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غير مخصص للبيع

مشاورات «احللول الوسط».. مستمرة
سامح عبداحلفيظ

السياســي  املــأزق  رغــم 
الــذي عصف بأجــواء التفاهم 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 
والتنفيذيــة بســبب قضيــة 
«القروض» وبالقياس للحد الذي 
ذهبت إليه األمور فور انسحاب 
احلكومــة من اجللســة، أكدت 
مصادر نيابية مطلعة ان الفرصة 
التــزال متاحة أمــام اجلانبني 
للوصول إلى نقطة التقاء يتم 

من خاللها التوصل إلى حلول 
وسط ترضي الطرفني بالنسبة 
للقضايا محل اخلالف. وشددت 
املصادر على ان احملاوالت التزال 
جاريــة خللق جــو من احلوار 
الهادف للتفاهم على حل األزمة 
دون الوصول إلى خط الالعودة. 
وفي هذا اإلطار، طالب رئيس 
اللجنة املالية النائب شــعيب 
املويــزري احلكومــة بتزويــد 
اللجنة باملعلومات التي طلبتها 
بشــأن عدد من املقترحات قبل 

موعد اجللســة املقبلة وتقدمي 
البدائل للمقترحات التي تعتقد 
أنها ال تستطيع املوافقة عليها.

 وأوضح املويزري ان اللجنة 
أرســلت العديد من الرســائل 
إلــى وزارة املاليــة للحصــول 
على بعض البيانات ولم يصل 
إليها شيء. وأضاف قائال: «كان 
من املفترض أن تبدي رأيها أو 
تعطي حلوال بديلة، لكن الفرصة 
مازالــت متاحة حتى اجللســة 
املقبلة بأن تزود اللجنة بجميع 

البيانات واملعلومات املطلوبة 
وتبني رأيها. وانتقد املويزري 
«مطالبتها بسحب االستجواب 
املوجه إلى وزير املالية وفقا ملا 
نشر في بعض وسائل اإلعالم»، 
مشيرا إلى مطالبته أكثر من مرة 
قبل االنتخابات البرملانية وأثناء 
اجتماعات املجلس باســتبعاد 
الوزير، وأنه «سيسبب كارثة 
ويجــب أال يعــود». من جانب 
آخر، أعلن املويزري عن وصول 
رســالة إلى املجلس من غرفة 

التجارة والصناعة تبدي رغبتها 
في االجتماع مع رئيس وأعضاء 
اللجنة املالية لدراسة ومناقشة 
القانون املتعلق بتحويل الغرفة 

التجارية إلى نقابة. 
وقال املويــزري إن اللجنة 
بناء على تلك الرسالة ستوجه 
الدعوة األسبوع املقبل إلى رئيس 
الغرفة ولكل من يراه مناســبا 
معه إلبداء آرائهم ومالحظاتهم 

حول املوضوع.

موا بدائلكم بشأن املقترحات التي ال تستطيعون املوافقة عليها.. واجتماع لـ «املالية» مع غرفة التجارة األسبوع املقبل املويزري للحكومة: قدِّ

أسامة الشاهني: «األنباء» 
منارة إعالمية تتسم 

بالشفافية ودقة األخبار

فالح الهاجري: «األنباء» صاحبة 
مهنية ومصداقية وتواصل 
مع جميع فئات املجتمع

كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
«خليجي زين ٢٥»
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«األزرق» يواجه البحرين بأمل التأهل 
والعراق وُعمان إلى نصف النهائي
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د. فالح الهاجريأسامة الشاهني

مباركون لـ «األنباء» في عيدها: تطور دائم

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

اخلالد يعتمد مستحقات املشاركني بانتخابات (٢٠٢٠) 
و«التكميلية».. و«اإلطفاء» تودع مكافآت «األمامية» في احلسابات

منصور السلطان ـ محمد اجلالهمة 

وجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ طــالل اخلالد باعتماد املوافقات 
املطلوبة لصرف املستحقات املالية جلميع املشاركني في انتخابات 
مجلــس األمــة (٢٠٢٠) واالنتخابات التكميليــة (٢٠٢٠) وذلك 
للعاملني (العسكريني واملدنيني) بعد التعاون واجلهود املثمرة 
التي مت بذلها من قبل قطاع الشؤون املالية واخلدمات املساندة 
مع كل قطاعات الدولة بهذا الشأن. من جهة أخرى، اعلنت قوة 
اإلطفــاء العام عن بــدء عمليات إيداع مبالــغ مكافأة الصفوف 

الشيخ طالل اخلالداألمامية في حسابات مستحقيها. التفاصيل ص١٩

التفاصيل ص١٠شعيب املويزري

اقتصاد

مسعود حيات

«برقان» يستكمل موافقة 
اجلهات الرقابية لبيع 
حصته في بنك بغداد 
بـ ١٢٥ مليون دوالر

«زين العراق» توّقع 
صفقة بيع أبراجها بقيمة 

١٨٠ مليون دوالر
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هاشم القالف

الشيخ سالم العبداهللا 

العبداهللا يصدر قرارًا بتعيني ٩ مساعدين لوزير اخلارجية 

القالف لـ «األنباء»: «العدل» صرفت ألغلب مستحقي بدل اإلجازات
أسامة أبو السعود 

أعلن وكيــل وزارة العدل 
هاشم القالف، انه وبناء على 
تعليمات وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة عبدالعزيــز املاجــد 
بســرعة صرف بدل اإلجازات 

للموظفني املســتحقني، قامت 
وزارة العــدل بتحويل مبالغ 
بدل اإلجازات لغالبية موظفي 
الوزارة املستحقني للبدل وفق 
قرارات ديوان اخلدمة املدنية. 
وأشار القالف في تصريح 
لـــ «األنباء»، إلــى ان الوزارة 
بصــدد االنتهاء مــن الصرف 
لبقية املوظفني املستحقني حيث 

ستدخل املبالغ في حساباتهم 
البنكية قريبا. 

وأكد القالف حرص وزارة 
العــدل علــى منــح املوظفني 
حقوقهم العادلة وفق اللوائح 
والقوانني املعمول لها، مشيدا 
بدورهــم الرائــد وجهودهــم 
الكبيرة فــي خدمة املراجعني 

والتسهيل عليهم.

أصدر وزير اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا 
قرارا بتعيني ٩ من السفراء والوزراء املفوضني  
مســاعدين لوزيــر اخلارجيــة فــي عــدد مــن 

اإلدارات، وهم: 
٭ ســالم الزمانان ـ مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج العربي.

٭ بدر التنيب ـ لشؤون أفريقيا.
٭ حمد املري ـ للشؤون القانونية.

٭ سميح حيات ـ لشؤون آسيا.

٭ أحمد البكر ـ لشؤون الوطن العربي.
٭ الوزير مفوض نواف األحمدـ  ملكتب الوزير.
٭ الوزيــر مفــوض عبدالعزيــز اجلــاراهللا ـ 

للمنظمات الدولية.
٭ الوزير مفوض أنس الشــاهنيـ  مدير مكتب 

التفتيش والتدقيق. 
٭ الوزير مفوض تهاني الناصرـ  نائب مساعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون التنميــة والتعاون 

الدولي.

ميسي ونيمار بقميصي بيليه تكرميا لألسطورة 
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23  األسطورة بيليه على قميصي ميسي ونيمار

6:006:00
البحرين كويت سبورتالكويت

6:006:00
اإلمارات كويت سبورتقطر
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التفاصيل ص٣


