سليمان املال مستشارا لرئيس الوزراء سمو 

د.معاذ سليمان املالالشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

عبدالوهاب العيسى: طالبت بتشكيل فريق حكومي جديد عالية اخلالد: ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعلد. جنان بوشهري: تعاون السلطتني يؤدي إلى االستقرار السياسي 


