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غير مخصص للبيع

عالقة السلطتني.. احلوار والتعاون يعّجالن باإلجنازات 
مرمي بندق 

أوضحــت مصــادر مطلعــة فــي تصريحــات خاصة  
لـ «األنباء»، أن ٤ مشاريع قوانني ستحيلها احلكومة إلى 
مجلس األمة لتحسني معيشة املواطنني والباحثني عن عمل 
وتعديل التركيبة السكانية. وكشفت عن أن مشاريع القوانني 
األربعة تتضمن تعديل قانون املســاعدات العامة رقم ١٢

لسنة ٢٠١١ فيما يتعلق بزيادة مبلغ مساعدة ربات البيوت 
ومن هم في ســن الشــيخوخة، وقانون رفع احلد األدنى 
لرواتب املتقاعدين التي تقل عن ١٠٠٠ دينار، وقانون البديل 
االستراتيجي فيما يعرف بسلم الرواتب اجلديد، وقانون 
تكويت الوظائف احلكوميــة، واعتماد الالئحة التنفيذية 
لقانون تعديل التركيبة السكانية. وشددت على أن احلكومة 
تدرك متاما أحقية بعض الفئات في زيادة رواتبهم الشهرية، 
وشمول املتقاعدين يعتبر أولى األولويات. وأكدت املصادر أنه
ال تعيــني لقياديــني مــن اآلن فصاعدا من خــارج اجلهات 
احلكومية فيما يطلق عليه «تعيني الباراشوت»، مشيرة 
إلى أن سد شواغر القياديني في اجلهات احلكومية سيتم 
مــن أبنائها في حــال توافر كوادر مبتطلبــات وضوابط 
وشروط املنصب، فهم األكثر فهما وإدراكا وإملاما مبتطلبات 
املنصب، وفي الوقت نفســه هم األحق بالترقية، وكشفت 
املصادر عن تكليف ديوان اخلدمة املدنية بإعداد مشروع 
قانون تنظيم التعيني في الوظائف القيادية وفق معايير 
الكفاءة واجلدارة. وعلمت «األنباء» أن احلكومة ستحيل 
خطة التنمية الثالثة إلى مجلس األمة، وأنه سيتم إصدار 
مشــروع مرســوم بتشــكيل مجلس إدارة جديد ملؤسسة 
التأمينات االجتماعية. هذا، وصدرت عدة مراسيم بتعيني 
صالح سليمان حمد املال أمينا عاما ملجلس الوزراء بالدرجة 
املمتازة، وتعيني الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح في 
وظيفة أمني عام مســاعد مبجلس الــوزراء بدرجة وكيل 
وزارة. وتأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء»، متت املوافقة 
على نقل الشيخ صباح أحمد صباح السالم الصباح األمني 
العام املســاعد باألمانة العامة للمجلس األعلى لشــؤون 
احملافظــات للعمل في وظيفة أمني عام مســاعد مبجلس 
الــوزراء بدرجــة وكيل مســاعد. وردا على ســؤال حول 
العالقة بني السلطتني، أجابت املصادر: تقوم على التعاون 
ثــم التعاون والتنســيق، وال مفر من احلوار الذي يقوي 
العالقة بني السلطتني وميهد ويعجل كل الطرق لإلجنازات 

التي ينتظرها املواطنون الكرام. 

٤ قوانني لتحسني معيشة املواطنني.. وتعيني صالح املال أمينًا عامًا ملجلس الوزراء.. وسّد شواغر القياديني في اجلهات احلكومية من أبنائها .. وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لـ «التأمينات» 
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«موسوعة السوابق م

والتقاليد البرملانية»  
في طبعتها  الثانية واملنقحة 
٢٠٢٢.. ٤ أجزاء من الفصل 
التشريعي  األول حتى العاشر

«الوطني» يفتتح فرعًا جديدًا باملقر الرئيسي لـ «الكويتية» 
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عصام الصقر والكابنت علي الدخان يتوسطان القيادات التنفيذية بالبنك واخلطوط اجلوية الكويتية أثناء افتتاح الفرع اجلديد

الكويت توّدع
النائب السابق خلف دميثير

الوزير السابق هالل املطيري 
في ذمة اهللا

أمــس  املــوت  غيــب 
السابق  النائب املخضرم 
خلف دميثير بعد مسيرة 
برملانية ووطنية حافلة.
ويعــد الراحل أحــد أكثر 
أعضــاء مجلــس األمــة 
فوزا فــي دورات برملانية 
متعاقبة بدءا من العام ١٩٨١

حتى مجلس عام ٢٠١٦.
شغل الراحل عضوية 
العديــد مــن اللجــان في 

مجلــس األمة ومجلــس محافظة العاصمة والرئاســة 
الفخرية جلمعية الصم والبكم، وحمل طوال مسيرته 
البرملانية هموم املواطن وقضاياه، فكان من أوائل األصوات 

التي طرحت مسألة إسقاط القروض عن املواطنني.
نحــو أربعني عاما قضاها خلــف دميثير حتت قبة 
عبداهللا الســالم حامال أولوياته التي كان ابرزها امللف 
االسكاني وبدل اإليجار وتطوير اخلدمات وإقرار القوانني 
الشعبية، كما كان، رحمه اهللا، داعيا دائما الى ضرورة 

تعزيز التعاون بني السلطتني واالستقرار السياسي.
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» بأحر التعازي 
وأصدق املواساة الى أهل الراحل، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الكويــت أمس  فقــدت 
وزيــر التجــارة األســبق 
هالل مشاري املطيري بعد 
مســيرة بالعمل التجاري 

واالقتصادي. 
شــغل الراحل منصب 
املدير العام لغرفة التجارة 
والصناعة خالل الفترة بني 
عامي ١٩٩١ و١٩٩٤، والنائب 
مجلــس  لرئيــس  األول 
إدارتهــا، كما عمــل مديرا 

عاما للشــركة الكويتية لالســتثمار، فضال عن رئاسته 
شــركة املقاصة، ثم ُعّني وزيرا للتجارة والصناعة عام 

١٩٩٤ واستمر حتى اكتوبر ١٩٩٦.
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم «األنباء» بأحر التعازي 
وأصدق املواساة الى أهل الراحل، سائلني املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

خلف دميثير (رحمه اهللا) هالل املطيري (رحمه اهللا)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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إضاءات على مسيرة الراحل ص ٩

إضاءات على مسيرة الراحل ص ٦

مكافأة الصفوف األمامية ملنتسبي اجليش  
في مالية «الدفاع» والصرف خالل أيام

عبدالهادي العجمي 

علمــت «األنباء» مــن مصادر عســكرية مطلعة فــي وزارة الدفاع ان 
الكشــوفات اخلاصة مبكافأة الصفوف األمامية للضباط وضباط الصف 
واألفراد واملنتدبني مت تسليمها إلى الشؤون املالية واالدارية في الوزارة 
أمس االثنني من قبل وزارة املالية متهيدا لصرفها وإيداعها في حســابات 
مستحقيها نهاية األسبوع اجلاري أو بداية األسبوع املقبل على أبعد تقدير.

عبدالهادي العجمي 

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت 
امس االثنني مشــروع مرسوم بتعيني الشيخ 
د.عبداهللا مشعل مبارك عبداهللا األحمد الصباح 
وكيال لوزارة الدفاع. يذكر ان الشيخ د.عبداهللا 
املشــعل الصباح كان رئيســا لهيئة اخلدمات 

الشيخ د.عبداهللا مشعل الصباحالطبية في وزارة الدفاع حتى يوم أمس.

د.عبداهللا املشعل وكيًال لـ «الدفاع»

مع «األنباء» اإلصدار 
اليومي اخلاص 

مبناسبة كأس العالم
(قطر  ٢٠٢٢)
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د. أحمد الهيفي عمار العجمي


