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غير مخصص للبيع

انتهاء استجواب «األشغال» باملناقشة
صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى الوزيرة بوقماز عبّر فيها عن إشادته مبا متيز به أداؤها من كفاءة.. وسمو ولي العهد: ردود مقنعة وممارسة دميوقراطية راقية

«الصحة»: التقدمي لتظلمات 
«األعمال املمتازة» «أونالين»

البرملان األوروبي ُيصّوت على إعفاء 
الكويتيني من تأشيرة «شنغن» غدًا

عبدالكرمي العبداهللا

فتحت وزارة الصحة باب التقدمي لتظلمات 
األعمال املمتازة «إلكترونيا» عبر موقع الوزارة 
 ،/https://grievance.moh.gov.kw/bonus
اعتبارا من ٢٩ نوفمبر اجلاري حتى ٦ ديسمبر، 
واشــترطت الوزارة أن يكون املوظف حاصال 
على تقدير «امتياز» لسنة ٢٠٢١ من دون عقوبة 
تأديبيــة. وتضمنت الشــروط التي تنشــرها 
«األنبــاء» أال يكون املوظف قــد جتاوزت مدة 
إجازتــه املرضية خــالل ٢٠٢١ مدة ١٥ يوما عدا 
دخول املستشفى، واملداومة الفعلية لعمل املوظف 
خالل السنة امليالدية ٧٠٪ من عدد أيام النوبة 
و١٨٠ يــوم عمل فعلي لباقي الفئات. كما يجب 
أال يكــون مقدم الطلب قــد حصل على «أعمال 
ممتازة» خالل ٢٠٢١، حيث إن التظلم فقط ملن 

لم يحصل عليها.

بروكسل ـ «كونا»: أعلنت جلنة احلريات 
املدنية والعدل والداخلية في البرملان األوروبي 
أن أعضاءها سيصوتون غدا اخلميس على إعفاء 
مواطني الكويت وقطر من تأشيرة «شنغن». 
جــاء ذلك بعد ١٢ يوما على تأجيل التصويت 
الــذي كان مقررا إجراؤه في ١٧ اجلاري. وفي 
حــال مت التصويت في اللجنــة بتأييد القرار 
فإنه ســينتقل إلى البرملان األوروبي بهيئته 
العامة في وقت يحدد الحقا. وكان نائب رئيس 
املفوضيــة األوروبية مارغريتيس شــيناس 
قــال إن عملية إعفاء الكويتيني من تأشــيرة 
«شنغن» في مراحلها النهائية بعد أن استكملت 
الكويت جميع االستحقاقات الفنية املطلوبة 

مللف اإلعفاء.

سامح عبداحلفيظ

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى وزيرة 
األشــغال ووزيرة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجددة د.أماني بوقماز، 
عبر فيها سموه عن إشادته مبا متيز 
به أداؤها من كفــاءة خالل ردودها 
على محور االستجواب املقدم إليها 
وباملمارســة الدميوقراطية الراقية 

من قبل أعضــاء مجلس األمة أثناء 
مناقشة االستجواب.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة مماثلة 
للوزيرة د.بوقماز، أشاد فيها سموه 
مبا متيز به أداؤها من كفاءة رفيعة 
خــالل ردودها املقنعــة على محور 
االســتجواب املقدم لها وباملمارسة 
الدميوقراطية الراقية التي عكست 

الوجه احلضاري للوطن الغالي. 

وكانت جلسة مجلس األمة العادية 
انتهت أمس بإعــالن الرئيس أحمد 
السعدون انتهاء مناقشة استجواب 
النائب حمدان العازمي الذي جاء في 
محور واحد يتعلق بتعارض املصالح 
واإلضرار باملال العام وتضليل نواب 
مجلس األمة واإلخالل مببدأ التعاون 
بني السلطتني املوجه للوزيرة دون 
تقدمي أي طلبات أو اقتراحات، حيث 
حتدث النائب مرزوق احلبيني مؤيدا 

لالستجواب. وكانت الوزيرة أكدت 
أنها ســتقوم باتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمــة إذا تبني وجود أي خلل أو 
خطأ يســتوجب احملاسبة، مشددة 
على تعاونها التام مع أعضاء مجلس 
األمة لتحقيق املزيد من اإلجنازات، 
مؤكدة انه ال يوجد تعارض مصالح 
بني عملها احلالــي كوزيرة وعملها 
الســابق. وأكدت أن الوزير يساءل 
عن اجلمع بني عمله الوزاري وأعماله 

التجارية فقط عند صدور املرسوم 
بتعيينه وزيرا، موضحة أنها لكونها 
الهندســة والبترول  أستاذة بكلية 
وبعد موافقــة جامعة الكويت متت 
االســتعانة بها خارج أوقات العمل 
الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في 
٢٠١٧، وأن هذه االستعانة انتهت قبل 
أكثر من سنتني من توليها الوزارة.

مــن جانبه، أكــد النائب حمدان 
العازمي ان الوزيرة تضلل النواب، 

معربــا عن أســفه ملا يشــاهده من 
تعيينات وجتاوزات دون محاسبة 
في اجلهــات احلكومية، متمنيا من 
احلكومة االلتــزام ببرنامج عملها، 
ومشــيرا الى ان وزيرة األشغال لم 
تلتزم بتعيني الوظائف اإلشــرافية 
وجتاوزت النظم والضوابط بتعيينها 
وكيلة وزارة األشغال احلالية، مؤكدا 
ان تعيــني وزيرة األشــغال العامة 
ووزيــرة الكهربــاء واملــاء والطاقة 

املتجددة د.أماني بوقماز به شــبهة 
تعــارض مصالــح باعتبارها كانت 
مستشارة إدارة املخاطر في شركة 
ليماك املنفذة ملشروع املطار اجلديد. 
ورأى النائب العازمي أن اإلجراءات 
التــي قامت بهــا الوزيرة في تعيني 
املناصب القيادية «أخطر من تعيينها 
وزيرة لألشــغال»، مجددا القول إن 
«تعيني الوزيرة به شــبهة تعارض 

مصالح».

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح وعمار العجمي ود. براك الشيتان ود. بدر املال يهنئون د.أماني بوقماز بعد انتهاء االستجواب د.أماني بوقماز خالل ردودها على محور االستجواب          (محمد هاشم)حمدان العازمي مترافعاً في محور استجوابه

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

 «األخضر السعودي» مرّشح حلسم املواجهة أمام املكسيك اليوم
هولندا والسنغال 
إلى ُثمن النهائي 

عن املجموعة األولى

محمد بنيان لـ «األنباء»: اللقب 
لـ «راقصي السامبا».. وثالثي 

«باريس» ستكون لهم كلمة

السفير الپولندي بافيل 
ليهوفيتش لـ «األنباء»: لدينا ثقة 
كاملة في قدراتنا أمام األرجنتني

أستراليا  - الدمنارك: ٦:٠٠مباريات اليوم
تونس  - فرنسا : ٦:٠٠

السعودية  - املكسيك : ١٠:٠٠
پولندا  - األرجنتني : ١٠:٠٠

٢٢٤٫٢ مليون دينار فاتورة دعم املواد الغذائية واإلنشائية
طارق عرابي

قفزت فاتورة دعم املواد التموينية 
واإلنشــائية التي حتملتها احلكومة 
خالل أول ٩ أشهر من العام احلالي، 
لتبلغ ٢٢٤٫٢ مليــون دينار، بزيادة 
نسبتها ٥٥٫٦٪ مبا قيمته ٨٠٫١ مليون 
دينار، مقارنة بإنفاق بلغ ١٤٤٫١ مليون 

عن الفترة ذاتها من ٢٠٢١. واستحوذ 
دعم املواد اإلنشــائية على ٦٢٪ من 
إجمالي فاتــورة الدعم بواقع ١٣٩٫٣

مليون دينار، وعلى أســاس سنوي 
ارتفع الدعم اإلنشائي بنسبة ٧٨٫٤٪ 
مبا قيمته ٦١٫٢ مليون دينار مقارنة 
بـ ٧٨٫١ مليون دينار للفترة نفســها 
من ٢٠٢١. وشــهدت فاتــورة اإلنفاق 

على الدعــم املقدم للمــواد الغذائية 
والتموينية األساسية ارتفاعا بنسبة 
٢٦٫٤٪ مبا قيمته ١٦٫٢ مليون دينار، 
حيث بلغ حجم اإلنفاق خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي 
نحــو ٧٧٫٦ مليــون دينــار مقارنــة 
بـ ٦١٫٤ مليون دينار عن الفترة ذاتها 

من ٢٠٢١.

خالل ٩ أشهر.. بزيادة ٥٥٫٦٪ مبا قيمته ٨٠٫١ مليون دينار

«أوالد علي الغامن 
للسيارات» تدّشن 

إستراتيجيتها 
التوسعية بالسوق 

املصرية.. كمساهم 
رئيسي في «جلوبال 
أوتو» وكيل مجموعة 

«BMW» في مصر
13

مهرجان «رموز بورشه ٢٠٢٢ » يستقطب 
أكثر من ١٥ ألف زائر في دبي  AUM تتابع أعمال قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢

جانب من التدريب األخير للمنتخب السعودي       (رويترز)

14 11

«الناتو» يحشد لدعم أوكرانيا عسكريًا 
عواصم - وكاالت: حشدت 
الــدول األعضــاء فــي حلــف 
شمال األطلســي (الناتو) كل 
ما أمكنها لدعــم أوكرانيا في 
تخطي الشــتاء القارس الذي 
تستغله روســيا للتعويض 
عــن فشــلها، عبر اســتهداف 
التحتيــة وخاصــة  البنيــة 
منشــآت الطاقــة األوكرانية. 
وأكد وزراء خارجية «الناتو» 

أنهم لن يعترفوا أبدا باملناطق 
التــي ضمتهــا  األوكرانيــة 
روســيا، فيمــا أعلــن وزير 
أنتوني  اخلارجية األميركي 
بلينكن، أن بالده ستقدم أكثر 
مــن ٥٣ مليــون دوالر لدعم 
شبكة الكهرباء احليوية في 
أوكرانيا. وأعلنت كييڤ أمس 
أنها تسلمت أنظمة راجمات 
صواريــخ من فرنســا وهي 

رابع نوع متطور من األنظمة، 
بعــد «هيمــارس» و«إم٢٧٠» 
و«مارس١١»، التي ُسّلمت إلى 
أوكرانيــا، ويبلــغ مدها نحو 
٧٠ كلم، كمــا يواصل احللف 
الضغط على مصنعي األسلحة 
لتسريع وتيرة اإلنتاج، ولكن 
ديبلوماســيا حذر من أن ثمة 
مشــكالت متزايدة في القدرة 

على التوريد. 

الدمار الذي حلق مبصنع أزوفيستال للصلب الذي احتلته روسيا بعد أسابيع من القصف       (أ.ف.پ)

التفاصيل ص٦ -٩

التفاصيل ص١٧

التفاصيل ص١٢

تضارب حول عدد قتلى االحتجاجات اإليرانية
عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
اإلنســان  حقــوق  منظمــة 
النرويج،  اإليرانية، ومقرهــا 
ان قوات األمن اإليرانية قتلت 
ما ال يقل عن ٤٤٨ شخصا في 
حملة قمــع االحتجاجات التي 
أججها مقتل الشابة مهسا أميني 
أثناء احتجازها لدى الشرطة 
منتصــف ســبتمبر، أكثر من 
نصفهــم في مناطــق األقليات 
العرقية. وقالت إن بني هؤالء 

نحو ٦٠ طفال تقل أعمارهم عن 
١٨ عاما بينهم تسع فتيات و٢٩

امرأة، واحلصيلة ال تشمل قتلى 
قــوات األمن، وإن ١٦ شــخصا 
قتلوا األسبوع املاضي وحده. 
وتخالف تلك األرقام ما أعلنه 
قائد القوة اجلوفضائية للحرس 
الثوري العميد أمير علي حاجي 
زاده، عــن أن أكثــر مــن ٣٠٠

شخص قتلوا، في أول اعتراف 
من السلطات بهذه احلصيلة من 

اخلسائر. وقال حاجي زاده في 
تسجيل مصور نشرته وكالة 
«مهر» اإلخبارية، إن «اجلميع 
فــي البالد تأثــروا بوفاة هذه 
السيدة. أعتقد أن أكثر من ٣٠٠

شهيد سقطوا بينهم أطفال، منذ 
وقعت هذه احلادثة»، وتشمل 
احلصيلة عشرات عناصر األمن 
الذيــن قتلوا في املواجهات أو 
في اغتياالت، بحسب السلطات 

اإليرانية. 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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