
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الثالثاء
    ٢٤Tuesday January 17 ,2023 - Issue No. 16679 من جمادى اآلخرة ١٤٤٤ املوافق ١٧ يناير ٢٠٢٣

زيادة رواتب الوزراء والنواب.. ُمستحقة بقانون
مرمي بندق 

أكدت مصــادر خاصة لـ «األنباء»، أن احلق يجب أن 
يقال في مســألة زيادة رواتب الــوزراء والنواب، إن 
الرواتب احلالية ال تتناسب مع أعمالهم ومسؤولياتهم 
وارتفاع تكاليف احلياة املعيشية، مقارنة بآخر زيادة 
تقررت لهم. وزادت قائلة: أما اآللية القانونية السليمة 
لتحقيق الزيادة املســتحقة في رواتبهم، فمن خالل 
قانون لتعديل هذه الرواتب إلى احلد املناسب، متاشيا 
مع املادة ١٢٤ من الدستور التي تنص على أنه «يعني 
القانون مرتبات رئيس الــوزراء والوزراء»، واملادة 
١١٩ من الدســتور التي تنص على انه «تعني بقانون 
مكافــآت رئيس مجلس األمة ونائبه وأعضائه، وفي 
حالة تعديل هذه املكافآت ال ينفذ هذا التعديل اال في 

الفصل التشريعي التالي». 
وشددت على ان اتباع هذين النصني يهدفان إلى 
البعد عن شــبهة ومظنة االســتفادة من قرار يعتمد 
على اســتثناء ألنه من شأن هذه اخلطوة ان تضعف 
احلكومة. على صعيد جلسة مجلس الوزراء االعتيادية 
التي عقدت أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح ،وكما أشارت «األنباء» ان 
٣ خيــارات أمام مجلس الوزراء منها انه مازال أمامه 
متسع من الوقت حلسم موقف احلكومة النهائي، فقد 
علمت «األنباء» «أنه ال حديث عن استقالة احلكومة 
فــي اجتماع املجلس أمــس». هــذا، واعتمد املجلس 
مشاريع مراسيم قياديني تضمنت تعيني سعد نافل 
العازمي وكيال مساعدا بوزارة اإلعالم، وتعيني جالل 
الطبطبائي ومشعل بدر املنصوري نائبني ملدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وبشأن العالقة بني 
السلطتني، يتطلع املواطنون خالل األيام التي تسبق 
جلســة ٢٤ يناير لإلعالن عن توافق حتى ال يتعطل 
رفع السقف األدنى ملعاشات املتقاعدين إلى ١٠٠٠ دينار 
مع زيادة متدرجة للشرائح األخرى وزيادة الرواتب 
األساسية للموظفني وحتسني املساعدات االجتماعية 

لربات البيوت واألرامل واملطلقات. 
وقالت املصادر إن حتســني معيشة املواطنني في 
ظل التضخم مسؤولية مجتمعية ألعضاء السلطتني 
يحتاج إلى«توازن» بالنظر حلجم السيولة املطلوبة 
من احلكومة. وأوضحت أن تنفيذ استراتيجية دعم 
املتقاعدين وتطوير مؤسســة التأمينات االجتماعية 

يتم مبشروع قانون، الفتة إلى ان احلكومة على قناعة 
مبعاجلة رواتــب املتقاعدين الذيــن يحصلون على 
معاشات أقل من ١٠٠٠ دينار، وأنها خطوة مستحقة، 
مضيفة أن زيادة الرواتب األساسية للموظفني، فيما 
يعرف بالبديل االستراتيجي لألجور والرواتب، ضمن 
أدوات احلكومة لتحقيق الرفاهية املستدامة للمواطنني، 
وقد أوردت في برنامج عملها مشروع قانون للتنفيذ. 
ورأت مصــادر أخرى أن زيــادات احلكومة مطروحة 
قبل رفع تقارير «القروض» ومحالة إلى املجلس في 
برنامج عمل احلكومة بالتفصيل، إلى جانب مساعدات 
«الشؤون» ودعوم «املالية»، لكن البطء الشديد والتردد 
في اتخاذ القرار أديا إلى األزمة، مضيفة انه كان يجب 
علــى احلكومــة تلبية طلبات اللجــان البرملانية في 
وقت أسرع نسبيا بعد تصريحات رسمية باستحقاق 
املواطنني، وذلك لعدم إحداث الفجوة والفراغ التشريعي 

اللذين أديا إلى رفع تقارير مالية ذات كلفة عالية.
وقالت مصادر خاصة لـ «األنباء» إن تضمني 
بيان مجلس الوزراء فقرة عن االستجواب املوجه 
لوزيــر املالية إشــارة إلــى ان الوزير ســيواجه 

االستجواب.

ما يحصلون عليه حاليًا ال يتناسب مع أعمالهم ومسؤولياتهم وتكاليف احلياة املعيشية.. لكن اللجوء إلى االستثناء ُيضعف احلكومة 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله 
امللك جيغمي كيسار نامجيل واجنشوك ملك مملكة بوتان

ولي العهد 
بحث 

مع ملك مملكة 
بوتان القضايا 

املشتركة
03

١٣٠٠ دينار متوسط املعاش التقاعدي للكويتيني
علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية أن إجمالي أعداد 
اخلاضعني للتأمينات االجتماعية في الكويت 
من مدنيني وعسكريني ارتفع خالل أول ٩ أشهر 
مــن ٢٠٢٢ بواقع ١٨٫٧٩ ألف شــخص، ليبلغ 
عددهم بنهاية سبتمبر املاضي نحو ٦٦٩٫٤٨
ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ ٦٥٠٫٦٩ ألف 
شخص أول يناير املاضي. وأظهرت البيانات أن 

هناك نحو ٨٣٧٦ مواطنا ومواطنة تقاعدوا في 
أول ٩ أشهر من ٢٠٢٢ لترتفع أعداد املتقاعدين 
إلى ١٦٢٫٠٢ ألف مواطن ومواطنة نهاية سبتمبر 
املاضــي، وأن ١٤٠١ شــخص أدرجــوا ضمن 
املستحقني ويصرفون ليصل عددهم إلى ٩٤

ألــف مواطن ومواطنة، كما ارتفع متوســط 
املعاش التقاعدي للمواطن الكويتي إلى ١٢٩٩

دينارا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ ١٢٧٠ دينارا 
أول يناير املاضي.

٨٣٧٦ مواطناً ومواطنة تقاعدوا من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي

بوشهري تستجوب الشيتان في ٣ محاور
سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 

 سلطان العبدان - بدر السهيل

أعلــن رئيس مجلــس األمة أحمد 
السعدون تسلمه استجوابا من النائبة 
د.جنان بوشــهري موجها إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. 
وقال السعدون: أرســلت نسخة من 
صحيفــة االســتجواب املكــون مــن

٣ محاور إلــى كل من رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 

مشيرا إلى أنه سيتم إدراج االستجواب 
في أول جلسة عادية مقبلة. 

وجاء احملــور األول الســتجواب 
بوشهري عن إساءة استخدام سلطة 
مجلس الوزراء للمادة ٨٠ من القانون 
رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ بإصــدار قانون 
التأمينــات االجتماعيــة «املعاشــات 
االســتثنائية، والثانــي عــن صدور 
مراســيم تعيني قياديني فــي الدولة 
ال تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف 
القيادية. أما الثالث فكان عن الفشل 
في القيام باملهام املوكلة له بالتنسيق 

مع مجلس األمة. 
وقالت النائبة د. جنان بوشهري 

عقــب تقــدمي االســتجواب: يكــون 
استثنائيا للدفاع عن حقوق املواطنني 
واملال العام الذي انتهك بقرارات مجلس 

الوزراء». 
وأكدت أن هذا االستجواب جاء بعد 
التدرج بحديث بدأ داخل قاعة عبداهللا 
الســالم ثم بتوجيه أســئلة برملانية 
وصوال إلى االستجواب. وقالت: لألسف 
وجدت نفسي أمام حكومتني، حكومة 
بقيــادة الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصباح، وحكومة ثانية بقيادة وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء األخ 
براك الشــيتان، ولن تستقيم األمور 

بهذه الطريقة. 

السعدون: أرسلت نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزير.. وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة

التفاصيل ص٩د.جنان بوشهري متحدثة

التفاصيل ص١٥

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مترئسا اجتماع 
مجلس الوزراء أمس 

زيادات احلكومة مطروحة قبل تقارير «القروض» ومحالة إلى املجلس في برنامج عملها بالتفصيل.. 
إلى جانب مساعدات «الشؤون» ودعوم «املالية».. لكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أّديا إلى األزمة

كان على احلكومة تلبية طلبات اللجان البرملانية بوقت أسرع نسبيًا بعد تصريحاتها الرسمية باستحقاق 
املواطنني لعدم إحداث الفجوة والفراغ التشريعي اللذين أديا إلى رفع تقارير مالية ذات كلفة عالية 

التفاصيل ص٢

جلنة الشرطة جتتمع العتماد ترقية ١٢٠ عقيدًا 
إلى عميد ودراسة عودة املستقيلني

ترقية الضباط من مختلف الرتب إلى الرتب التي تليها
منصور السلطان

تعقــد جلنــة الشــرطة 
برئاسة وكيل وزارة الداخلية 
البرجــس،  أنــور  الفريــق 
وبحضــور رئيــس املوارد 
البشرية وتقنية املعلومات 
الشــيخ مبارك سالم العلي 
الدولة  أمــن  ورئيس جهاز 
الفريق الشيخ سالم النواف 
الوكالء املساعدين  وجميع 
ومديــر عــام اإلدارة العامة 
اللواء حمد  الشــرطة  لقوة 

املنيفــي، اجتماعــا صبــاح اليوم، ملناقشــة 
املوضوعات املدرجة على جدول أعمالها، التي 
من أبرزها ترقية ضباط من رتبة عقيد إلى عميد 
والبالغ عددهم ما يقارب ١٢٠ ضابطا خريجي 

الدفعتــني ٢٣ و٢٤. وتنظر 
اللجنة في ترقيات الضباط 
من مالزم أول إلى نقيب ومن 
نقيب إلى رائد ومن رائد إلى 
مقدم ومــن مقدم إلى عقيد. 
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة 
بــأن االجتمــاع  «األنبــاء» 
ستتم خالله مناقشة عودة 
الذين  عــدد مــن الضبــاط 
تقدموا باستقاالتهم خلوض 
انتخابـــات مجلــس األمـــة 

والبلدي ولظروف أخرى.
وأكدت املصادر أن اللجنة 
ســترفع قراراتهــا إلى النائــب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد العتمادها بشكل 

نهائي واملتوقع خالل فبراير املقبل.

سيتم رفعها إلى وزير الداخلية على أن تعلن خالل فبراير املقبل

الشيخ طالل اخلالد

حة
سيا

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

عندمــا تخرج مــن الباخــرة الكروز 
البحــري بعــد اإلفطار، أمامــك أكثر من 
وســيلة، إما التاكسي ويكلف توصيلك 
لســنتر املدينة حوالي ٣٥ يــورو، وإما 

الباص الذي يكلفك ١٧ يورو.
ركبت التاكسي مع األخ السائق عماد 
والذي يعمل في مدينة مرسيليا منذ ٢٥

عاما، ويقــول بألم: صارت نــار غالية، 
كانت املعيشــة أقل بكثيــر قبل جائحة 
كورونا، واآلن تعاني الطبقة املتوسطة 
من ارتفاع األســعار والغــالء. ويختم: 
ال نهتم كثيــرا باخلالفات العربية ألننا 
كشعب من املغرب العربي تربطنا وشائج 
القربى والدم والدين وقد شجعنا فريقي 

املغرب وتونس!
سنتر املدينة

يتوسط مركز املدينة مرسيليا ومن 
يناظر العمــارات واملجمعــات ويعرف 
التاريخ يعــي ان املدينة العريقة حتمل 
عبقــا تاريخيــا بدليل قالعهــا وجزرها 
وحصونها التاريخية وأيضا دميوغرافية 
شعبها اخلليط من أعراق مختلفة وعادات 
وتقاليد وثقافة، كل هذا جعل من مرسيليا 
أولى مدن أوروبا الغربية ذات الغالبية 
العربية اإلسالمية من املهاجرين اضافة 

الى االفارقة.
ميناء الفت للنظر

عندما ترى قوافل الكروزات البحرية 
وحجــم احلاويات تعي أنــك أمام ميناء 
تاريخي له تاريخ نضالي، فلقد دمر هذا 
امليناء في عام ١٩٤٤ وأعيد بناؤه بعد أن 
دفعت إيطاليا وأملانيا تعويضات كبيرة 

لتطوير هذا امليناء احليوي.
تعتبر مرسيليا مالكة لواحد من أكبر 
املوانئ األوروبية، وخالل هذا القرن قامت 
فرنسا بجعل مرســيليا من اكبر مدنها 
الســياحية واألكثر جذبا للســياح بعد 

أن شــهدت هذه املدينة العريقة تطويرا 
وجتديدا شــمل كل البنية التحتية التي 
جعلها واحدة من اجمل الوجهات األوروبية 
جاذبة للسياح واملؤمترات والفعاليات 

التجارية والصناعية والسياحية.
قبلة املكتشفني

تعتبر مرســيليا من املدن األوروبية 
التي متلك مقومات الســياحة مبختلف 
أنواعهــا، ففيها ركائز ســياحية يحبها 
السائح األوروبي خاصة القالع واحلصون 

والكهوف والشواطئ.
ال عجب عزيزي القارئ أن تعرف أن 
املدينة تعرضت للغزاة عبر التاريخ، فلقد 
غزاها اإلغريق وفيها آثارهم وتاريخهم 
لكنها حافظت عبر الدهور على فرنسيتها، 
وبها اليوم احلى الفنادق واملراكز الثقافية 
والنوادي ودور السينما واملعارض الفنية 

ودور األزياء واألماكن الترفيهية.
تسوق املاركات

تتميز مرسيليا بوجود أسواق املاركات 
العاملية ال ســيما احلقائب وشــنط اليد 
واألحذية والســاعات، خاصة للماركات 
الفرنسية الشــهيرة ومحالت العطور، 
ولعل ما مييز مرسيليا وجود هذه احملالت 
املوجودة في الواليات املتحدة وبريطانيا 
ورمبا األســعار او البصمة الفرنســية، 
كما ان هناك مركز بورس التجاري الذي 
يقــع خلف فنــدق كانيير يعــود للقرن 
املاضي، واحملالت مفتوحة من ٨ صباحا 
الى ٧ مساء ما عدا السبت واألحد العطلة 

االسبوعية.
شواطئ مرسيليا

شاهدت بعضها وهي بالفعل مجموعة 
من الشواطئ املطلة على البحر األبيض 
املتوسط، وتستطيع انت كسائح خاصة 
في فصــل الصيف ان حتظــى بضيافة 

(مرسيلية) على هذه الشواطئ املمتدة 
برمالها البيضاء، وقد نظمت مرســيليا 
بطولة كأس الكرة الشــاطئية وهي اول 

بطولة تقام خارج البرازيل.
وهناك شــاطئ دو برادو الذي يأتي 
اليه زوار من كل انحاء العالم، حيث املياه 
الزرقاء الكريســتالية والرمال الذهبية 

واألسعار املناسبة.
قلعة شاتودي ايف

تعتبر من أفخم معالم الســياحة في 
مرســيليا، وقد مت بناؤهــا كحصن من 
قبل امللك فرانسوا األول في مطلع القرن 
السادس عشــر، وتقع في اجلزر ضمن 
مجموعة رائعة من االرخبيالت واخللجان 
واملياه الفيروزية بكل منحدراتها احلجرية 
مــن اجلير الصلب وزانهــا هذا الكم من 
القالع واحلصون التاريخية الشامخة.

حديقة كاالنكويس الوطنية

مــن أفضــل األماكــن التــي يجب ان 
تزورها باعتبارها محمية طبيعية حديقة 
كاالنكويــس الوطنية وهــي األولى في 
أوروبــا وتضم جبــاال وأراضي ممتدة، 
ويفضلها املغامرون خاصة الذين يحبون 
املشي وتضم جنباتها كثيرا من الفعاليات 

الرياضية والترفيهية والتسويقية.
متحف مرسيليا

من املعالم التي يجب أن تزورها كي 
تتعــرف على تاريخ مرســيليا متحفها 
الوطني العريق والذي يضم في جنباته 
كل ما مر في العصور الوسطى من احداث، 
واليزال شاهدا على غزاة ومحتلني مروا 
مبرســيليا ورحلوا، وبقيت مرســيليا 

شامخة بأهلها عبر التاريخ.

إلى اللقاء في جزيرة جنوة اإليطالية

مارسيليا
MARSEILLE

ثاني كبرى املدن الفرنسية بعد العاصمة 
وتعّج باملهاجرين العرب وتسمى عاصمة الثقافة
أول من أمس األحد ١٥ يناير ٢٠٢٣م بدأت جولتنا الكروزية السندبادية، حيث وصلنا من برشلونة إلى ميناء مرسيليا الساعة 

الثامنة صباحا، وشاهدت تنفس الصباح (املرسيلي) والذي يعج بآالف من السياح القادمني إليها من أقطار العالم، لنبدأ جولتنا 

السياحية في أرجاء هذه املدينة األوروبية الساحرة التي تعتبر أيقونة السياحة األوروبية وعاصمة الثقافة وثاني أكبر مدينة في 

فرنسا بعد العاصمة باريس، ويبلغ عدد سكانها حوالي ٨٥٠ ألف نسمة في نطاقها اإلداري، و١٫٧ مليون من سكان مرسيليا الكبرى.

أيقونة السياحة األوروبية
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كأس اخلليج العربي لكرة القدم يوسف عبدالرحمن يكتب  من فرنسا:
«خليجي زين ٢٥»
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الرئيس األميركي جو بايدن متحدثا في ذكرى مارتن لوثر كينغ            (أ.ف.پ)
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

اجلمهوريون يتعهدون بالتحقيق في وثائق بايدن السرية
والبيت األبيض: «جاهزون للتعاون»

واشنطنـ  وكاالت: تعهد رئيس 
مجلــس النــواب األميركــي كيڤن 
مكارثي بإجراء حتقيقات كاملة في 
تعامــل وزارة العدل مــع الوثائق 
السرية التي وجدت في مكتب ومنزل 
الرئيس جو بايدن، فيما جدد البيت 
األبيض تعهد إدارة بايدن بالتعاون 

مع التحقيقات.
وقال مكارثــي إن «الكونغرس 
لديــه التــزام دســتوري مســتقل 
لإلشــراف على عمل وزارة العدل، 
وسنقوم باإلشراف على ما يحدث 
هنا»، مؤكدا أنه «مت تشكيل جلنة 
جديدة مختارة ستعمل للوصول 

إلى احلقيقة».
من جهتــه، طالب رئيس جلنة 
الرقابة مبجلس النواب جيمس كومر 
باحلصول على سجالت زوار منزل 
الرئيــس بايدن في «ويلمنغتون» 
بوالية «ديالوير»، بعد العثور على 
وثائق سرية في مكتبه وسياراته.

وقال كومر، الذي ينتمي للحزب 
اجلمهوري، في رسالة إلى رون كلني 
كبيــر موظفي البيت األبيض «من 
دون قائمة باألفراد الذين زاروا مقر 
إقامته، لن يعرف الشعب األميركي 
مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه 

الوثائق شديدة احلساسية».
وأكد أنه لن يطلب احلصول على 
سجالت زوار مقر إقامة ترامب في 

العراق وُعمان في نهائي «خليجي٢٥» 
بعد الفوز على قطر والبحرين 

كونا: قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم األحد املوافق 
١٩ فبراير املقبل يوم راحة تعطل فيها الوزارات واجلهات 
احلكومية العمل بديال عن يوم السبت املوافق ١٨ فبراير 
الذي يصادف ذكرى اإلسراء واملعراج، على أن يستأنف 
الدوام الرسمي يوم االثنني املوافق ٢٠ فبراير املقبل.  
ونظرا لوقوع عطلة العيد الوطني يوم السبت املوافق 
٢٥ فبراير املقبل، فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 
االثنني املوافق ٢٧ فبراير املقبل يوم راحة تعطل فيها 
الوزارات واجلهات احلكومية العمل، وذلك بديال عن 
عطلة العيد الوطني، علما بأن يوم األحد املوافق ٢٦

فبراير املقبل هو يوم عطلة رســمية مبناسبة ذكرى 
يوم التحرير، على أن يســتأنف الدوام الرسمي يوم 

الثالثاء املوافق ٢٨ فبراير املقبل.

٣ أيام عطلة «اإلسراء واملعراج»
و٤ أيام عطلة األعياد الوطنية 

وزير التربية إلعالن نتيجة الثانوية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

اختتــم طلبة القســم األدبــي اختباراتهم في مــادة اإلحصاء، 
لتتجــه األنظار اليوم إلى الكنتــرول ومتابعة االنتهاء من عملية 
التصحيح ورفع النتيجة على موقع وزارة التربية فور إجنازها 
بشكل كامل، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن 
أن وزير التربية ووزيــر التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني ووكيل الوزارة باإلنابة فيصل املقصيد دعوا الكنترول 
إلــى ضرورة تكثيف اجلهود حتى تكــون النتيجة جاهزة اليوم 
الثالثاء لإلعالن. وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.حمد العدواني قد تفقد أمس سير اختبارات اليوم األخير 

التفاصيل ص ٧للصف الثاني عشر. 

مار أالغو، حيث مت العثور على أكثر 
من ١٠٠ وثيقة سريةـ  بعضها يحمل 
عالمة سري للغايةـ  أثناء تفتيش 
أجراه مكتب التحقيقات االحتادي.

وعلى الرغم من أنه ال يوجد من 
الناحية القانونية ما يلزم رؤساء 
الواليــات املتحــدة بالكشــف عن 
زوارهم في منازلهــم أو مكاتبهم، 

أكد البيت األبيض التعاون الكامل 
مــن جانب الرئيــس بايدن في أي 
حتقيقات تتعلق بالوثائق التي عثر 

عليها في منزله ومكتبه.


