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٢٨ نائبًا لتطبيق القوائم النسبية في االنتخابات

سامح عبداحلفيظ

أعلن النائب عبداهللا األنبعي 
عــن تقدمــه باقتــراح بقانون 
لتطبيق نظام القوائم النسبية 
في االنتخاب، مبينا أن االقتراح 

وقع عليه ٢٨ نائبا. 
القوائــم  وأكــد ان نظــام 
النسبية سيؤدي إلى تسريع 
التشــريعات  عجلــة إجنــاز 
وتنظيمها، ويستكمل اقتراحات 
حتقيق اإلصالحات السياسية 
الالئحة  املتعلقــة بتعديــالت 
الداخليــة وقانــون املفوضية 

للمعاقــني واملكلفني برعايتهم 
بأن يســتحق املؤمن عليه أو 
املســتفيد الذي يرعــى معاقا 
إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا 
تقاعديــا كامــال إذا بلغت مدة 
خدمته احملســوبة في املعاش 
١٥ ســنة للذكــور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة املتوســطة و١٠

ســنوات للذكــور واإلناث في 
حاالت اإلعاقة الشــديدة. كما 
يقضي بأنه في حاالت اإلعاقة 
الشــديدة الدائمــة يجــوز أن 
يكون املكلف بالرعاية شخصني 

اثنني.

عيسى الكندري ملساواة الذكور واإلناث في املعاش التقاعدي االستثنائي للمعاقني واملكلفني.. والدمخي: املعاش االستثنائي أو مكافأة نهاية اخلدمة لكل العسكريني

د. عادل الدمخيعيسى الكندري عبداهللا األنبعي

العليا لالنتخابات. من جانب 
آخر، قدم النائب د.عادل الدمخي 
التوصيــة  اقتراحــا لشــمول 
الرباعية  اللجنة  الصادرة من 
مبنح معاش استثنائي أو مكافأة 
نهاية اخلدمة لكل العسكريني 
في القطاعات العسكرية دون 
قصرها علــى الضباط حرصا 
على املســاواة أمــام الوظيفة 

العامة.
مــن جهتــه، قــدم النائــب 
عيسى الكندري اقتراحا بقانون 
الذكور واإلناث  للمساواة بني 
في املعاش التقاعدي االستثنائي 

إعفاء مواطني الكويت 
من «شنغن» مشروط 

بوقف اإلعدام 

الشيخ سعود سالم الصباح

صدر مرســوم يحمل رقم 
٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ بتعيني الشيخ 
سعود سالم عبدالعزيز الصباح 
عضوا في مجلس إدارة الهيئة 

العامة لالستثمار.

سعود سالم العبدالعزيز 
عضوًا في مجلس 

إدارة هيئة االستثمار

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

بدعوة من أمير قطر..
«بالط الشهداء»  يحضرون مباراة 

البرتغال وكوريا اجلنوبية اليوم

املغرب يكتب التاريخ .. ويرفع رأس العرب
هولندا مع أميركا واألرجنتني مع أستراليا غدًا في انطالق دور الـ ١٦

زيد زكريا: أميركا  ستكون 
مفاجأة البطولة.. والبرازيل 

دائمًا  في قمة الترشيحات

وم
الي

ت 
ريا

مبا

ت
سب

ت ال
ريا

مبا

غانا  - األوروغواي: ٦:٠٠
كوريا (ج)  - البرتغال: ٦:٠٠

هولندا   - أميركا: ٦:٠٠
األرجنتني  - أستراليا: ١٠:٠٠
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قالت وزارة اخلارجية في بيان لها إن سفيرنا لدى جمهورية 
العراق طارق الفرج اجتمع مساء أمس مع مدير الدائرة العربية 
بوزارة اخلارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه 
مذكرة بشأن قيام ثالث قطع بحرية عراقية بتجاوز املياه اإلقليمية 
للكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج املياه اإلقليمية 
للكويت. وأكدت الوزارة استعداد الكويت للتعاون مع جمهورية 
العراق الشــقيق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم املالحة في 
خور عبداهللا املبرمة بني البلدين واملودعة لدى األمم املتحدة.

وشــددت الوزارة على ضرورة احترام ســيادة كال البلدين 
ورفض الكويت القاطع ألي انتهاك ميس ســيادتها واحتفاظها 

بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

الكويت تطالب العراق بسحب ٣ قطع بحرية 
من املياه اإلقليمية الكويتية فورًا

أكدت استعدادها للتعاون وفق اتفاقية تنظيم املالحة في خور عبداهللا 

التفاصيل ص٨ و٩

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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بروكسل - كونا: أعلنت 
املدنيــة  جلنــة احلريــات 
والعدل والشؤون الداخلية 
البرملــان األوروبــي  فــي 
املوافقة على إعفاء مواطني 
الكويت وقطر من تأشيرة 
«شنغن». بتأييد ٤٢ صوتا 

مقابل رفض ١٦ صوتا. 
واشــترطت اللجنة في 
موافقتها على إعفاء املواطنني 
الكويتيــني مــن تأشــيرة 
شنغن وقف تطبيق عقوبة 

التفاصيل ص ٢اإلعدام. 

وزير الصحة:  ال نقص 
باألدوية الكيماوية 

ملرضى السرطان

«املالية»: جاهزون 
لصرف «بدل اإلجازات» 

ولم نضع أي عراقيل 
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«اجلزيرة» تواصل توسعها بإطالق 
خط مباشر إلى طاجيكستان
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غير مخصص للبيع


