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«دار الشفاء» يحصد شهادة االعتماد املاسي للمرة الثالثة على التوالي 
05من مجلس االعتماد الكندي.. بجدارة ومتيز وإبداع

تأجيل تعديل قانون االنتخابات
سامح عبداحلفيظ

قرر مجلس األمة في جلسته التكميلية أمس تأجيل 
مناقشة تقريري جلنة الداخلية والدفاع البرملانية حول 
تعديل قانــون انتخابات أعضــاء مجلس األمة جلهة 
إنشــاء املفوضية العليا لالنتخابــات ونظام القوائم 

النسبية بناء على طلب احلكومة.
وأفاد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير العمراني عمار العجمي 
بأن احلكومة لديها قانون متكامل بشأن تعديل قانون 

االنتخاب، ومت االتفاق على منحها الوقت لتقدميه. 
من جانب آخر، وافق املجلس على قانون تأسيس 
شركات إلنشاء مدن سكنية في مداولته األولى، وأجل 

الثانية ملزيد من الدراسة. 
بعد ذلك، عقد املجلس جلسة خاصة ملناقشة تقرير 
ديوان احملاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة امليزانيات 
واحلســابات اخلتامية للــوزارات واجلهــات امللحقة 
واملســتقلة، وتقرير أهم املؤشــرات املالية والظواهر 
الرقابية واملستجدات للسنة املالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. وبعد 
املناقشــة، ثّبت املجلس عدة توصيــات في املضبطة 
دون التصويــت عليها لعدم اكتمال النصاب، على أن 
يتم التصويت عليها في جلسة املجلس املقبلة املقررة 

يوم الثالثاء املوافق ١٠ يناير ٢٠٢٣. 

التفاصيل ص ١٠ - ١٥

مجلس األمة أقّر قانون تأسيس شركات إلنشاء مدن سكنية في مداولته األولى وناقش تقرير ديوان احملاسبة عن فحص امليزانيات 

(قاسم باشا) رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في نقاش مع عدد من النواب حول تأجيل تعديل قانون «االنتخابات»  

زيارة زيلينسكي لواشنطن ووعود «الباتريوت» تغضب موسكو
وبوتني يرّد بإدخال صواريخ باليستية ونووية إلى اخلدمة

عواصم ـ وكاالت: أثارت زيارة الرئيس االوكراني فولودميير 
زيلينســكي الى الواليات املتحدة بدعوة من نظيره األميركي جو 
بايدن غضب روســيا التي حذرت من أنها «تؤدي فقط لتصعيد 
الصراع وال تبشــر باخلير ألوكرانيا». واســتبق املتحدث باســم 
الكرملني دميتري بيسكوف زيارة زيلينسكي إلى واشنطن التي 
يتخللها تقدمي منظومة باتريــوت للدفاع الصاروخي ألوكرانيا، 
وقال إن موســكو ال ترى فرصة حملادثات سالم مع كييڤ. وقبل 
الزيارة أيضا، عقد الرئيس الروسي فالدميير بوتني اجتماعا موسعا 
مع كبار القادة العســكريني، كشــف فيه عن مالمح استراتيجيته 
العام املقبل، مؤكدا أن جيشــه ســيكمل مهامه في اوكرانيا حتى 
نهايتها بالكامل، متحديا حلف شمال االطلسي «الناتو» الذي اتهمه 

بالوقوف بأكمله ضده. 
وكعادته، أشهر بوتني سالح «الردع النووي» في وجه خصومه، 
وأعلن أن صواريخ «ســارمات» الباليستية القادرة على حمل ١٠

رؤوس نووية ستدخل اخلدمة قريبا، وانه بدءا من يناير ستدخل 
صواريخ «تسيركون» الفرط صوتية اخلدمة أيضا. من جانبه، أعلن 
وزير الدفاع ســيرغي شويغو خالل االجتماع، ان روسيا تخطط 
إلقامة قواعد لدعم اســطولها في مدينتي برديانسك وماريوبول 
األوكرانيتني احملتلتني. وطالب بزيادة عدد اجليش الروســي الى 

١٫٥ مليون جندي، ورفع سن اخلدمة العسكرية.
ميدانيا، أعلنت هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األوكرانية 
أن قواتها املســلحة قتلت منذ بدء الغزو الروســي للبالد في ٢٤
فبرايــر املاضــي نحو ٩٩ ألفا و٧٤٠ جنديا روســيا. وقال البيان: 
إنــه «باإلضافــة إلى ذلك، دمــرت القوات األوكرانيــة ٣٠٠٢ دبابة 
روســية و٥٩٧٩ عربة قتال مدرعة و١٩٧٢ منظومة مدفعية و٤١٢
منظومة صواريخ متعددة اإلطالق «إم.إل.آر.إس»، و٢١٢ منظومة 

دفاعية جوية».
التفاصيل ص ٢١

كييڤ تعلن قتل ١٠٠ ألف عسكري روسي

(أ.ف.پ) صورة جوية تظهر الدمار الهائل الذي حلق بقرية بوهورودينشي في إقليم دونيتسك نتيجة القصف الروسي العنيف  

«العدل»: حتويل األموال للمستفيدين 
عبر «اآليبان» اعتبارًا من األحد

أسامة أبو السعود

كشفت مصادر خاصة لـ «األنباء» عن ان االدارة العامة 
للتنفيذ بوزارة العدل ستطلق خدمة جديدة متمثلة بتحويل 
املبالــغ للمســتفيدين عن طريق (اآليبــان). وأوضحت 
املصــادر ان االدارة العامــة للتنفيــذ ســتبدأ في تفعيل 
اخلدمة اعتبارا من يوم االحد املقبل املوافق ٢٥ اجلاري.

توحيد النظام املالي للهيئات 
الرياضية.. وربطه بـ«هيئة الرياضة»

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن الهيئة العامة للرياضة بدأت إجراءاتها 
الفعليــة مــن أجل توحيــد األنظمة املالية فــي الهيئات 
الرياضية والربط معها. يأتي ذلك بعدما صدر املرسوم 
بالقرار رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٩، الذي تضمن مشروع الدعم 
املالي املعدل لألندية الشاملة واملتخصصة والذي جاءت 
مادتــه الرابعة مبا مفــاده أن تلتزم الهيئة بتقدمي الدعم 
املالي واإلعانات املتفق عليها في العقد املبرم مع األندية، 
وأن توفــر الهيئة النظم اآللية وربطها باألندية لتكوين 

قاعدة بيانات ميكن الرجوع إليها عند احلاجة.

١٫٥٣ مليار دينار نهاية اخلدمة للعاملني في «النفط»
أحمد مغربي

كشــفت مصــادر نفطيــة 
مســؤولة لـ«األنبــاء»، عن أن 
مؤسســة البتــرول الكويتية 
لديها مخصص مكافآت نهاية 
اخلدمة للعاملــني في القطاع 
النفطي بقيمة ١٫٥٣ مليار دينار، 
وذلــك للصــرف طويل األجل 

سريان قانون املكافأة املالية 
ـ التأمينــات االجتماعية رقم 

.(٢٠١٤/١١٠)
أن  وأوضحــت املصــادر 
التكلفة اإلجمالية ملكافأة نهاية 
اخلدمة تتناقص وتتوقف على 
مدة خدمة كل موظف ومنصبه 
وتاريخ تقاعده، مشــيرة إلى 
أن القانــون رقــم (٢٠١٤/١١٠) 

الصــادر فــي ١٠ أغســطس 
٢٠١٤ بتقريــر املكافــأة املالية 
للخاضعني لقانون التأمينات 
االجتماعية حلت فيه املكافأة 
املالية بديال عن مكافأة نهاية 
اخلدمة للعاملــني الكويتيني، 
وبحد أقصى ٢٨ ألف دينار ملن 
أمضى ٣٠ سنة خدمة مسجلة 

بـ «التأمينات».

تُصرف عند التقاعد لنحو ٢٢٫٥ ألف موظف في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة

للموظفني البالغ عددهم نحو 
٢٢٫٥ ألف عامل في القطاع.

وقالــت املصــادر ان كل 
املوظفني العاملني في «مؤسسة 
البترول» وشــركاتها التابعة 
على سلم الرواتب يستحقون 
مكافأة نهايــة خدمة من فئة 
الذيــن التحقــوا بالعمل قبل 
١ ينايــر ٢٠١٥، وهــو تاريــخ 

استقالة املقصيد  ونقل الهيئات التعليمية ٢ يناير
عبدالعزيز الفضلي 

قــدم وكيــل وزارة التربية 
بالتكليــف فيصــل املقصيــد 
استقالته لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د.حمد العدواني. وكشفت مصادر 
تربويــة لـــ «األنبــاء» عــن أن 
املقصيد حدد موعد بدء استقالته 

في ٢٦ من شهر يناير املقبل.

مشرف فنيـ  معلم - محضر 
علوم»، الفتا إلى أنه لن يتم 
قبــول أي طلب نقل بعد هذا 

التاريخ.
من جانــب آخــر، أصدر 
مدير عام منطقــة العاصمة 
التعليمية منصور الديحاني 
قرارا بتكليف مراقب التعليم 
الثانوي متعب العتيبي مديرا 
للشؤون التعليمية مبنطقة 

العاصمة التعليمية، وكذلك 
تكليف يوسف حاجية مديرا 
للشــؤون اإلداريــة مبنطقة 
العاصمة التعليمية، ومطلق 
املطيــري مديــرا لألنشــطة 
التربويــة مبنطقة العاصمة 
التعليمية، يأتــي ذلك نظرا 
للشــواغر التي تعاني منها 

املنطقة التعليمية.
التفاصيل ص ٦

الــى ذلــك، أعلــن وكيل 
التعليم العام أسامة السلطان 
عن البدء بتلقي طلبات النقل 
الداخلي واخلارجي اعتبارا من 
يــوم االثنني املوافق ٢ يناير 
املقبــل حتى يــوم اخلميس 
املوافــق ٢٠ فبرايــر ٢٠٢٣، 
وذلك للفئات التالية: «مدير 
مدرسة - مدير مدرسة مساعد 
- موجه فني - رئيس قسم - 

اإلضرابات تشّل بريطانيا وتهدد 
بالفوضى خالل عطلة األعياد

لندنـ  وكاالت: شارك اآلالف من العاملني بخدمة اإلسعاف 
في إجنلترا وويلز أمس في إضراب للمطالبة بزيادة األجور، 
مما يزيد الضغط على هيئة اخلدمات الصحية املمولة من 
الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب مماثل.

وأدى االضــراب إلى تصعيد اخلــالف على األجور بني 
احلكومة وموظفي القطاع العام، حيث تســببت سلســلة 
اإلضرابات في إشــاعة شــعور بالبؤس في بريطانيا قبل 
أعياد امليالد ورأس السنة، مع تهديد عمال السكك احلديدية 
وشــرطة مراقبة اجلوازات أيضا بإفساد عطلة األعياد في 
ظل رفــض احلكومة مطالب املوظفني فــي جميع قطاعات 
االقتصاد البريطاني بزيادات في الرواتب ملواجهة التضخم 
األعلى منذ عقود مع بلوغه حاليا نحو ١١٪ والذي يتسبب 

في أسوأ أزمة غالء معيشة منذ جيل.
وينبئ االضراب الذي يهدد به ســائقو قطارات السكك 
احلديدية مع بدايات العام اجلديد، بفوضى سفر عارمة مع 

عودة السكان إلى العمل بعد عطلة األعياد.
التفاصيل ص ٢١

سيارات إسعاف متوقفة عن العمل بسبب إضراب طواقمها في لندن      (رويترز)

تقاعد معاون رئيس األركان 
لهيئة االستخبارات واألمن

عبدالهادي العجمي

أصــدر النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل اخلالد قرارا 
بقبول طلب التقاعد املقدم من معاون رئيس األركان لهيئة 
االســتخبارات واألمــن العميد جنيب الصقــر بناء على 
رغبته مع منحه رتبة لواء اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥.

16اقتصاد
تذاكر سفر «رأس السنة» نار 

وزيادات األسعار وصلت إلى ٢٥٠٪
 تركيا ودبي والسعودية ومصر ولبنان ولندن 

وجهات مفضلة للمواطنني واملقيمني

٣١ مليار دينار مدفوعات عبر «كي نت» 
في ٢٠٢٢ عبر ٧٤١ مليون عملية

أجر وعافية بوعبداهللا

تعرض النائب د.خليل أبل لوعكة صحية أثناء 
سير جلسة مجلس األمة أمس والتي امتدت حتى 
الساعة ٧ مساء استدعت نقله باإلسعاف برفقة نائب 
رئيس مجلس األمة محمد املطير إلى املستشــفى 
حيث تلقى العالج الالزم. «األنباء» تتمنى للنائب 

د.خليل أبل الشفاء العاجل. 
«سالمات أجر وعافية ما تشوف شر بوعبداهللا».

د.خليل أبل

غير مخصص للبيع


