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غير مخصص للبيع

استعجال ٨ قوانني.. منها زيادة املتقاعدين 
مرمي بندق 

أكــدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
أن مجلس الوزراء حسم مشاريع القوانني ذات األولوية والتي 
ستعطي صفة االستعجال، ويأتي مشروع قانون زيادة رواتب 
املتقاعدين على رأس ٨ مشــاريع قوانني ســتحيلها احلكومة 
إلى مجلس األمة.  وردا على سؤال هل تشمل الزيادة أصحاب 
احلــد األدنــى من الرواتب فقط أم ستشــمل أكثــر من فئة؟، 
أجابــت املصادر: بالتأكيد ستشــمل اصحــاب الرواتب األقل 
مــن ١٠٠٠ دينار لكــن الباب مازال مفتوحــا، إذ من الوارد ان 
تشــمل الزيادة فئات أخرى ويتضح ذلك بعد عمل احلســبة 
املالية والفنية ملعرفة التكلفة اإلجمالية لكل قرار.  وأوضحت 
املصادر أن الـ ٨ مشــاريع قوانني تتضمن تنظيم التعيني في 
الوظائف االشرافية، وإنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات، وأخرى 

لتنظيم األراضي، وإنشاء مجلس 
السياســات، واالحتراف الكلي، 
واعتماد البطاقة املدنية لسجالت 
العمليــة  الناخبــني وتطويــر 
االنتخابية.  وقالت إن احلكومة 
جادة في إجناز مشــروع قانون 
البديل االســتراتيجي للرواتب 
إلقــرار العدالــة بــني أصحــاب 
التخصصــات الواحــدة وزيادة 
الرواتب األساســية املنخفضة، 
على أن يسري ذلك على التعيينات 
اجلديدة في اجلهات ذات الرواتب 
املنخفضة، واجلهات التي توجد 
فيها مبالغة في الرواتب، كاشفة 
عن املضي قدما في إجناز املشروع 
بشــكل متكامل متهيــدا لعرضه 
على مجلــس الــوزراء ومن ثم 
إحالته إلى مجلــس األمة. ومن 
األهمية ذكر أن املؤشرات تشير 
إلى جهود تبذل إلجناز مشروع 
القانون خالل ديسمبر اجلاري.  
هذا، وشكل مجلس الوزراء جلنة 
من ٦ وزراء ملتابعة تنفيذ برنامج 

عمل احلكومة وتلقي مقترحات النواب وإدخال أي حتسني على 
البرنامج. وقد علمت «األنباء» أن رفع مساعدات ربات البيوت 
ماليا يشمل ١٨ ألف مواطنة فوق الـ ٥٥ عاما. وينتظر تشكيل 
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة في إطار خطة احلكومة لتطوير وتالفي أي عقبات 
تواجه الصندوق. وذكرت املصادر أنه حان وقت تنفيذ قرار 

تكويت إدارات الصيدليات اخلاصة.  
هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومني بتعيني 
منصور العتيبــي نائبا لوزير اخلارجيــة، ومحمد بوعركي 

رئيسا للمركز الوطني لألمن السيبراني.

احلكومة: العمل لدراسة اجلانبني الفني والقانوني حلسمها.. إلى جانب التعيني في الوظائف اإلشرافية وإنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات.. وتعيني العتيبي نائباً لوزير اخلارجية وبوعركي لـ «األمن السيبراني»

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى مغادرته البالد وفي وداعه سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد

٥٠٠ معلم ومعلمة من فلسطني يباشرون 
أعمالهم في الفصل الدراسي الثاني

عبدالعزيز الفضلي

بدأ ديوان اخلدمة املدنية بإرســال موافقاته 
علــى املعلمني واملعلمات الذيــن تعاقدت معهم 
«التربيــة» مــن فلســطني للعمــل فــي ســلك 
التدريس للعام الدراســي احلالي وسد النقص 
ببعض التخصصات العلمية. وكشفت مصادر 
تربويــة لـ«األنباء» أن «التربية» تلقت موافقة 
الديــوان على نحو ٢٠ معلما ومعلمة من أصل 

٥٠٠ تعاقــدت معهم، مشــيرة الى انه ســيقوم 
بإرســال بقية الكشــوفات للوزارة خالل األيام 
املقبلة بعــد اعتمادها. وأوضحــت املصادر أن 
«التربية» ســتخاطب «الداخلية» الســتخراج 
تأشــيرات املعلمني ومن ثم حجز تذاكر طيران 
لدخولهــم الى البالد، متوقعة أن ينتظم جميع 
املعلمني املتعاقد معهم خالل الفصل الدراســي 
الثاني، وســيتم تســليمهم ٢٠٠ دينار كسلفة 
أولى فور وصولهم على أن تخصم من الراتب.

ديوان اخلدمة املدنية بدأ بإرسال موافقاته إلى «التربية»

مع «األنباء» اإلصدار اليومي اخلاص  مبناسبة كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

غرائب املونديال.. «غترة وعقال» 
ونحس األرقام القياسية!

ناصر الهاجري لـ «األنباء»:  «الديوك» 
و«التانغو»  في النهائي

حراس املرمى «حتت  املجهر 
دائمًا»..  وبونو «جنم الشباك»

  كرواتيا  - األرجنتني  ١٠:٠٠مباراة اليوم

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان

نائب األمير استقبل وزير الطاقة السعودي 
ورؤساء وفود مجلس وزراء «أوابك»

أحمد مغربي

اســتقبل ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 
صاحب الســمو امللكي األميــر عبدالعزيز بن 
ســلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة باململكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك مبناسبة 
زيارته الرســمية للبالد، كما استقبل سموه 
أصحاب السمو واملعالي رؤساء وفود مجلس 
وزراء منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول 
(أوابك). إلى ذلك، عقد مجلس وزراء منظمة 

األقطــار العربية املصدرة للبتــرول (أوابك) 
اجتماعه رقم ١٠٩ بالكويت، وقال األمني العام 
للمنظمــة علي بن ســبت إن االجتماع ناقش 
مجموعة مــن املواضيــع ذات الصلة بأعمال 
وأنشطة املنظمة، من بينها مشروع امليزانية 
التقديريــة للمنظمة عن ٢٠٢٣، واســتعرض 
االجتماع احملرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل 
وتطوير نشاط املنظمة املعتمدة من قبل مجلس 
وزراء املنظمة وخاصة في مجال تفعيل العالقة 
بني األمانة العامة للمنظمة والشركات العربية 

املنبثقة عنها.

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مشاركاً السفير القطري 
علي بن عبداهللا آل محمود قطع كعكة االحتفال    (محمد هاشم)

العيد الوطني 
لقطر.. تظاهرة 
إشادة بالنجاح 
الباهر للدوحة 

في تنظيم 
كأس العالم
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التفاصيل ص١٣

«املالية» تصّوت على «العيش الكرمي» اخلميس
املويزري: اللجنة ستدعو اجلهات احلكومية ملناقشة اقتراحات تتعلق بالقروض وحتسني مستوى معيشة املواطنني

سامح عبداحلفيظ

أكــد رئيس اللجنــة املالية 
النائــب شــعيب  البرملانيــة 
املويزري، أنه ستوجه الدعوة 
إلى بعض اجلهــات احلكومية 
حلضور اجتماع يعقد اخلميس 
املقبل، سيتم خالله التصويت 
على بعض االقتراحات بقوانني 
املتعلقة بتوفير ســبل العيش 
الكــرمي للمواطنــني ومــن ثــم 
إدراجهــا علــى جــدول أعمال 
املقبلــة، مؤكــدا أن  اجللســة 

اللجنة حتتاج فــي الكثير من 
هــذه االقتراحــات إلــى الرأي 
احلكومــي وبعــض املعلومات 
املتعلقــة بتطبيق أو تنفيذ أو 
إقرار هذه االقتراحات بقوانني.

وبني أن موضوعات االقتراحات 
تتعلــق بتوفير ســبل العيش 
الكــرمي للمواطنــني وبعــض 
القضايا األخرى املهمة، متمنيا 
أن يتم إقرار كل هذه االقتراحات 
لصالح الشعب الكويتي.  ورأى 
أن مجلس األمــة ليس بحاجة 
إلى عقد جلسة خاصة ملناقشة 

هذه االقتراحات بل تكفي جلسة 
عادية واحــدة لعرض كل هذه 

االقتراحــات بقوانــني، مؤكــدا 
حرص أعضاء اللجنة على كل 
مــا يتعلق بتحســني الظروف 
املعيشية لألسر الكويتية وأن 
ينتفــع الشــعب الكويتــي من 
ثروة البلد. وأضاف ان املراحل 
املقبلة ستشهد مناقشة وإقرار 
قوانني أخرى، متمنيا من الشعب 
الكويتي أال يتصــور أن هناك 
تأخيــرا في إقــرار االقتراحات 
والقوانــني، ألن األمــر يتطلب 
عقــد اجتماعات مــع األطراف 
احلكومية وحتديد مواعيد للجان 

وتداخالت فــي االختصاصات 
مع جلان أخرى. وكانت اللجنة 
املالية ناقشت في اجتماعها أمس 
مجموعة من االقتراحات بقوانني 
التي وصلت من جلنة الشؤون 
التشــريعية والقانونيــة يوم 
األربعاء املاضي وقامت بدعوة 
بعض اجلهات احلكومية املعنية 
للوقوف على رأيها بخصوص 
املقترحات املوجودة، مبينا أن 
هذه املقترحات مختلفة، ومنها 
ما يتعلق بالقــروض وقضايا 

أخرى.

أسامة أبوالسعود

أعلن احملامي العام ورئيس جلنة العفو األميري املستشار 
محمــد الدعيج حرمان احملكومني في قضايا االجتار باملخدرات 
واملؤثرات العقلية من «العفو األميري» بعدما كانوا مشمولني 

بالعفو سابقا. 
وأكد املستشــار الدعيج، في تصريحات لـ «األنباء»، ان هذا 
القرار جاء ضمن أهم تعديالت قواعد العفو األميري لعام ٢٠٢٣، 
والذي ضم قضايا الشيكات من دون رصيد بعدما كان أصحابها 

محرومني من العفو سابقا.

قامــت وزارة الصحــة 
بعدد من اإلجراءات الفورية 
والعاجلة لتعزيز املخزون 
االستراتيجي من األدوية، 
ومن أبرزها إبرام عدد من 
التوريــد اجلديدة  عقــود 
بصفة عاجلة والتي تعزز 
عقــودا ســابقة، وهي في 
املوافقات،  انتظــار  طــور 
واحلصول على رد اجلهات 
املعنية في الدولة بأســرع 

وقت ممكن. 
كما أكدت الوزارة على 
التنســيق املســتمر مــع 
اجلهات املختصة لالنتهاء 
مــن إجــــراءات الــــدورة 
املســتندية حتى يتســنى 
دخول العقود حيز التنفيذ 

بصفة عاجلة.
الوزارة  هذا، وأعلنــت 
وصول بعض من شحنات 
األدوية املتفق عليها للبالد، 
وفــي طــور االنتهــاء من 
إجــراءات تســلمها بصفة 

عاجلة.

«الصحة»: وصول 
شحنات جديدة 

من األدوية  إلى البالد

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اختيار جمال اللوغاني أمينًا عامًا 
جديدًا ملنظمة «أوابك» 

أحمد مغربي

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة أنــه مت اختيار نائب العضو 
املنتدب السابق لقطاع التسويق العاملي في مؤسسة البترول الكويتية 
جمــال اللوغاني ليصبح األمني العام اجلديد ملنظمة األقطار العربية 
املصــدرة للبترول (أوابك) خلفا لألمني العام احلالي علي بن ســبت، 
مشيرة إلى ان اللوغاني سيباشر عمله اعتبارا من شهر مارس املقبل.

جمال اللوغاني

املستشار محمد الدعيج

السفير منصور العتيبي

محمد بوعركي

شعيب املويزري

الدعيج لـ «األنباء»: حرمان احملكومني في قضايا االجتار 
باملخدرات واملؤثرات العقلية من «العفو األميري»

ً شمول قضايا الشيكات من دون رصيد بعدما كان أصحابها محرومني من العفو سابقا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

احللم يطرق احللم يطرق 
أبواب األرجنتني أبواب األرجنتني 

أو كرواتيا اليوم أو كرواتيا اليوم 

عبدالهادي العجمي

تأكيداً ملا انفــردت به «األنباء»، اعتمد 
مجلــس الوزراء في جلســته أمس ترقية 
١٦٠٠ ضابط برتب مختلفة من مالزم أول 
إلى رتبة عقيد في اجليش والتي تعد أكبر 

حركــة ترقيات من حيث العدد في تاريخ 
اجليــش الكويتي، وقد جاءت على النحو 
التالي: الدفعة ٣٣ من رتبة مقدم إلى عقيد، 
والدفعة ٣٨ من رائد إلى مقدم، والدفعة ٤١
من نقيب إلى رائد، والدفعة ٤٤ من مالزم 

أول إلى نقيب.
التفاصيل ص٢

التفاصيل ص١١

مجلس الوزراء اعتمد ترقية ١٦٠٠ ضابط في اجليش

03صاحب السمو وصل إلى إيطاليا في زيارة خاصة


