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غير مخصص للبيع

قبول استقالة احلكومة ومتابعة تنفيذ برنامج عملها 
مرمي بندق

بعد ٤ أيام من إعالن رغبة احلكومة في تقدمي اســتقالة مسببة 
للقيادة السياســية، صدر أمر أميري أمس بقبول اســتقالة رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والوزراء 

وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
جاء ذلك في ظل عدم حدوث تقارب في مواقف السلطتني حول 
التقارير األكثر كلفة مالية على ميزانية الدولة ومنها شراء قروض 
املواطنــني والتي كانت أحد أســباب اســتقالة احلكومــة. وبتكليف 
احلكومة بتصريف العاجل من األمور، قالت مصادر لـ «األنباء» ان 
تكليفها بتصريف العاجل من أمور الدولة ميكن احلكومة من متابعة 
تنفيذ واســتكمال دراسة البدائل االفضل الواردة بقرارات واملدرجة 

في برنامج عملها ووضعت لها فترة زمنية ١٠٠ يوم. 
وأضافت املصادر ان قبول االســتقالة ميّكــن احلكومة من عدم 
حضور جلسات مجلس األمة، فحسب املتعارف عليه ان احلكومة ال 
حتضر اجللسات العادية، ولكن حضرت إحدى اجللسات اخلاصة في 
موضوع متفق عليه مسبقا. وردا على سؤال حول تقارير القروض، 
أجابت: احلكومة استقالت وانتهى موضوع هذه التقارير، واحلكومة 
اجلديدة هي املسؤولة إذا استمر املجلس، واملؤكد ستطلب احلكومة 
اجلديدة إعادة تقارير القروض للجنة املالية البرملانية وأكيد سيوافق 
املجلس. ويأتي قبول االســتقالة تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره 
عــن أن خيارين مطروحني الســتقالة احلكومة، اخليار األول قبول 
االســتقالة وتكليفهــا بتصريف العاجل من األمــور انتظارا ألحكام 
احملكمة الدستورية في الطعون، واخليار الثاني إجراء تدوير لتفادي 
االستجوابات املقدمة وحضور اجللسات، مستدركة بأن هذا اخليار 
مستبعد حتى اآلن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا على 
جدول أعمال املجلس، والذي يشكل أحد أسباب استقالة احلكومة.

 تكليفها بتصريف العاجل يضعها أمام مسؤولياتها في إصدار القرارات املنصوص عليها في برنامج عملها املقدم منها حتت شعار «وطن آمن ورفاهية مستدامة» خصوصًا تلك احملددة لها ١٠٠ يوم

«املواصالت»: البدل النقدي 
 لـ ٢٠١٢ موظفًا في حساباتهم قريبًا

عبداهللا الراكان

أعلنت وزارة املواصالت عن االنتهاء من جتهيز أسماء 
الدفعة الثانية لطلبات استبدال البدل النقدي من رصيد 
اإلجــازات الدورية لـ ٢٠١٢ موظفا وموظفة من مختلف 

القطاعات إليداعها في حساباتهم. 
وأوضح الناطق الرســمي باســم وزارة املواصالت 
م.مشــعل الزيد أن وكيــل الــوزارة بالتكليف م.محمد 
احليــص وقع قرارا إداريا يقضي باملوافقة على صرف 
اســتبدال البدل النقــدي من رصيد اإلجــازات الدورية 
لـــ ٢٠١٢ موظفا وموظفة ممن تنطبق عليهم الشــروط 
والضوابط التي وضعها ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن، 
مشــيرا إلى ان اجلهات املعنية في الوزارة تعمل حاليا 
على تنفيذ اإلجراءات نحو إيداع املبالغ في احلســابات 
البنكية ملوظفي الوزارة الذين شملهم القرار ابتداء من 
امس اخلميس ليتســنى بعدها حتويل أســماء الدفعة

 الثالثة. 
وفــي ســياق متصل، أشــار الزيــد إلــى أن الوزارة 
تعكف حاليا على االنتهاء من دراســة طلبات استبدال 
البــدل النقدي من رصيد اإلجــازات الدورية للموظفني 
واملوظفات الذين شــملهم قانون قــرار مجلس اخلدمة 
املدنية املعدل لسنة ٢٠٢٢ حيث لم يكن يسمح لهم بالتقدم 
باملرحلة األولــى اخلاصة بقواعد وشــروط وضوابط 
استحقاق صرف البدل النقدي، حيث إن عددهم يتجاوز

٨٠٠ موظف وموظفة.

الري: استعجال زيادة مخصصات 
الطلبة املبتعثني.. وبأثر رجعي

تقرير األمن الغذائي والدوائي واالكتفاء 
الذاتي من املنتج احمللي ٥ فبراير

بدر السهيل

أكــد رئيس جلنة شــؤون 
البيئة واألمــن الغذائي النائب 
أ.د.حمد املطر أن اللجنة ستعقد 
اجتماعا فــي ٥ فبرايــر املقبل 
لالنتهاء من إعداد تقريرها عن 
األمن الدوائي، مشــددا على ان 
الهدف من التقرير إيجاد منظومة 
متكاملة. وقال د.املطر ان اللجنة 

اســتكملت في اجتماعها أمس 
تكليفها بالتحقيق في معوقات 
االكتفاء الذاتي من املنتج احمللي، 
بحضور ممثلي اللجنة الوطنية 
العليا لتعزيــز منظومة األمن 
الغذائــي والدوائــي واملائــي، 
موضحا أن االجتماع كان مهما، 
ومشيدا باألفكار الشبابية التي 
قدمــت حول مشــروع االكتفاء 
الغذائيــة  الذاتــي للمنظومــة 

واملائيــة. ومتنــى د.املطــر أن 
ترى تلك األفــكار النور ضمن 
املشــكلة  الوطنيــة  اللجنــة 
من مجلــس الــوزراء، مضيفا 
«إذا مت تطبيق ما انتهت إليه هذه 
اللجنة بالتعاون مع االحتادات 
ذات الصلــة فســتكون لدينــا 
منظومة أمن غذائي حقيقية». 
وذكر أن املشكلة احلقيقية هي 
تشابك الوزارات والصالحيات، 

لكن كعمل استشاري إستراتيجي 
تنموي فإن التقرير املقدم ممتاز، 
مشــيرا إلى أن اللجنة ستعقد 
اجتماعــا ثالثــا فــي ٥ فبراير 
املقبل لالنتهاء من إعداد تقرير 
عــن األمن الدوائي. وأضاف ان 
الهدف من التقرير إيجاد منظومة 
متكاملــة، ومــن ثــم جتتمــع 
اللجنــة بعــد ذلك الســتكمال 

إجراءاتها.

سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان 
عبدالعزيز املطيري

أكد رئيس جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
د.حمــد املطيــر، أن اللجنة 
حصلــت علــى نســخ مــن 
١٢٩ شــهادة مــزورة معظم 
أصحابها مت استرداد املبالغ 
منهم وأخذوا أحكاما قضائية. 
وقــال د.املطــر إن اللجنــة 
استكملت في اجتماعها أمس 
بحث تكليفها بالتحقيق في 
موضوع الشهادات العلمية 
املزورة والوهمية في التعليم 
العــام والعالي، موضحا أن 
ممثلــي وزارة الداخلية في 
االجتماع أبلغوا اللجنة مبا مت 

الغــش، مؤكــدا  موضــوع 
أن «مســؤولية احملاســبة 
كبيرة بدءا من املســؤولية 
السياســية لوزيــر التربية 
التربوية». من  والقيــادات 
جانــب آخــر، قــدم النائب 
أحمــد الري اقتراحا ليقوم 
مجلس الوزراء بإعادة النظر 
واالستعجال في منح الزيادة 
املقررة مبخصصات الطلبة 
املبتعثني للدراسة في اخلارج 
بنسبة ٥٠٪ بأثر رجعي من 
بداية شــهر ديسمبر ٢٠٢٢

لرفع اآلثار السلبية عن كاهل 
الطلبــة املبتعثني باخلارج 
من رسوم وضرائب وزيادة 
أســعار في الدول املبتعثني 

إليها».

التوصل إليه في هذه القضية 
واملتسبب ومن هم «داللو» 
هذه الشهادات. وأضاف ان 
املــزور من جنســية عربية 
موجود في السجن بأحكام 

قضائية تصل إلى أكثر من 
٣٠ عامــا. وذكــر ان اللجنة 
ســتجتمع يوم األحد املقبل 
بحضــور جمعيــة املعلمني 
والقيادات التربوية ملناقشة 

املطر: «التعليمية» تسلمت ١٢٩ شهادة مزّورة صدرت أحكام قضائية بشأنها وجتتمع األحد ملناقشة «الغش»

أحمد الريأ.د.حمد املطر

جلنة عليا بني «التربية» واملؤسسات 
املعنية ملواجهة الغش في االمتحانات

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدوانــي مذكــرة كان قد تقدم بها وكيــل وزارة التربية بالتكليف 
السابق فيصل املقصيد تتضمن تشكيل جلنة عليا مشتركة ملراقبة 
االمتحانــات بالتعاون مع مؤسســات الدولة ذات الصلة. وكشــفت 
مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، عن أن الهدف من اللجنة متابعة 
ومراقبة ســير االمتحانات واحلد من ظاهرة الغش، مشيرة إلى أن 
ظاهرة الغش في االمتحانات تعد سببا رئيسيا في اإلخالل بالعملية 
التعليمية وهدم أحد أركانها األساسية وهو ركن التقومي، إذ يعد الغش 
في االمتحانــات مبنزلة تزييف لنتائج التقومي مما يضعف فاعلية 
النظام التعليمي ككل ويعوقه عن حتقيق أهدافه التي يســعى إلى 
حتقيقها. وأضافت املصادر أن مواجهة تلك الظاهرة تعتبر مسؤولية 
جميع مؤسسات الدولة باعتبارها أمنا وطنيا، الفتة إلى أن التعليم 
احلقيقي هو األداة الفاعلة في بناء الكوادر البشــرية املؤهلة للدفع 

بعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«مجزرة» إسرائيلية في مخيم جنني 
تهدد بـ «خروج األوضاع عن السيطرة»

عواصــم - وكاالت: أدانــت 
مصــر ودول عدة اقتحام قوات 
االحتــالل مخيــم جنــني، وعم 
اإلضراب مــدن الضفة احملتلة، 
وأعلــن الرئيــس الفلســطيني 
محمود عباس «تنكيس األعالم 
واحلداد ٣ أيام على أرواح ضحايا 
املجزرة التي ارتكبها االحتالل 
اإلسرائيلي بحق الفلسطينيني 
في جنني ومخيمها». ودعت وزارة 
اخلارجية املصرية في بيان، إلى 
الوقف الفوري لهذه االعتداءات 
على املدن الفلسطينية، والتي 
تهدد بخروج األوضاع األمنية 
في الضفة الغربية عن السيطرة.
وحــذر األردن من أن حملة 
التصعيد العسكرية اإلسرائيلية 
في املــدن الفلســطينية «تنذر 
بتفجر دوامة من العنف جديدة 
سيدفع اجلميع ثمنها»، في وقت 
شيع أهالي مخيم جنني القتلى 
الذين سقطوا برصاص االحتالل 
أمــس، وهــم يــرددون هتافات 
منددة باملجزرة اإلســرائيلية. 
وخلفــت العمليــة العســكرية 

التــي اســتمرت  اإلســرائيلية 
على مدار ٤ ســاعات في مخيم 
جنــني دمارا كبيرا فــي املباني 
واملمتلكات، بحسب مقاطع بثتها 
وسائل إعالم فلسطينية. وقتل 
جيش االحتالل ٩ فلســطينيني 
بينهم سيدة مسنة إضافة إلى ٢٠

مصابا بعضهم حالتهم خطيرة 
خالل العملية العسكرية، وأطلق 
الغاز املســيل للدموع في قسم 
لألطفال داخل مستشفى ما أدى 
الى إصابة أطفال مرضى وذويهم 
وطواقم طبية بحاالت اختناق، 
وفــق ما أفــادت وزارة الصحة 

الفلســطينية بينما أكد جيش 
االحتــالل من جانبــه حصول 
تبادل إطــالق نار مع مطلوبني 
من حركة اجلهاد اإلسالمي زعم 
تورطهــم في عمليــات وصفها 

بـ «اإلرهابية».

مصر تدعو إلى الوقف الفوري لالعتداءات واألردن يحّذر من انفجار دوامة العنف بعد إعالن شركة «ميتا» السماح بعودته  

جانب من الدمار الذي خلفه االعتداء اإلسرائيلي على مخيم جنني                      (رويترز)

ترامب عن تفعيل حسابه في «فيسبوك» :
 «خسرمت املليارات بحظر رئيسكم املفضل» !

صورة أرشيفية الحتفال دونالد ترامب برأس السنة مبقره الفاخر في فلوريدا      (رويترز)

عواصم - وكاالت:  أعلنت شــركة «ميتا» 
العمالقة أنها سترفع احلظر عن حسابي الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب على فيسبوك 
وإنستغرام، بعد عامني من حظرهما في أعقاب 
اقتحــام أنصار الرئيس اجلمهوري عام ٢٠٢١

مبنى الكونغرس في الكابيتول.
وقال بيان صادر عن نيك كليغ رئيس «ميتا» 
للشؤون الدولية «سنعيد تفعيل حسابي السيد 
ترامب على فيسبوك وإنستغرام في األسابيع 
املقبلة»، مضيفا أن ذلك سيترافق مع «قواعد 
حماية جديدة» ملنع تكرار املخالفات السابقة.

وأشار كليغ الى أنه من اآلن فصاعدا ميكن 
تعليق حســاب الزعيم اجلمهوري ملدة تصل 

إلى عامني عن كل انتهاك لسياسات املنصة.
ولــم يكن من الواضح إن كان ترامب الذي 
أعلن ترشــحه للرئاســة للمرة الثالثة يرغب 

في العودة إلى املنصتني. 
لكن امللياردير البالغ ٧٦ عاما علق قائال إن 
تغييبه أدى الى خســارة فيسبوك «مليارات 
الدوالرات بعد حظره رئيســكم املفضل، أنا»! 
وحذر ترامب على شبكته اخلاصة للتواصل 
االجتماعي «تروث سوشال»، من أن «شيئا كهذا  
يجب أال يحصل مجددا لرئيس خالل واليته، 

أو ألي شخص آخر ال يستحق العقاب».

التفاصيل ص٨التفاصيل ص٥

التفاصيل ص٨و٩

د.أحمد الشطي والعاملون في إدارة الطوارئ الطبية خالل تكرمي املتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية  (زين عالم)

٢٧٠ سيارة إسعاف جديدة تدخل اخلدمة قريبًا
02

٣٠ ألف كويتي زاروا جورجيا 
آخر ثالث سنوات

استقرار ثقة املستهلكني بالكويت 
في ٢٠٢٢.. رغم التوترات العاملية

١٫١٥ مليار دينار مكاسب 
«البورصة» في أسبوعني

«اخلطوط الكويتية » استحوذت 
«Tعلى مبنى الركاب «٤

اقتصاد
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الصني تعلن انخفاض وفيات «كوفيد» بنحو ٨٠٪
عواصم - وكاالت: أعلنت السلطات 
الصينيــة تراجــع الوفيــات اليومية 
الناجتــة عــن كوفيد بنحــو ٨٠٪ منذ 
بداية الشــهر اجلاري، في إشارة رمبا 
إلــى تراجع عدد اإلصابات. وقال بيان 
للمركز الصيني لألمراض األربعاء إن 
٨٩٦ شخصا توفوا بسبب الڤيروس في 
املستشفيات االثنني، أي بانخفاض ٧٩٪ 

مقارنة بأعداد ٤ يناير. وأضاف املركز 
ان احلــاالت احلادة في املستشــفيات 
تراجعت أيضا إلى ٣٦ ألفا بحلول االثنني 
املاضي، وهو ما ميثل انخفاضا بنسبة 
٧٢٪ مقارنة بـ ١٢٨ ألف حالة في ٥ يناير. 
من جهته، أعلن وزير الصحة البريطاني 
ســتيف باركلــي أنه ســيجري توفير 
جرعــة معززة من اللقاحــات املضادة 

ملرض كوفيد-١٩ للفئات األكثر عرضة 
لإلصابة في اخلريف. وقال باركلي على 
تويتر: «نقوم بتغيير برنامج التطعيم 
ضد كوفيد لعام ٢٠٢٣ بعد نصيحة من 
اللجنة املشتركة للتطعيم والتحصني».

وأضاف ان برنامج اجلرعة املعززة 
خلريف ٢٠٢٢ في إجنلترا سينتهي في 

١٢ فبراير.

بريطانيا تعطي جرعة معززة من اللقاح للفئات املهددة في اخلريف

صينيون يرتدون الكمامة خالل تسوقهم بأحد األسواق مبناسبة السنة القمرية اجلديدة           (رويترز)

التفاصيل ص١٤ التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص١٤


