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غير مخصص للبيع

٢٠ نائبًا.. لـ «أسلمة القوانني»
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ

كشــف النائــب محمــد هايف 
عــن توقيــع ٢٠ نائبــا على طلب 
لتعديــل املــادة ٧٩ من الدســتور 
ألســلمة القوانــني. وقــال هايف 
خالل حديثه اثناء جلسة مجلس 
األمــة التكميلية التي عقدت امس 
الستكمال مناقشة اخلطاب األميري 
إن التعديــل املقتــرح ينص على 
التالي: بأال يصدر قانون إال اذا أقره 
مجلس األمة وصدق عليه األمير، 
وكان موافقا للشريعة اإلسالمية. 
وزاد: وصل املوقعون الى ٢٠ نائبا 
وندعو البقية للتوقيع على الطلب 
حماية للمســتقبل، مشيرا الى ان 
مسيرة اإلصالح تسير في مسارين: 
أولهما، احملافظة على هوية املجتمع 
الكويتي املتأصل باإلسالم، وثانيهما 
االهتمــام بإصــالح جميع مناحي 
احلياة والرفع مبستوى اخلدمات 
ورفــع الظلــم ونســيان املراحل 

السياسية املاضية التي أتت بعدها 
القيود والقضايا، فالعفو واإلصالح 
الــذي نحتاجه أمر حتمي ملواكبة 
التطور الذي  يفترض أن يواكب 

مسيرة احلكومة اإلصالحية. 
وقال هايف ان الرشوة انتشرت 
املــدارس تفشــى،  والغــش فــي 
وجلنة القيم والظواهر الســلبية 
لديها عدة مقترحات ملعاجلة مثل 
هــذه الظواهــر، فأرجــو أن تأخذ 
أولوية ومنها احلفاظ على الهوية 
اإلســالمية، مشيرا الى ان ثقافات 
العالــم تنتشــر وتتبــادل، منهــا 
ثقافــات محمــودة، ومنها ثقافات 
ســيئة، لذلك حمايــة املجتمع من 
أولويــات احلكومة ومن أولويات 
النواب. وكان النواب أشادوا خالل 
مرافعاتهــم باخلطــاب التاريخي 
للقيادة السياسية والنطق السامي 
الذي تناول هموم املواطنني، وشدد 
على محاسبة احلكومة واملجلس 

معًا. 

النواب أشادوا خالل مناقشة اخلطاب األميري باخلطاب التاريخي للقيادة السياسية والنطق السامي الذي تناول هموم املواطنني وشّدد على محاسبة احلكومة واملجلس

13اقتصاد

ماكيت ملشروع «حصة جاردنز»

«احلدائق العقارية» ُتطلق مشروع
«حصة جاردنز»  في ضاحية حصة املبارك

محمد بن سلمان: نأمل أن تسهم قرارات قمة العشرين 
في دعم التعاون وتعزيز معدالت منو االقتصاد العاملي

عواصــم ـ وكاالت: أعلــن صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، 
ولــي العهــد رئيس مجلــس الوزراء 
السعودي، تكفل اململكة بترميم املركز 
اإلســالمي في العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة 
من املركز حلادث حريق الشهر املاضي. 
وقالت وكالة األنباء السعودية «واس»، 
إن ذلك يأتي جتسيدا للعالقات األخوية 
التي جتمع الســعودية وإندونيسيا. 
ويأتي إعــالن ولي العهد الســعودي 
تأكيدا على حرصه واهتمامه باملراكز 
اإلسالمية في الدول الشقيقة والصديقة 

كافة، ملا لهــا من دور كبير في تربية 
األجيال الناشئة ونشر سماحة اإلسالم 
ورسالته القائمة على السالم واالعتدال 

واحلوار.
جاء ذلك في ختام زيارة األمير محمد 
بن سلمان إلندونيسيا للمشاركة في 
قمة مجموعة العشرين ألكبر اقتصادات 
العالم «G٢٠» التــي اختتمت أعمالها 

أمس في جزيرة بالي. 
العهــد للرئيــس  وبعــث ولــي 
اإلندونيسي جوكو ويدودو رسالة شكر 
إثر مشاركته في قمة قادة دول املجموعة 
هنأه فيها على جناح اســتضافة هذه 

القمــة و«على النتائج اإليجابية التي 
توصلنا إليها خالل رئاســة فخامتكم 
ألعمالها، مؤكــدا أهمية ما صدر عنها 
من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير 
فــي دعم التعاون بني دول املجموعة، 
وتعزيز معدالت منو االقتصاد العاملي».
جاء ذلك بعد ختام قمة املجموعة 
التي استمرت يومني، حيث تبنى قادة 
املجموعة بيانا شديد اللهجة، وأعلنت 
«غالبيــة» الدول األعضــاء فيها، أنها 
«تدين بحــزم احلرب فــي أوكرانيا» 
معتبرة أن هذا النزاع «يقوض االقتصاد 

العاملي».

ولي العهد يعلن تكّفل السعودية بترميم املركز اإلسالمي في «جاكرتا»
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مغادرا إندونيسيا بعد مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين           (واس)

محمد هايف في مداخلة خالل مناقشة اخلطاب األميري    (قاسم باشا)

ملشاهدة الڤيديو

مع «األنباء» اليوم  حتى ٢٠ ديسمبر
إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

التفاصيل ص ١٦

الوزارات تتأهب لصرف «كاش» اإلجازات
مرمي بندق

أكدت مصــادر ثقة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، أنه بدأ العد التنازلي 
لنشر امليزانيات على موقع وزارة املالية 
واجلريدة الرسمية «الكويت اليوم».

ولفتت املصــادر إلى إجناز معظم 
اإلجراءات املطلوبة إلعالن اعتماد قوانني 
امليزانيات بشكل نهائي، حيث تتأهب 
الوزارات والهيئات إلعالن صرف كاش 
اإلجازات بعد إصدار القرارات من وكالء 
الوزارات ورؤساء الهيئات املستقلة، 
فضــال عــن دوران عجلــة اســتكمال 
قرارات تعيني املوظفني الذين أجنزوا 
متطلبــات التعيني. من جانبه، اعتمد 
ديوان اخلدمة املدنية تفاصيل اخلطة 
التدريبية للموســم التدريبي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ وأبلغها للجهات احلكومية، وأفاد 

الديوان بأنه على الراغبني في املشاركة 
مراجعة جهة عملهم الستكمال إجراءات 
التسجيل وفقا لآللية املتبعة، وأنه ميكن 
حتميل النسخة اإللكترونية من الدليل.

هذا، وعلمت «األنباء» أن وزير املالية 
ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد انضم 
رسميا إلى جلنة األولويات احلكومية 
املشكلة أساسا من نائبي رئيس الوزراء 
وزيري شــؤون مجلس الوزراء براك 
الشــيتان والنفط د.بــدر املال، ووزير 
شــؤون مجلس األمة واإلسكان عمار 

العجمي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، إن انضمام الوزير 
الرشــيد يســهم فــي ســرعة حســم 
األولويــات التشــريعية ذات الكلفــة 

املالية على الدولة.

«الديوان» اعتمد اخلطة التدريبية جلميع اجلهات احلكومية.. وعجلة  التوظيف دارت

٣ أيام ...عطلة السنة 
امليالدية اجلديدة

مرمي بندق

علمــت «األنبــاء» أن عطلــة الســنة 
امليالديــة اجلديدة للــوزارات والهيئات 
واملؤسســات احلكومية ستكون ٣ أيام، 
باعتبار أن يوم اجلمعة املوافق ٣٠ ديسمبر 
عطلة رسمية والسبت ٣١ من الشهر ذاته 
يوم راحة فتصبح العطلة ٣ أيام، على أن 
يستأنف الدوام الرسمي اإلثنني ٢ يناير. 
وعلى اجلهات ذات طبيعة العمل اخلاصة 
حتديد عطلتها وفقــا للمصلحة العامة 

ومبعرفة اجلهات املختصة بشؤونها.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«الصحة»: اقتصار العالج باخلارج 
على احلاالت الطارئة .. مستمر

عبدالكرمي العبداهللا

مددت وزارة الصحة اقتصار انعقاد اللجان التخصصية 
للعالج باخلارج في املستشــفيات العامــة واملراكز الطبية 
التخصصية ملدة شهر إضافي على احلاالت الطارئة والعاجلة، 
والتي يقرر الفريق الطبي املعالج عدم توافر العالج لها في 
أحد مرافق وزارة الصحة، على أن يقوم رئيس القسم املعالج 
بتقــدمي طلب مرفق بتقرير مفصل لرئيــس الهيئة الطبية 
إلجراء جلنة تخصصية عاجلة لتلك احلالة، ومن ثم رفعها 

إلى اللجنة العليا في إدارة العالج باخلارج.

واشنطن وحلفاؤها ينزعون فتيل  «الصدام احملتمل»
ويكشفون  عن «مصدر» الصاروخ على پولندا: ليس روسيًا

عواصمـ  وكاالت: اتفقت الواليات 
املتحدة وحلفاؤها على ان الصاروخ 
الذي سقط داخل االراضي الپولندية 
أمس األول، ليس روسيا كما اشارات 
التقارير األولية، ما ســاهم في نزع 
فتيل صدام محتمل بني موسكو ودول 

حلف شمال األطلسي «الناتو». 
وأعلــن الكرملــني عــن ترحيبه 
بـ«ضبط النفــس» األميركي في رد 
الفعل، مؤكدا أن «روسيا ال عالقة لها 
باحلادثة التي حصلت في پولندا»، 
من جهتها، طلبت أوكرانيا إعطاءها 
حق «الوصــول الفوري» إلى موقع 
الضربة، في رفــض مبطن ملا ذهب 
اليه حلفاؤها.  وقال سكرتير مجلس 
األمــن القومــي والدفــاع األوكراني 
أليكســي دانيلوف في تغريدة، «ان 
كييڤ ترغب في إجراء تقييم مشترك 

للحادثة».

ً موسكو ترحب بـ «ضبط النفس» وكييڤ تريد حتقيقاً مشتركا

محققون پولنديون يقومون بفحص موقع سقوط الصاروخ قرب احلدود األوكرانية           (أ.ف.پ) التفاصيل ص ١٦

«ممتازة» العاملني مبدارس 
الفروانية مازالت معلقة!

عبدالعزيز الفضلي

قام القطاع املالي بوزارة التربية بتحويل مكافآت األعمال 
املمتازة جلميــع العاملني في املدارس مــن معلمني وإداريني 
مبختلــف املناطق التعليمية الى البنك املركزي وإيداعها في 
حسابات املستحقني. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
انه بعد صرف مكافآت جميع العاملني في املدارس والوزارة لم 
تصل الى القطاع املالي الكشوفات اخلاصة بالهيئات التعليمية 
واالدارية في مدارس منطقة الفروانية التعليمية، مشيرة الى 
أن األمــر مازال معلقا خاصة أن الشــؤون املالية في الوزارة 
تقــوم على الفور بصرف املكافــآت عند وصولها من القطاع 
اإلداري. وأبدت املصادر استغرابها الشديد لعدم االنتهاء من 
كشوفات الفروانية، داعية ذوي االختصاص لسرعة اإلجناز 

وصرف املكافآت ملستحقيها.

التفاصيل ص ٦ - ٨

واشنطنـ  وكاالت: دخل الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب الســباق إلى البيت األبيض رســميا أمس، مما ينذر 
بحملة صعبة ملعسكر اجلمهوريني الذين أضعفتهم انتكاسات 

االنتخابات النصفية األخيرة وأدت إلى انقسامهم.
ووعــد دونالــد ترامب بـ «عودة» أميركا ورســم صورة 
مثالية لفترة واليته األولى، متحدثا عن دولة تعيش بسالم 

وازدهار واحترام على الساحة الدولية.
فــي املقابل، رد بايدن علــى إعالن ترامــب باتهامه بأنه 
«خــذل» بالده خالل توليه منصبه، وقال بايدن في تغريدة 

من بالي «دونالد ترامب خذل أميركا».

دونالد ترامب يعلن رسميا دخوله السباق إلى البيت األبيض          (أ.ف.پ)

قيادات رياضية لـ «األنباء»: 
قطر محل فخرنا جميعًا
«فرقة ميامي» تشعل املونديال

الشمري لـ «األنباء»: اللقب «برازيلي» 
١٠٠٪.. وكندا ستفاجئ اجلميع  ترامب  يعلن ترشحه للرئاسة 

وبايدن يتهمه بـ «خذالن أميركا»

التفاصيل ص١٦


