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غير مخصص للبيع

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

مبابي يقود فرنسا 
لعبور پولندا 

وبلوغ ربع النهائي
د.حسني املكيمي 

لـ «األنباء»: حزين لغياب 
«األزرق» عن املونديال

مصعب الكندري 
لـ «األنباء»: املغرب «راح 

يسوونها أمام إسبانيا» اليابان - كرواتيا : ٦:٠٠         البرازيل   - كوريا (ج) : ١٠:٠٠مباريات اليوم

مبابي فرحا بتسجيل أحد هدفيه في مرمى پولندا                 (أ.ف.پ)

٣١١ مليونًا ملناقصتني في «الكهرباء»
أحمد مغربي

رفعت وزارة الكهرباء واملاء مناقصتني إلى اجلهاز املركزي 
للمناقصــات العامة للترســية بقيمة إجماليــة تبلغ نحو ٣١١
مليون دينار. األولى: ترسية مناقصة أعمال للوحدات الغازية 
ذات الدورة املركبة (املرحلة األولى) في محطة الزور اجلنوبية 
لتوليــد القوى الكهربائية وتقطير املياه بقيمة ١٣٧٫٧٤ مليون 
دينار. والثانية: ترســية مناقصة تطويــر وحتديث الغاليات 
البخاريــة وأنظمة التحكــم في الوحــدات احلرارية واألنظمة 
املساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه على إحدى الشركات بنحو ١٧٣٫١٨ مليون دينار.

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مشاركا السفير د.مطر النيادي قطع كعكة االحتفال 
باليوم الوطني اإلماراتي والذكرى الـ ٥١ الحتاد الدولة            (محمد هاشم)

السفارة 
اإلماراتية أقامت 
احتفاًال مبناسبة 

اليوم الوطني 
والذكرى الـ ٥١

الحتاد الدولة
02

تقنني املصروفات يشمل الرواتب العالية
مرمي بندق 

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
اليوم برئاســة رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصباح، حيث تســتعد 
احلكومة إلعداد تقرير يتضمن الردود على 

مالحظات ديوان احملاسبة. 
وقالــت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن معاجلة بعض املالحظات 
املتكررة حتتاج إلى تطوير وحتديث بعض 
التشــريعات.  وأضافت: سيحســم املجلس 
بعض مشاريع املراسيم املتعلقة بسد شواغر 
القياديــني. وبينــت أن منح معــاش لبعض 
املتقاعدين بنسبة معينة ال يسري على اجلميع 
بل يطبق في حاالت محدودة جدا واستثنائية 

مقابل عطاء غير محدود ومتميز. 
هــذا، وعلمت «األنباء» انه ســيتم تقنني 
الرواتب الشــهرية لبعــض أعضاء مجالس 
اإلدارات ورؤساء الهيئات احلكومية والصادرة 

بقرارات من مجلس الوزراء.
وأوضحت املصادر أن التقنني سيشــمل 

الرواتب املرتفعة بشكل الفت لبعض رؤساء 
وأعضاء مجالس اإلدارات ورؤساء الهيئات. 
وذكرت أن إعادة دراسة القرارات الصادرة 
بشــأنهم حتقيقا للتوازن وترشيدا لإلنفاق 

احلكومي، وال يسري ذلك على املوظفني. 
وكشفت عن وجود توافق حكومي - نيابي 
حــول أهمية وضرورة اســتعجال البت في 
مشروع قانون البديل االستراتيجي للرواتب 
والذي يعالج سلم الرواتب وينصف أغلبية 
املوظفني أصحاب الرواتب األساسية املنخفضة.

وأكدت أن اجلهات املختصة تواصل عملها 
إلجناز سلم الرواتب اجلديد وسيقدم ملجلس 

األمة مبشروع قانون. 
وردا على سؤال حول املتقاعدين، أجابت 
املصــادر بأن احلكومة ممثلة في املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية تعد مشــروع 
قانون لتنفيذ اســتراتيجية دعم املتقاعدين 
وتطويــر املؤسســة، ومن األهميــة ذكر أن 
احلكومة وعدت بزيادة رواتب فئة املتقاعدين 
التــي تنخفض رواتبها عــن حد معني يتفق 

عليه، حيث يوجد رأيان.

لن يقترب من املزايا املقررة للموظفني.. وتوافق حكومي - نيابي حول استعجال سلم الرواتب اجلديد 

الرشيد عن «بدل اإلجازات»: أطمئن اجلميع املبالغ مرصودة
علي إبراهيم 

قال وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالســتثمار عبدالوهاب الرشيد: 
«نؤكــد التزامنــا التام وتعهدنــا بصرف بدل 
اإلجازات للجهات مع حثها على سرعة الصرف». 
وأكد الرشــيد فــي تغريدة له على احلســاب 
الرسمي ملكتبه على موقع التواصل االجتماعي 
«تويتر»، أن إيداع ٤٠٪ من املبالغ كان ألسباب 
تنظيميــة. وزاد «أطمئن اجلميــع بأن املبالغ 
مرصودة بالكامل لدى وزارة املالية، وجار العمل 
على اســتكمال اإلجراءات بأسرع وقت ممكن 
بالتنسيق مع اجلهات خالل أسبوع».   وفي سياق 
متصل، رفع وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالســتثمار عبدالوهاب الرشيد، 

شعار االستجابة السريعة واحلل الناجز والفعال 
ألي شــكوى أو مبادرة تقدم في وزارة املالية 
واجلهات الـ ١٢ التابعة له، عبر تشكيله لفريق 
متخصص من ١٢ من كوادر الوزارة يتولون تلك 
املهمــة حرصا على مصالح وراحة املواطنني. 
وكشف رئيس الفريق بــدر نـــاصر الصالل، 
لـ «األنباء» عن أن الفريق استقبل نحو ١٠٠٠

طلــب ما بني شــكوى أو تظلــم أو مبادرة أو 
مقتــرح، ومت وضــع آليــة العمل الســتقبال 
الطلبــات وتنســيقها مــع مختلــف  تلــك 
اجلهــات وصــوال إلى إجنازها مبعــدل إجناز 
للطلبــات عنــد ٨٠٪ خالل أســبوع من تقدمي 
الطلب، واملتبقي طلبــات للحاالت املعقدة أو 
املرتبطــة بإجراءات قانونيــة وتتم متابعتها 

أيضا. 

بدر الصالل لـ «األنباء»: استقبلنا ١٠٠٠ طلب و٨٠٪ معدل إجنازها خالل أسبوع

التفاصيل ص ١٠

«الصحة» ُتعيد تشكيل جلنة النظر 
بطلبات التنقالت للموظفني بـ «ضوابط»

عبدالكرمي العبداهللا

أعادت وزارة الصحة تشكيل جلنة النظر في طلبات التنقالت 
للموظفني بني االدارات املركزية واملناطق بضوابط برئاسة الوكيل 
املساعد للشــؤون االدارية. وتختص اللجنة بااللتزام بقواعد 
وشــروط النقل، فضال عن بحث طلبــات النقل التي ترد اليها 
والبت فيها حسب حاجة العمل وما يتوافق مع طبيعة املرافق 
الصحية، سواء املنقول منها أو إليها، ومبا يحقق عدالة التوزيع 
بقطاعات الوزارة املختلفة. كما تختص اللجنة بالتنســيق مع 
اجلهات املعنية في الوزارة وحتديد مدى االستفادة من املوظف 
طالــب النقل للجهة املنقول إليها على ضوء مســماه الوظيفي 
واملؤهالت والشــهادات العلمية احلاصــل عليها للحفاظ على 

حسن أداء اخلدمة ومصلحة العمل.

تنظيم عملية التعيني في الوظائف العامة
سامح عبداحلفيظ

ســعود  النائــب  أعلــن 
العصفور عن تقدمه مع عدد من 
النواب باقتراح بقانون ينظم 
عملية التعيــني في الوظائف 
العامــة بجميــع اجلهــات في 
الدولة سواء مدنية أو عسكرية. 
وأضاف العصفور أن تقدمي هذا 
االقتراح بقانــون جاء بهدف 
عدم تكرار ما حدث في قضية 
قبول ضباط اجليش وغيرها 

من الوظائف العامة التي حتتاج 
إلى ما يسمى بـ«املفاضلة» بني 
املتقدمني ألي وظيفة. وأوضح 
العصفور أن القانون الذي تقدم 
به مع النواب شعيب املويزري 
وحمد املدلج وشعيب شعبان 
ود.فــالح الهاجــري ســينظم 
عمليــة املفاضلة في الوظائف 
العامة ويشمل جميع اجلهات 
الشــركات  احلكومية وجميع 
اململوكة للدولة واملؤسســات 
العسكـريــــــة والسلــطتـــني 

التشريعيـة والقضائية. وبني 
أن القانون يشترط على كل جهة 
حكومية أو مؤسســة متتلكها 
الدولة أن تكــون واضحة في 
إعالنها عــن التوظيف وحتدد 
الشروط واملعايير مع تنظيم 
االختبارات التحريرية وحظر 
تعارض املصالح، وحفظ سرية 
األسماء عند التصحيح بحيث ال 
تتعدى املقابلة الشخصية ٢٠٪ 
من إجمالي التقييم النهائي مع 
تصوير املقابالت الشخصية. 

من جانب آخر، قدم النواب 
صالــح عاشــور وأحمد الري 
وخليل الصالح ود.خليل أبل 
وهاني شمس اقتراحا بقانون 
بشأن إسقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني بأن تتحمل الدولة 
ديون املواطنني املستحقة ألي 
مــن اجلهــات احلكوميــة عند 
وفاتهــم، ويعفــى الورثة من 
حتمل أي التزامات مالية كانت 

على املتوفى.

 عاشور والري والصالح وأبل وشمس يقترحون إسقاط الديون احلكومية عن املواطنني عند وفاتهم ويعفى الورثة من حتمل أي التزامات

سعود العصفور

عبدالوهاب الرشيد

إستراتيجية لدعم املتقاعدين.. أساسها زيادة الرواتب املنخفضةتخفيض رواتب بعض مجالس اإلدارات ورؤساء الهيئات

التفاصيل ص ١٦

«أوپيك+» ُتبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
وكاالت: قررت مجموعة «أوپيك+» التمسك 
بأهدافها املتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها 
أمــس، إذ أكدت على قراراتها الســابقة التي 
تقضي بخفض مســتويات اإلنتاج مليوني 
برميــل يوميــا اعتبــارا من شــهر نوفمبر 
املنصرم حتى نهاية ٢٠٢٣، مع تعديل وتيرة 
االجتماعات الشهرية للجنة الوزارية املشتركة 
ملراقبة اإلنتاج، لتكون كل شــهرين. وأكدت 
املجموعــة في بيان رســمي عقب االجتماع 
الــوزاري الـ٣٤ لـــ «أوپيــك+»، والذي عقد 
عبر االتصال املرئــي أمس، أن االجتماع الـ 
٣٥ ســيكون في ٤ يونيو ٢٠٢٣، واالجتماع 
الســابع واألربعني للجنة الرقابة بتاريخ ١

فبراير ٢٠٢٣. وفي هذا الســياق، قال نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر 

املال إن االجتماع شهد التأكيد على االستمرار 
باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق 
واملبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار 
الســوق، وأن القرار يســتند إلــى معطيات 
الســوق ويضمن طمأنة واستقرار السوق، 
وأن الكويت ملتزمة متاما بقرار «أوپيك+». 
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســندر نوڤاك، إن روســيا لن تصدر 
النفط اخلاضع لســقف ســعري فرضه 
الغــرب حتــى لو اضطرت موســكو الى 
خفض إنتاجها مــن اخلام. وزاد: «نعمل 
على وضع آليات حلظر استخدام سقف 
سعري بصرف النظر عن املستوى احملدد، 
ألن مثــل هذا التدخــل ميكن أن يزيد من 

زعزعة استقرار السوق».

املال: الكويت ملتزمة بالقرار.. ونوفاك: روسيا لن تصدر النفط اخلاضع لسقف سعري حتى لو اضطرت خلفض االنتاج 

د.بدر املال خالل االجتماع التفاصيل ص ١١

إيران.. دعوات جديدة لإلضراب والتظاهر واملقاطعة االقتصادية
عواصــمـ  رويترزـ  أ.ف.پ: يبدو أن القرارات 
التي اتخذتها السلطات اإليرانية، المتصاص غضب 
الشارع املنتفض منذ نحو ٣ أشهر، لم تؤت ثمارها. 
فقد دعا محتجون في إيران إلى إضراب ملدة ثالثة 
أيام ابتداء من اليوم وتنظيم احتجاجات جديدة 
يــوم األربعاء، حيث من املقــرر أن يلقي الرئيس 
إبراهيم رئيسي كلمة أمام الطالب في جامعة طهران، 
مبناسبة «يوم الطالب»، وذلك رغم إعالن املدعي 
العام محمد جعفر منتظري «حل شرطة األخالق» 
التي تســببت في مقتل الشابة مهسا أميني أثناء 
احتجازها، ما أطلق شرارة االحتجاجات، ومراجعة 

قانون احلجاب.
وتزامنــا مــع االحتفــال بيــوم الطالــب، دعا 
احملتجون التجار إلى تنظيم إضرابات وإلى جتمع 
حاشد باجتاه ساحة آزادي (احلرية) في طهران، 
ومقاطعة أي نشاط اقتصادي، وذلك حسبما ذكرت 
منشورات على «تويتر». وأسفرت أكبر احتجاجات 
مناهضة للحكومة، منذ الثورة عام ١٩٧٩، عن مقتل 
أكثر من ٤٧٠ محتجا بينهم ٦٤ قاصرا، بحسب وكالة 
أنباء نشطاء حقوق اإلنسان (هرانا). وأضافت أنه 
مت اعتقال ١٨٢١٠ متظاهرين، كما لقي ٦١ من قوات 

األمن احلكومية حتفهــم. واتهم وزير اخلارجية 
اإليراني حسني أمير عبداللهيان الواليات املتحدة 
وعــددا من الــدول الغربية األخرى بـ «تشــجيع 
أحداث الشــغب اجلارية في بلدنا» واســتغاللها 
للتدخل في شــؤوننا الداخلية. ولم يصدر تأكيد 
حلل شرطة األخالق من وزارة الداخلية املسؤولة 
عنها، وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية اإليرانية أن 
املدعي العام منتظري غير مسؤول عن اإلشراف 

على هذه القوة. 
ويقول سكان على وسائل التواصل االجتماعي 
وصحف محلية إن وجود شرطة األخالق في الشوارع 
تقلــص في األســابيع األخيــرة لتجنب اســتفزاز 
احملتجني، إال ان مسؤولني كبارا أكدوا مرارا أن طهران 
لن تغير سياسة اإللزام باحلجاب رغم االحتجاجات. 
وقالت قنــاة «العالم» التلفزيونيــة احلكومية إن 
وسائل اإلعالم األجنبية تصور تصريحات منتظري 
على أنها «تراجع من جانب اجلمهورية اإلسالمية 
عــن موقفها من احلجاب واألخالق الدينية نتيجة 
االحتجاجات»، ولكن كل ما ميكن فهمه من تصريحاته 
هو أن شــرطة األخالق ليســت لها صلة مباشــرة 

بالسلطة القضائية.

رغم تراجع وجودها في الشارع .. تضارب حول حّل «شرطة األخالق».. و«قانون احلجاب»

متظاهرة لطخت وجهها باللون األحمر تضامنا مع احملتجني اإليرانيني في تولوز الفرنسية         (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٨و٩

التصّيد اإللكتروني بالكويت .. رسائل
بـ ٩ ماليني دوالر وتأكيد تطعيم «كورونا» 

علي إبراهيم

بــدأت عمليــات التصيد اإللكترونــي لضحايا جدد داخل 
الكويت في التزايد مؤخرا بصور مختلفة، كان آخرها أمس، 
عبر رسالة نصية ترسل إلى أرقام عشوائية تفيد بأن رصيد 
صاحب الرقم املرســل إليه يحــوي أكثر من ٩ ماليني دوالر، 
فيمــا يدمج مع الرســالة رابــط إلى موقــع إلكتروني خاص 
بتداول العمالت املشــفرة، ولكن مبجــرد الضغط عليه تبدأ 
عملية التصيد. وفي الســياق ذاته، بدأت في االنتشار أخيرا 
رســالة تصيد إلكتروني أخرى تأتي عبر تطبيق «واتساب» 
حتمل من خاللها شعار وزارة الصحة في الكويت، وتتضمن 
الرســالة ملفا ملغوما بصيغــة «pdf» يطلب من الضحية أن 
يحمــل امللــف، والتأكيد مــن خالله على أنه قــد أمت جرعات 

التطعيم الـ ٣ ضد ڤيروس كورونا املستجد.

كشوفات الصفوف األمامية ملنتسبي 
اجليش واحلرس إلى ديوان اخلدمة

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الدفاع سترسل 
اليوم اإلثنني الكشوفات اخلاصة مبكافأة الصفوف األمامية 
ملنتسبيها من العسكريني واملنتدبني الى ديوان اخلدمة املدنية. 
وأوضحت مصادر عســكرية مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان املكافآت مســتحقة جلميع العســكريني ممن 
كانوا على رأس العمل خالل جائحة كورونا، مشيرة الى ان 
املكافأة تتفاوت بالنسبة للضباط وضباط الصف واألفراد 
كل حســب موقع عمله، وكذلك األيام التي عملوا فيها اثناء 
اجلائحة. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية مطلعة 
في احلرس الوطني ان كشوفات املستحقني ملكافأة الصفوف 
األمامية مت إرسالها إلى ديوان اخلدمة املدنية متهيدا لصرفها 
وإيداعها في حسابات مستحقيها خالل األيام القليلة املقبلة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

ملشاهدة الڤيديو


