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غير مخصص للبيع

ال تعديل وال تدوير وزاريًا
«البديل اإلستراتيجي» عبارة عن سّلم جديد للرواتب األساسية «املنخفضة» وال ميّس «العالية»

مرمي بندق 

أفادت مصادر ثقة في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء» بــأن احلكومة 
مســتقرة ومستمرة وال حديث من 
قريب أو بعيد عن اللجوء إلى إجراء 
تعديــل أو تدويــر وزاري ملواجهة 
االســتجواب املقــدم إلــى وزيــرة 
األشــغال ووزيرة الكهربــاء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز من 
النائب حمدان العازمي، واملستعدة 
لتفنيده والذي لن يتجاوز املنصة، 
وحسب نص الئحة املجلس يجوز 
لها طلب تأجيل املناقشة أسبوعني 
إلــى طلبهــا.  ومــن  ويســتجاب 
األهميــة ذكــر أن اختيــار بوقماز 
ملنصبها جاء لعدة أســباب، أهمها 
أنهــا أســتاذة أكادمييــة فــي كلية 
الهندسة، إلى جانب ممارستها العمل 
الفني ميدانيا، مما أكســبها خبرة 
تراكمية مضاعفة جمعت بني الدراسة 
األكادميية واخلبرة الفنية العملية. 

هــذا، وتعكف اجلهــات احلكومية 
املختصــة على إعــداد التصورات 
والتفاصيــل الكاملة حــول البديل 
اإلستراتيجي للرواتب، والذي يعتمد 
«ســلما جديدا للرواتــب»، يصدر 
مبشــروع مرســوم من احلكومة، 
ويشــمل املوظفــني احلاليــني فــي 
الــوزارات واجلهــات احلكوميــة 
مــن أصحــاب الرواتب األساســية 
املنخفضة والتــي لم تتم زيادتها، 
ويهدف الى حتقيق العدالة وتضييق 
الفجوة الواسعة بينهم وبني أقرانهم 
من حاملي املؤهالت العلمية ذاتها 
ويعملون في جهات أخرى. وقالت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إن الدراســة ســتراعي 
بعض الفروقات مثل طبيعة العمل 
ومكانه واخلبــرة والكفاءة، والتي 
حتتــم وجود اختالفــات وال ميكن 
حتقيق املســاواة الكاملــة بينهم. 
وكشفت عن أن سلم الرواتب اجلديد 
سيطبق على التعيينات اجلديدة، وال 

يشمل املوظفني احلاليني من أصحاب 
الرواتب العالية في جهات أخرى، 
لكن يشمل التعيينات اجلديدة في 
اجلهات ذاتها. هــذا، وصرح نائب 
الــوزراء ووزير  رئيــس مجلــس 
الدولــة لشــؤون مجلــس الوزراء 
براك الشيتان بأن مجلس الوزراء 
اعتمــد برنامــج عمــل احلكومــة 
للســنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٦، وكلــف 
املجلس وزير املالية ووزير الدولة 
للشــؤون االقتصادية واالستثمار 
عبدالوهاب الرشيد بإحالة البرنامج 
إلى مجلــس األمــة. وأعلن رئيس 
مركز التواصــل احلكومي الناطق 
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم 
عقد االجتماع الثاني للجنة العفو 
اخلاص عــن اجلرائم احملددة. وقد 
لوحظ ان بعض املواطنني أعلنوا عبر 
حساباتهم الشخصية في «تويتر» 
شمولهم بالعفو األميري اخلاص، 
مقدريــن ومثمنــني عاليــا  صدور 

مرسوم العفو.

احلكومة مستقرة ومستمرة وتعتمد برنامج عملها وحتيله إلى املجلس.. وبو قماز تفند االستجواب.. وجلنة العفو تعقد اجتماعها الثاني والبعض علم أنه من املشمولني 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

األمير محمد بن سلمان 
يطلق مطار امللك سلمان 

الدولي بالرياض.. 
أحد أكبر املطارات 

في العالم بطاقة استيعابية 
١٨٥ مليون مسافر سنويًا 
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الشيخ سالم العبداهللا وحرمه خالل استقبال رؤساء البعثات الديبلوماسية 
واملنظمات اإلقليمية والدولية املعتمدين

جائزة «أفضل رضا عمالء»رائد ترجمان

وزير اخلارجية استقبل رؤساء البعثات 
الديبلوماسية واملنظمات اإلقليمية 

والدولية املعتمدين: سياستنا اخلارجية تهدف 
إلى بناء جسور مع مختلف دول العالم 

«هيونداي شمال اخلليج» تواصل مسيرة 
التميز وحتصد «األفضل في رضا العمالء» 
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الدمخي: بطاقات تخفيضات للمتقاعدين للحصول 
على خصومات جتارية وترفيهية ورياضية وغذائية

د.عادل الدمخي

الشيخ عبداهللا العلي

سامح عبداحلفيظ

قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحاً لتخصيص 
بطاقات تخفيضات للمتقاعدين للحصول على 

خصومات من اجلهات املختلفة بالكويت.
وقال النائب د.عادل الدمخي في مقدمة اقتراحه: 
إنه أسوة مبا هو معمول به في بعض دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتقديرا للخدمات التي قدمها 
املواطنون املتقاعدون، نقترح : «تخصيص بطاقة 
تخفيضات للمتقاعدين (بطاقة شــكرا) متكنهم 
من احلصول على خصومات من اجلهات املختلفة 
بالكويت ســواء جتارية - ترفيهية - رياضية 
- ســياحية - غذائية - تعليمية - في املراكز 

التجارية واألندية والشركات».

«الصحة» تعلن عن رصد ١٤٠
مليون دينار لـ «البدل النقدي» 

لإلجازات الدورية واألولوية للكويتيني
عبدالكرمي العبداهللا

رصــدت وزارة الصحة مبلغ ١٤٠ مليون دينار لـ«البدل النقدي» 
لإلجازات الدورية. هذا، واعتمدت الوزارة ضوابط استحقاق الصرف 
على أن تكون األولوية للكويتيني.وشددت الضوابط، التي تنشرها 
«األنباء»، على عرض املعامالت الناجتة عن بيع رصيد اإلجازات لكل 
حالة على مراقبي شؤون التوظف التابع لديوان اخلدمة املدنية للتأكد 
من االستحقاق، كما دعت «املالية» وحدة الرقابة املالية في كل جهة 
حكومية الى التأكد من ســالمة الصــرف. وجاء في الضوابط، انه ال 
يجوز النقل من النوع بدل نقدي أثناء اخلدمة مدني للوزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات امللحقة وبند مخصص إجازات للجهات املستقلة 
لتعزيز بنود املكافآت وفقا للقيود اخلاصة مبيزانية الوزارات واإلدارات 
احلكومية للســنة املالية، وســمحت بالنقل من وفورات الباب األول 
تعويضــات العاملني الى النوع بدل نقدي اثناء اخلدمة في حال كان 
هناك عجز في اعتماد النوع في نهاية السنة املالية للوزارات واجلهات 

التفاصيل ص ٤احلكومية.

«التربية»: انطالق اختبارات 
الثاني عشر ٤ يناير .. والعاشر 

واحلادي عشر ١٨ ديسمبر املقبل
عبدالعزيز الفضلي

اعتمد الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان جداول 
مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية األولى للصف العاشر 
والصف احلادي عشــر والثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي 
والتعليم الديني للصف الثاني عشــر للعام الدراســي ٢٠٢٢/ 
٢٠٢٣ وتنطلق اختبارات العاشــر واحلادي عشر ١٨ ديسمبر، 

والثاني عشر ٤ يناير. 
وأكد الســلطان ضــرورة ان تضاف نصف ســاعة (لطلبة 
صعوبات التعلم) جلميع املواد، كما انه بناء على قرار مجلس 
التوجيهات العامة متت إضافة (١٥ دقيقة) على زمن االمتحانات 
لكل مجال دراسي ملنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد 

من عدد أوراق األسئلة. 
ولوحظ في زمن االختبارات انه مت تخصيص ثالث ساعات 
وربع المتحاني اللغة العربية واالجنليزية في جميع صفوف 

املرحلة الثانوية.

الكويت تشدد قبضتها 
على خروج األغنام احلية

علي إبراهيم

علمــت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن الكويت بدأت تشــديد 
إجراءاتها على خروج األغنام احلية منها وخصوصا التي تصرف لها 
أعالف مدعومة ومزودة بشــرائح إلكترونية. جاء ذلك بعدما رصدت 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية وجود تالعب في 
خروج األغنام من الكويت، ما جعلها تخاطب اإلدارة العامة للجمارك 
بهذا الشأن. وطالبت الهيئة اجلمارك بعدم السماح بخروج األغنام إال 
بعد املرور على احملجر البيطري التابع للهيئة في الساملي، وذلك ألخذ 
االعتماد النهائي للخروج والتأكد من الشــرائح اإللكترونية واألعداد، 
إذ ال يســمح بخروج األغنام التي حتمل شــرائح إلكترونية وتصرف 

لها أعالف مدعومة ملخالفة ذلك قرار مجلس الوزراء.

إال بعد املرور على احملجر البيطري التابع لهيئة الزراعة

العمهوج: إصدار ١٠ آالف جواز سفر 
عبر األجهزة اإللكترونية خالل أسبوعني

منصور السلطان

كشــف مدير إدارة وثائق السفر العقيد عبداهللا العمهوج 
عن إصدار نحو ١٠ آالف جواز سفر عبر األجهزة اإللكترونية 
املنتشرة في مراكز الهوية الوطنية، وذلك منذ إطالق مشروع 
اخلدمة الذاتية لتسليم جوازات سفر املواطنني قبل ما يقارب 
األســبوعني. وأوضح العقيد العمهــوج انه مت إجناز ٣٠ ألف 
معاملة خاصة باجلوازات عبر األونالين، مشيرا الى ان العمل 
اإللكتروني جزء من منظومة «الداخلية» في جميع القطاعات، 
مضيفا: إن أجهزة صرف اجلوازات ال حتوي بداخلها جوازات 
غير مطبوعة، بل هي فقط تسهل عملية تقدمي الطلب أونالين 
أو عن طريق اجلهاز نفسه، ويتم تسليم اجلواز اجلديد بعد 
يومني بواسطة البطاقة املدنية أو البصمة، حيث يقوم اجلهاز 

التفاصيل ص ٢بقراءة املعلومات في ثواٍن.

التفاصيل ص١٢

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

البرازيل ثاني املتأهلني 
بفوز صعب على سويسرا 

السفير املكسيكي 
ميغيل ايسيدورو 

لـ «األنباء»: قطر 
تستحق تقدير وتكرمي 

املجتمع الدولي 
على جهودها 

في تنظيم املونديال

اإلكوادور  - السنغال: ٦:٠٠مباريات اليوم
هولندا  - قطر: ٦:٠٠

إيران - أميركا : ١٠:٠٠
ويلز  - إجنلترا : ١٠:٠٠

وزير الدفاع يوّجه بقبول 
كل االحتياط بقرعة  الطلبة الضباط 
من الدفعة ٤٩ في كلية علي الصباح

أصــدر وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلــي توجيهاته بقبول 
جميــع املتقدمــني الذين مت وضع 
أسمائهم في قائمة االحتياط خالل 
القرعة التي أجريت الختيار دفعة 
الطلبــة الضباط رقم ٤٩ في كلية 
علي الصباح العسكرية. وجاءت 
توجيهات وزير الدفاع بعد تخلف 
عدد مــن املقبولني عــن االلتحاق 
بالكلية، وحرصا منه على إتاحة 
الفرصة لقبول أكبر عدد ممكن من 
الراغبني في االلتحاق بشرف اخلدمة 
العســكرية من الشــباب الكويتي 
املتطلع خلدمة وطنه والدفاع عنه.

انطالق قمة تطوير التعليم نحو مستقبل 
AUM مستدام ٢٠٢٢ في جامعة

انطلقــت أمس في مركز 
الشــرق األوســط  جامعــة 
األمريكية (AUM) للمؤمترات، 
فعاليات قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢، 
كأول حــدث مــن نوعه في 
الكويت، وذلك حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني، وبحضور رؤساء 
وأكادمييــني مــن جامعــات 
ومؤسسات تعليمية إقليمية 
وعاملية، حيث تستمر القمة 

والتنميــة املســتقبلية في 
املنطقة، واستكشــاف كيف 
أن التحّول إلى اقتصاد قائم 
علــى املعرفة واالســتدامة 
يكــون محفــزا مــن خــالل 
تبني مناذج تعليمية جديدة 
وتضمينهــا، مثــل التعليم 
micro-credentialing املصغر

وثقافــة التعلم مدى احلياة 
.Lifelong Learning

وفي كلمتــه باالفتتاح، 
أكد رئيس مجلس األمناء في 
جامعة AUM فهد العثمان أن 

تنظيم هذه القمة واملشاركة 
الواسعة دليل على أن الكويت 
تسير بخطوات واثقة نحو 
النهوض والتطــور في كل 
املجاالت، حيث يعتبر التعليم 
البداية الفعلية ألي نهضة، 
مؤكدا أن قمة تطوير التعليم 
نحــو مســتقبل مســتدام 
هدفها األساســي هو قياس 
األثر الذي تلعبه اجلامعات 
العالي  التعليم  ومؤسسات 
في نهضة التعليم ملستقبل 

أكثر استدامة.

أول حدث من نوعه في الكويت وتستمر ٣ أيام 

جانب من احلضورفهد العثمان متحدثاً خالل افتتاح القمة أمس

٣ أيام. ويهدف املؤمتر بشكل 
رئيسي إلى تبادل اخلبرات 
حــول بناء وتطويــر رؤية 
شاملة بشأن قطاع التعليم 
العالــي في املنطقة من أجل 
مستقبل أكثر استدامة، فضال 
عن مناقشــة كيفية تعاون 
اجلامعات بشكل أفضل مع 
مختلف الشركات واملؤسسات 
التعليمية األخرى لتطوير 
العالقات ومعاجلة الفجوات 
في املهارات، وتأمني املوارد 
البشــرية ألهــداف التطور 

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص٥

فرحة العبي البرازيل بهدف التأهل الغالي في سويسرا    (ا.ف.پ)


