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غير مخصص للبيع

«التشريعية» تقّر شراء قروض املواطنني

سامح عبداحلفيظ

أقرت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرملانية أمس االقتراح 
بقانون الذي تقدم به النائب صالح 
عاشــور لتقــوم الدولــة بشــراء 
القروض االستهالكية واملقسطة 
والشــخصية املســتحقة علــى 
املواطنني على ان يتم سداد ما قامت 
الدولة بشرائه من خالل عالوة غالء 
املعيشة التي يتم تقدميها شهريا 
لكل مواطن حلني االنتهاء من سداد 
قيمة القرض، على ان يكون السداد 
بحد أقصى مائة وعشرين دينارا، 
بحيث يستمر صرف عالوة غالء 
املعيشــة لــكل مواطــن ال يوجد 
قــرض عليه. وقال عاشــور، في 
تصريح خاص لـ «األنباء»: ستقدم 
اللجنة املالية تقريرها للمجلس 
متضمنــا رأي احلكومــة والــذي 
نتمنى ان يكون متوافقا مع الرغبة 
النيابية. وأضاف: سيدرج التقرير 
على جدول األعمــال، وأتوقع ان 
يناقش بداية العام اجلديد أو ان 
يتم استعجاله للمناقشة في جلسة 

٢٠ أو ٢١ اجلاري.

صالح عاشور لـ «األنباء»: يتم السداد خصماً من عالوة غالء املعيشة مبا ال يتجاوز ١٢٠ ديناراً شهرياً.. ونأمل أن تتوافق الرؤية احلكومية مع الرغبة النيابية 

ممثل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

صالح عاشور

٨ أيام عطلة األعياد الوطنية و«اإلسراء واملعراج»
مرمي بندق

أفادت مصــادر مطلعة، في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء»، بــأن عدد أيام العطلة 
الرســمية مبناسبة عيد االســتقالل ويوم 
التحرير وذكرى اإلسراء واملعراج والسنة 
امليالديــة اجلديدة ســيكون ٨ أيام. وقالت 
إن أيام اخلميس واجلمعة والسبت واألحد 
واالثنني املوافقة على التوالي ٢٣ و٢٤ و٢٥
و٢٦ و٢٧ فبراير ســتكون عطلة مبناسبة 
العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى اإلسراء 
واملعراج. واســتدركت املصــادر قائلة: إن 
احتساب يوم االثنني ٢٧ فبراير يوم راحة 
بديال عن يوم الســبت املوافــق ٢٥ فبراير 
باعتباره يوم عطلة رسمية مبناسبة عيد 

االســتقالل، يحتــاج إلى قــرار من مجلس 
الــوزراء، الفتــة إلى ان املجلــس قرر أكثر 
من مرة إعطاء يوم راحة بديال عن السبت 
إذا صــادف عطلة رســمية، ومن ذلك على 
ســبيل املثال وليس احلصــر اعتبار يوم 
األحــد ٢ يناير ٢٠٢٢ يــوم راحة بديال عن 
يوم السبت ١ يناير باعتباره عطلة رسمية 
مبناسبة السنة امليالدية اجلديدة. وأضافت 
أن ذكرى اإلسراء واملعراج توافق السبت ١٨
فبراير ويوجد قرار معمول به من مجلس 
الوزراء بترحيل عطلة اإلسراء واملعراج من 
كل عــام إذا وقعت بني يومي عمل إلى يوم 
اخلميس التالي لها مباشرة، ولذلك سيكون 
يوم اخلميس املوافق ٢٣ فبراير يوم راحة 
بديال عن السبت ١٨ فبراير باعتباره عطلة 

رســمية. وبذلك متتد العطلة من اخلميس 
املوافــق ٢٣ فبراير حتى االثنني املوافق ٢٧

فبراير ويســتأنف الدوام رســميا الثالثاء 
٢٨ فبراير.  وردا على سؤال حول إمكانية 
متديد العطلة لتشمل أيام الثالثاء واألربعاء 
واخلميس املوافقة ٢٨ و١ مارس و٢ مارس 
على أن يســتأنف الدوام رسميا ٥ مارس، 
أجابت املصادر: ال مانع قانونيا، ولكن هذا 
اإلجراء من صالحية مجلس الوزراء فقط، 
ويتم ذلــك إذا أصدر املجلس قــرارا بذلك. 
وكانت «األنباء» قد ذكرت أن عطلة السنة 
امليالدية اجلديدة تشمل أيام اجلمعة والسبت 
واألحد املتوافقة على التوالي ٣٠ و ٣١ ديسمبر 
و١ يناير على أن يستأنف الدوام رسميا يوم 

االثنني املوافق ٢ يناير.

متديدها لتصبح ١٠ أيام من ٢٣ فبراير واستئناف الدوام ٥ مارس 
من صالحية مجلس الوزراء فقط.. إضافة إلى السنة امليالدية اجلديدة

ممثل األمير يتوجه اليوم إلى السعودية 
لترؤس وفد الكويت في القمم «اخلليجية» 
و«اخلليجية - الصينية» و«العربية - الصينية»

بحفظ اهللا ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض 
الوطن اليوم اخلميس ٨ اجلاري متوجها إلى اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، لترؤس وفد الكويت 
في اجتماع الدورة الثالثة واألربعني للمجلس األعلى 
ملجلــس التعاون لــدول اخلليج العربيــة، والقمة 
اخلليجية - الصينية، والقمة العربية - الصينية، 

واملزمع عقدها في العاصمة الرياض.

قبول استقالة ٧ وكالء مساعدين في «البلدية»
بداح العنزي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بصدور قرار بقبول استقالة 
٧ وكالء مساعدين في البلدية، وهم م.نادية الشريدة رئيس قطاع 
املشــاريع، فؤاد الرغيب رئيس قطاع الشؤون املالية واالدارية، 
فــواز النمران رئيس قطاع التفتيش والرقابة، م.محمد الزعبي 
رئيس قطاع التنظيم، م.ســعد احمليلبي رئيس قطاع التطوير 
والتدريب، م.فهد الشــتيلي نائب املدير العام لبلديتي األحمدي 
والفروانية، وم.عمار العمار نائب املدير العام لشــؤون بلديتي 

حولي والفروانية.

عودة العمل بلجان العالج باخلارج ١١ اجلاري
عبدالكرمي العبداهللا

قررت وزارة الصحة عودة العمل 
باللجان التخصصية للعالج باخلارج 
بالكامــل اعتبارا مــن ١١ اجلاري وفق 
اآللية والضوابط املقررة بشأن الئحة 
العالج باخلارج، وإلغاء اقتصارها على 

احلاالت الطارئة واملستعجلة. 

وكانــت وزارة الصحة قد أصدرت 
تعميما سابقا باقتصار انعقاد اللجان 
التخصصيــة للعالج باخلــارج على 
املستشــفيات واملراكــز التخصصية 
الطبيــة للحاالت الطارئــة والعاجلة 
التي يقرر الفريق الطبي املعالج عدم 
توافــر العــالج لها في مرافــق وزارة 

الصحة.

الرئيس الصيني شي جني بينغ لدى وصوله مطار امللك خالد الدولي وفي استقباله األمير فيصل بن بندر 
أمير منطقة الرياض واألمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي                                (واس)

الرئيس الصيني: سأعمل مع خادم احلرمني وولي عهده 
لتطوير العالقات وهناك ثقة إستراتيجية مع السعودية 

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

عامر املعتوق لـ «األنباء»: 
البرازيل األقرب للقب.. 
واملغرب شّرف العرب

حفيظ دراجي لـ «األنباء»: فرص 
املغرب والبرتغال متساوية 

في بلوغ املربع الذهبي
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