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غير مخصص للبيع

حكومة العاجل أمام اختبار «رفاهية املواطنني».. بقرارات

مرمي بندق 

رفع رئيس الوزراء ســمو 
الشــيخ أحمــد نــواف األحمد 
الصباح إلى ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد استقالة 
احلكومة عقب اجتماع ملجلس 
الــوزراء عقــد صبــاح أمــس 
نتيجــة ملــا آلت إليــه العالقة 
التنفيذيــة  بــني الســلطتني 
والتشــريعية، معربــًا عــن 
حكمة سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد املعهودة باتخاذه 
مــا يــراه محققــًا للمصلحــة 
العليا للبــالد. وقالت مصادر 
حكومية رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن خيارين 
مطروحني الستقالة احلكومة 
اخليار األول قبول االســتقالة 
وتكليفهــا بتصريــف العاجل 

التشريعية التي حتوله إلى واقع 
ملموس، ولم تكتف احلكومة 
بذلك بل قدمت اخلطة الزمنية 
املبرمجــة للتنفيــذ، وقــدرت 
التكلفة املالية له، وخصصت 
جلنــة مــن ٦ وزراء ملزمــني 

البــدء بتنفيذ برنامــج عملها 
في القضايا التــي حتتاج إلى 
قــرارات، مثل ضمان شــبكات 
األمــان االجتماعــي للمطلقات 
واألرامل وربات البيوت والتي 
قــرارات مــن وزارة  تتطلــب 

في املرحلة األولى للعاملني في 
احلكومــة لزيــادة الرواتب ملن 
لــم يحصل على اي كــوادر أو 
بدالت خصوصا اذا كانت املرحلة 
األولى منه ال حتتاج إلى قانون 
وتتم بقرارات من مجلس اخلدمة 
املدنيــة، إلى جانــب رفع احلد 
املتقاعدين،  األدنــى ملعاشــات 
وإضافة ربات البيوت إلى برنامج 
«عافية»، والتي تعطلت بسبب 
استقالة احلكومة، وميلك حسب 
القانون احلالــي وزير الصحة 

إضافة اي فئات بقرار. 
وحول صالحيــات حكومة 
العاجل في اصدار املراسيم، منها 
على ســبيل املثال سد شواغر 
القياديني خصوصا في املناصب 
املهمة الضرورية، أجابت مصادر 
خاصــة: حكومــة العاجــل من 
الناحية الدستورية متلك اصدار 

بالتنفيذ واملتابعة مع مجلس 
األمة.

وشــددت علــى أن واجــب 
احلكومة اذا مت قبول استقالتها 
وتكليفهــا بتصريــف العاجل 
مــن األمــور، املضــي قدما في 

الشؤون االجتماعية، وتطوير 
النمــوذج الوطنــي للدعومات 
لضمان احلياة الكرمية ألصحاب 
الظروف املعيشية الصعبة التي 
حتتاج إلــى قرارات من وزارة 
املالية، وتعديل سلم الرواتب 

مراسيم تعيني القياديني ولكن 
أدبيا ال يجوز، انتظارا لتعيني 
الوزير اجلديد املختص، وعليها 
االستمرار في نظام التكليف لسد 
الشــواغر، مضيفة أن األحوط 
مراعــاة اجلوانــب التقديريــة 

للعاجل واآلجل. 
وبشأن وضع مجلس األمة، 
فقد أوضحت املصادر أن وضع 
املجلــس يعــود إلــى القيــادة 
السياسية، الفتة إلى أن عدم البت 
في الطعون املقدمة على الدوائر 
اخلمس ال يخلق مانعا دستوريا 
للتعامل معه. هذا، وقرر مجلس 
الــوزراء  وقف إصــدار قرارات 
املعــاش االســتثنائي، وكلــف 
الوزاريــة للشــؤون  اللجنــة 
االقتصادية مبراجعة وفحص 
جميع القــرارات الصادرة بهذا 

الشأن.

احلكومة املستقيلة تعهدت ببرنامج عمل متيز بـ ٦ مزايا في سابقة حتسب لها.. وخياران للتعامل مع االستقالة.. أحدهما مستبعد

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان خالل اجتماع مجلس الوزراء

مــن األمــور انتظــارا ألحكام 
احملكمة الدستورية في الطعون، 
واخليار الثانــي إجراء تدوير  
لتفادي االســتجوابات املقدمة 
وحضور اجللسات، مستدركة 
أن هذا اخليار مســتبعد حتى 
اآلن بسبب تقرير «القروض» 
الذي مازال مدرجا علي جدول 
أعمال املجلس والذي يشــكل 
أحد أسباب استقالة احلكومة. 
وأوضحت أن استقالة احلكومة 
الثانية التي تشــكلت برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
تعهــدت رســميا ببرنامج عمل 
يعتبر األول نوعيا وموضوعيا 
وتشريعيا وزمنيا وماليا وبشريا، 
حيث جاء متنوعا مشموال جلميع 
املوضوعات والقضايا التي تهم 
املواطنني، ومتت صياغة االدوات 

دستوريًا: احلكومة املستقيلة متلك إصدار مراسيم تعيني قياديني واألحوط مراعاة اجلوانب التقديرية للعاجل واآلجل
وقف إصدار قرارات املعاشات االستثنائية وتكليف «الوزارية االقتصادية» مبراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله د.وضاح بدر الرفاعي

ولي العهد استقبل
د.وضاح الرفاعي
مبناسبة تعيينه 
رئيسًا ملجلس 
أقسام اجلراحة 

مبستشفى جامعة 
«كرايتون» األميركي 
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أوروبا تفرض عقوبات جديدة على إيران وتتجّنب احلرس الثوري
عواصم - وكاالت: فرض االحتاد األوروبي حزمة جديدة 
من العقوبات على إيران، لكنه جتنب احلرس الثوري الذي 
طالب البرملان األوروبي بإدراجه على قوائم اإلرهاب، وسط 
تهديد إيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وقالت الرئاسة السويدية لالحتاد األوروبي إن وزراء التكتل 
أقــروا عقوبات «تســتهدف من يقودون القمــع في مواجهة 
املتظاهرين السلميني»، وبرر مسؤول السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي جوزيب بوريل عدم إدراج احلرس الثوري 
اإليرانــي على قائمة الكيانات اإلرهابية بأن ذلك ال ميكن إال 
بعد صدور قرار من محكمة في إحدى دول االحتاد يفيد بذلك. 
وبشكل منفرد، أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات 
على مســؤولني إيرانيني. وشــملت العقوبــات حظر دخول 
وجتميد أصــول أحمد فاضليان نائب املدعي العام اإليراني 
الذي قالت وزارة اخلارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام 
قضائي غير عادل يستخدم عقوبة اإلعدام ألغراض سياسية.
كما تشــمل العقوبات كيومرث حيدري قائد القوات البرية 
باجليش وحســني جنات نائب القائد العام للحرس الثوري 
وكذلك قوات الباسيج ونائب قائدها ساالر أبنوش. وفرضت 
عقوبات على مؤسسة الباسيج التعاونية املرتبطة مبيليشيا 
الباســيج، وقاســم رضائي نائب قائد قــوات إنفاذ القانون 

اإليرانية. 
كما فرضت وزارة اخلزانة األميركية عقوبات جديدة طالت 
١٠ «مســؤولني عن القمع في إيــران واجلهات التي متولهم، 
وشــمل ذلك: نائب وزيــر املخابرات اإليرانــي، و٤ من قادة 
احلرس الثوري، إضافة إلى املؤسسة التعاونية التابعة له».
من جهة أخرى، أوقفت السلطات اإليرانية ٣ صحافيات 
يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية االحتجاجات 
التي تشــهدها البالد منذ وفاة مهســا أميني، وفق ما أفادت 

جمعية الصحافيني في طهران.

لندن وواشنطن تضعان مسؤولني إيرانيني على قوائم جتميد األصول وحظر السفر .. وطهران تعتقل ٣ صحافيات

متظاهرون يحملون الفتات ضد احلرس الثوري تزامناً مع اجتماع وزراء خارجية االحتاد األوروبي في بروكسل            (رويترز) التفاصيل ص ١٤

بدل إجازات منطقة «مبارك الصحية» 
في حسابات املستحقني

«التربية»: تنسيق مع «الداخلية» في قضية «الغش» 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق مرتكبيها

٢٤١٣ إخطارًا بشبهات غسيل 
أموال بالكويت خالل عام

طواقم اإلسعاف تنّفذ أكبر إضراب 
في بريطانيا.. وأفق مسدود مع احلكومة

القائم باألعمال األميركي: 
األمن السيبراني أحد أوجه التعاون 

بني أميركا والكويت

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة كشوفات صرف «الدفعة الرابعة» 
من «البدل النقدي لإلجازات»، والتي تشمل «منطقة مبارك 
الكبير الصحية»، ومت حتويل الدفعة إلى البنك املركزي، 
متهيدا إليداعها في حسابات املستحقني في أسرع وقت، 
وجــار التدقيق علــى بقية املناطق الصحيــة واإلدارات 

املركزية لالنتهاء منها في أقرب وقت.

عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية متابعة 
نتائج التحقيقات التي جتريها 
النيابة واجلهــات املعنية في 
وزارة الداخلية بشأن قضية 
«االمتحانات والغش»، التخاذ 
اإلجــراءات القانونيــة بحــق 

مرتكبيها بعد تزويدها بنتيجة 
التحقيقات النهائية.

الرســمي  وقــال املتحدث 
للــوزارة أحمــد الوهيدة، في 
بيــان صحافــي، إن الــوزارة 
وبتوجيهات من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمــد العدواني لم 

تدخر جهدا في تطبيق القوانني 
الداعمــة للعمليــة التعليمية 
ومحاربــة الظواهر الســلبية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية 
خالل فترة االمتحانات. وبني 
أن الــوزارة تواصلــت أيضا 
مــع وزارة املواصالت وهيئة 
االتصــاالت ووزارة الصحــة 

لدراســة وبحث مدى إمكانية 
الهاتفيــة  حجــب اخلدمــات 
داخل املدارس فقط وإمكانية 
تركيب أجهــزة تقنية حديثة 
ملنع وســائل الغش احلديثة 
من العمل داخل أسوار املدارس 
دون التأثير على صحة أبنائنا 

الطلبة.

علي إبراهيم

كشف أحدث تقرير صادر عن وحدة التحريات املالية عن 
أن عدد اإلخطارات التي تلقتها الكويت بشأن شبهات غسيل 
األمــوال ومتويل اإلرهاب تضاعفت خالل فترة «كورونا»، إذ 
بلغت نحــو ٢٤١٣ إخطارا خالل العــام (٢٠٢١/٢٠٢٠) بزيادة 
نسبتها ١٢٨٪ مبا عدده ١٣٥٤ إخطارا إضافيا قياسا إلى نحو 
١٠٥٩ إخطــارا خالل العام الســابق له. وجاءت أعلى نســبة 
إخطارات بشــبهات غســيل األموال ومتويل اإلرهاب من قبل 
البنوك التي استحوذت على ٦٧٪ من إجمالي اإلخطارات خالل 
العــام بواقع ١٦٢٣ إخطــارا، وذلك بزيادة ١٢٨٪ مبا عدده ٩١٠

إخطارات قياسا إلى العام السابق الذي بلغت إخطارات البنوك 
فيه ٧١٣ إخطارا، فيما حل قطاع شركات الصرافة كثاني أعلى 
القطاعــات إخطارا بالشــبهات، إذ تقدم بـــ ٧٧٦ إخطارا تليه 

شركات االستثمار بـ ١٤ إخطارا.

لنــدنـ  أ.ف.پ: نفــذت طواقــم فرق اإلســعاف البريطانية 
أمس إضرابا جديدا للمطالبة بزيادة أجورهم في ظل التضخم 
باململكــة املتحدة، حيث يبدو أن النزاعات االجتماعية لن تهدأ 
في مواجهة تصلب احلكومــة. وهذا االضراب هو الثالث الذي 
ينفذه خالل خمســة أســابيع مســعفو خدمة الصحة الوطنية 
NHS التــي أضرب ممرضوها بالفعل يومني األســبوع املاضي 
بعد تعبئة أولى غير مســبوقة في ديســمبر. وميتد االستياء 
االجتماعي إلى قطاعــات كثيرة في بريطانيا، حيث بلغ معدل 
التضخم ١٠٫٥٪ بحسب األرقام األخيرة. غير أن قطاع الصحة ، 
الذي يشهد نقصا مزمنا في التمويل والعاملني، قد تأثر بشكل 
خاص. وأعلن عن موعد جديد لتحركات حاشــدة في السادس 
من فبراير، في وقت تسعى احلكومة لتمرير قانون حول احلد 
األدنى من اخلدمة في قطاعات عدة، بينها الصحة والنقل. واعتبر 
وزير الصحة ســتيف باركلي في بيان إضراب فرق اإلســعاف 

«مخيبا لآلمال للغاية». 
وقالت األمينة العامة لنقابة «يونايت» شارون غراهام «لم 
يكن هناك اقتراح واحد خالل خمســة أســابيع»، داعية رئيس 
الوزراء احملافظ ريشــي ســوناك إلى التفاوض ألن، بالنســبة 
إليه، وزير الصحة في حكومته ال يتمتع بـ«السلطة» للتوصل 
إلــى اتفــاق. وردا على إشــارة باركلي إلى «محادثــات بناءة» 
مــع النقابات حول األجور للعــام املقبل (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حذرت 
املســؤولة النقابية من أن املضربني ســيبقون «هنا» إلى حني 
اتخاذ احلكومة قرارا بالتفاوض بشــأن هذا العام. وشارك في 
االضــراب اعضاء نقابات من «يونيســون» و«يونيت» و«جي 
إم بــي». وتلك هي املرة األولى التــي يخرج فيها العاملون في 

اإلسعاف من النقابات الثالث في اليوم نفسه.

دارين العلي

أكد القائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولتسنايدر، 
ان التعــاون في مجال األمن الســيبراني أحد أوجه التعاون 
األمنــي بني الواليات املتحدة والكويت، الفتا إلى انه لم يعد 
يخفــى على أحد أنه خالل العام تزايــدت التهديدات في هذا 
املجال. وأضاف هولتســنايدر في تصريح للصحافيني: اننا 
نتعاون مع اجلانب الكويتي لتطوير قدراتنا في مجال األمن 
السيبراني ونتبادل املعلومات في هذا الشأن، مبينا أن إحضار 
اخلبراء في هذا املجال إلعطاء محاضرات متخصصة هو أحد 
أشــكال التعاون، والســفارة تتعاون مع العديد من اجلهات 
الكويتية احلكومية والشركات لتطوير األمن السيبراني في 

الكويت عن طريق التكنولوجيا األميركية.

قفزت ١٢٨٪ بواقع ١٣٥٤ شبهة
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محمد العصيمي

محمد العصيمي: 
منظومة 

السوق تخطط 
لطرح منتجات 

حتسن السيولة.. 
والشفافية
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

اجتماعات نيابية ولقاءات للكتل السياسية 
وبيان مشترك حول استقالة احلكومة

ماضي الهاجري - رشيد الفعم 
 بدر السهيل - عبدالعزيز املطيري

مــع ثبــوت رفــع احلكومة 
استقالتها الى القيادة السياسية 
وحتــول األوضــاع إلــى حالــة 
الالعودة مع مجلس األمة نتيجة 
لإلصــرار النيابــي علــى مترير 
القوانني الشــعبية وعدم تنازل 
احلكومة عن موقفها حيال ذلك، 

تداعى العديد من النواب والكتل 
السياســية إلى عقــد اجتماعات 
منفصلة وإجراء مشاورات على 
نطاق الكتل أو موســعة لبحث 
املوقف السياسي العام واإلجراءات 
التي ســتتخذ.  مصادر نيابية، 
قالــت لـــ «األنبــاء» ان النــواب 
املجتمعــني بحثــوا بشــكل عام 
الفرضيات املطروحة ونتيجة كل 
منها على األوضاع العامة وعلى 

مجلس األمة حتديدا، كما تداولوا 
في آلية التنسيق حيال املواقف 
املوحدة التي ميكن اإلعالن عنها 
في حال قبول استقالة احلكومة 
وتكليفها بتصريف العاجل من 
األمــور. وشــددت املصادر على 
ان املشاورات تطرقت الى شكل 
احلكومة اجلديــدة وآلية عملها 
وأولوياتهــا وجــدول أعمالهــا 
والقضايــا التي يجــب ان تركز 

عليها. وأشــارت املصادر ذاتها 
إلى ان النواب اتفقوا على إجراء 
مشــاورات لصدور بيان نيابي 
مشــترك يجمع أكبر عدد ممكن 
مــن الكتل السياســية والنواب 
لإلعالن عن موقف موحد حول 
األوضــاع السياســية احلاليــة 
واملطالب النيابية التي ستكون 
محور العمل النيابي خالل املرحلة 

املقبلة.

ُعقدت أمس بشكل منفصل مع مشاورات حول األوضاع السياسية
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