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غير مخصص للبيع

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا والسفير منصور العتيبي والسفير جاسم البديوي

مؤشران.. احلكومة اجلديدة لن تتأخر
مرمي بندق

أوضحــت مصــادر خاصة
لـــ «األنباء»، أن ثمة مؤشــرات 
توحي بــأن تشــكيل احلكومة 
اجلديــدة لــن يتأخر، مشــيرة 
إلــى إعــالن قبــول االســتقالة 
رســميا خالل أقل من ٤٨ ساعة 
علــى تقدميها، فضال عن نشــر 
مرسوم قبول االستقالة بسرعة 
أيضا وفي أول عدد من اجلريدة 
اليــوم».  الرســمية «الكويــت 
وأضافت املصــادر: حتى إذا مت 
ربــط إعالن التشــكيل بصدور 
أحكام احملكمة الدســتورية في 

طعون الدوائر اخلمس، واحملددة 
لها جلســة ٨ مارس، وميكن ان 
تعلن فيها األحــكام، فلم يتبق 
إال ٣٥ يومــا فقط، وهــي فترة 
زمنيــة قياســية أيضــا إلعالن 
تشكيل حكومة جديدة، مستدركة 
بقولها «وجاءت األحكام نصا على 
استمرار هذا املجلس». وردا على 
ســؤال حول صالحيات وزراء 
حكومــة تصريــف العاجل من 
األمور، أجابت: حكومة العاجل 
ال تقيد عملها نصوص دستورية، 
لكــن حتدهــا ٣ ضوابــط هــي: 
مصلحة البالد، رقابة الرأي العام، 
والقناعة الشــخصية ملصدري 

القــرارات. وذكــرت املصــادر 
أنــه ال توجــد أيضــا نصوص 
ألي ممنوعــات علــي حكومــة 
العاجل، مستدركة بقولها: لكن 
غير مســتحب البت في اعتماد 
ملفات حتتاج إلى إصدار قوانني، 
واملجال متاح إلرســال مشاريع 
قوانني إلى املجلــس أو انتظار 
تشكيل احلكومة اجلديدة. هذا، 
الدســتورية  وأعلنــت احملكمة 
مواعيد االطــالع على احملاضر 
األمانــة  التــي مت ضمهــا مــن 
العامــة ملجلــس األمــة، حيــث 
ستكون مواعيد الدوائر األولى 
والثانية والثالثــة من ٥ إلى ٩

فبراير املقبل، والدائرتني الرابعة 
واخلامسة من ١٢ إلى ١٦ فبراير 
املقبل.  واشترطت احملكمة منع 
دخول الهواتف احملمولة داخل 
احملكمــة أثنــاء فتــرة االطالع. 
وعلمت «األنبــاء» أن فتح باب 
تسجيل الراغبني في التوظيف 
باجلهات احلكومية واملؤسسات 
والــوزارات يبدأ يــوم اجلمعة 
وميتد حتــى ١٧ فبراير املقبل. 
وعلمت «األنبــاء» أيضا انه مت 
إلغاء اللقاء التلفزيوني لبعض 
الوزراء في احلكومة والذي تردد 
انــه يهــدف الى إعالن أســباب 

االستقالة. 

وزراء «العاجل» ال ممنوعات أمامهم.. لكن تقيدهم ٣ ضوابط.. وغير مستحب البّت في ملفات حتتاج إلى إصدار قوانني فاملجال متاح إلرسال مشاريع القوانني إلى املجلس

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في حوار مع صاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد وملك إسبانيا السابق 
خوان كارلوس األول واألمير الوليد بن طالل ويبدو ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد الشيخ أحمد العبداهللا قبيل انطالق سباق «الفورموال إي - الدرعية»   (واس)

جناح كبير لسباق «فورموال إي - الدرعية ٢٠٢٣» ولي العهد استقبل وزير اخلارجية ومنصور العتيبي وجاسم البديوي
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«الدستورية»: إطالع الدوائر األولى والثانية والثالثة على محاضر «أمانة األمة» من ٥ إلى ٩ فبراير والدائرتني الرابعة واخلامسة من ١٢ إلى ١٦ من الشهر ذاته

تسجيل الراغبني في التوظيف احلكومي يبدأ اجلمعة.. وإلغاء اللقاء التلفزيوني للحكومة

صاد
اقت

عادل املاجدعصام الصقر عبدالعزيز الشايعحمد البحر
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«بوبيان» ينمو  بأرباحه ١٩٪  إلى ٥٧٫٨ مليون دينار في ٥٠٩٫١٢٠٢٢ ماليني دينار أرباح «الوطني» في ٢٠٢٢..  بنمو ٤٠٫٥٪ 

توصية بتوزيع ٢٥ فلسًا نقدًا 
عن النصف الثاني.. بإجمالي 

توزيعات ٣٥ فلسًا  للعام 
كامًال.. وتوزيع ٥٪ منحة 

توصية بتوزيع ٦ فلوس  
نقدًا  و٦٪ منحة .. 
و٧٪ منو األصول 

إلى ٧٫٩  مليارات دينار
«بيتك»: تنفيذ مشروع إعادة إعمار 

«املباركية» يتم على قدم وساق

منصور السلطان

علمت «األنباء» أن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع باالنابة الشيخ طالل اخلالد 
سيستقبل صباح غد الثالثاء في ديوان الوزارة ١٠٠ عقيد 

متت ترقيتهم إلى رتبة عميد لتقليدهم رتبهم اجلديدة.
 مــن جهة أخــرى، وجه النائــب األول مبنح وكالء أول 
باإلطفاء ممن تقاعدوا بعد األول من ابريل ٢٠٢٢ آخر مربوط 

لرتبتهم على ان يحسب تقاعدهم على هذا األساس.

اخلالد يقّلد ١٠٠ عميد 
رتبهم اجلديدة غدًا

الشيخ طالل اخلالد

ترامب يطلق حملته الرئاسية: بايدن دّمر أميركا 
وانتخابات ٢٠٢٤ الفرصة األخيرة إلنقاذها

عواصــم - وكاالت: أطلق 
الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالد ترامب حملته النتخابات 
الرئاســة املقبلــة، مؤكــدا أنه 
التزاما  متحمس للفوز وأكثر 
البيــت األبيــض  باســتعادة 
من أي وقت مضى. واســتهل 
ترامــب البالغ ٧٦ عاما حملته 
بخطابني شديدي اللهجة أمام 
مئــات من مؤيديــه في جتمع 
بكولومبيــا عاصمــة واليــة 
كاروالينــا اجلنوبيــة، بعــد 
إلقائه كلمة أمام اجتماع للحزب 
اجلمهــوري في مدينة ســالم 
بوالية نيوهامبشاير. وهاجم 
«املؤسسة السياسية الفاسدة» 
وكذلك خلفه وغرميه احملتمل 
الرئيس جــو بايــدن، محذرا 
مــن أن انتخابات عــام ٢٠٢٤

ستكون «الفرصة األخيرة إلنقاذ 
الواليات املتحدة». وقال «نحن 
بحاجة إلى قائد مستعد للقيام 
بذلــك منذ اليوم األول لتوليه 
الرئاســة، هناك رئيس واحد 
فقط حتدى املؤسسة بكاملها 
في واشنطن، وبتصويتكم العام 
املقبل سنفعل ذلك مرة أخرى». 

لتعبيره. وأضاف: «علينا إنهاء 
حكم العصابات للحفاظ على 
كرامة ومقدرات األميركيني». إال 
أن أبرز انتقاداته التي وجهها 

ملعارضني من اجلمهوريني فهي 
اعتباره أنهم «أكثر خطورة من 

الدميوقراطيني». 

دعا إلنهاء «حكم العصابات» واعتبر أن معارضيه اجلمهوريني أخطر من الدميوقراطيني

وخاطب أنصاره قائال: «من هنا 
تبدأ حملتي كمرشح للرئاسة» 
واتهم بايدن بأنه «وضع بالدنا 
على طريــق التدميــر»، وفقا 

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب متحدثا أمام جتمع ألنصاره في كولومبيا        (أ.ف.پ)

إيران تعترف بهجوم «املسّيرات» 
على  مصنع ذخيرة وسط البالد  

أكثر من ٧٠٠٠ مواطن ومقيم 
سجلوا ألداء احلج في اليوم األول 

جناح ٣٥ متقدمًا في مقابالت 
املوجهني األوائل للمناطق التعليمية

عواصــمـ  وكاالت: أعلنــت إيــران أن دفاعاتها تصدت 
لهجوم بطائرات مسيرة (درونز) على موقع عسكري في 
مدينة أصفهان وسط البالد، من دون وقوع إصابات بشرية، 
ومتكنت في الوقت ذاته من إخماد حريق في مصنع إلنتاج 
زيوت احملركات شــمال غرب البالد. وقالت وزارة الدفاع 
اإليرانيــة في بيان، إن «هجوم املســيرات» وقع في وقت 
متأخر مســاء أمس األول مستهدفا مجمعا للذخيرة تابعا 
لها في أصفهان، مشيرة إلى أن «الدفاعات اجلوية أسقطت 
إحدى املسيرات، بينما حوصرت مسيرتان بواسطة أفخاخ 
دفاعية جوية وانفجرتا».  وأكدت ان الهجوم «لم يتسبب 
فــي أي تعطيل لعمل املجمع»، وإمنــا أحدث فقط أضرارا 
طفيفة في سقف أحد املباني باملجمع الذي أوضحت وزارة 
األنباء اإليرانية (إيرنا) انه مصنع للذخيرة. وبالتوازي، 
ذكــرت وكالة األنبــاء اإليرانية (إيرنــا)، أن حريقا اندلع 
فــي مصنع إلنتاج زيوت احملركات تابع لوزارة الصناعة 

شمال غرب إيران.

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصــادر خاصــة مــن وزارة األوقــاف، أن أكثــر 
مــن ٧٠٠٠ مواطــن ومقيــم ســجلوا فــي اليــوم األول لبــدء 
التســجيل عبــر منصــة وزارة األوقــاف اخلاصــة باحلــج: 
http://hajj-register.awqaf.gov.kw ألداء فريضــة احلــج للعام 
١٤٤٤هـ/ ٢٠٢٣م. وكانت إدارة احلج والعمرة بوزارة األوقاف قد 
أعلنت فتح باب التسجيل للراغبني في أداء احلج لهذا العام، حيث 
يستمر باب التسجيل حتى ٢٨ فبراير املقبل للمواطنني واملقيمني. 
وفيما يخص فئــة املقيمني بصورة غير قانونية، أوضحت 
وزارة األوقاف أنه ستكون لهم منصة خاصة عند ورود موافقة 

السلطات في اململكة العربية السعودية. 
وأشــارت وزارة األوقاف إلى أن عملية اســتكمال التسجيل 
ستتم بعد حصول احلاج على املوافقة النهائية، حيث يقوم احلاج 
باستكمال التسجيل لدى احلملة التي يرغب في التسجيل بها.

عبدالعزيز الفضلي

اجتاز ما يقارب ٣٥ موجها تقدموا ملقابالت جلنة الترقي 
ملوجه أول في مختلف التخصصات الدراســية باملناطق 
التعليمية وذلك بعد انتهاء جلنة املقابالت التي استمرت 
اكثر من شهر. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
عن ان هناك العشرات من املوجهني الذين تقدموا للترقي 
لوظيفة موجه أول خالل الفترة التي حددها قطاع التعليم 
العام، مشــيرة الى ان الوزارة تعمل على سد النقص في 
هــذه الوظائف االشــرافية التي كانت شــاغرة منذ فترة 

طويلة. 

صورة متداولة على اإلنترنت لالنفجار باملجمع العسكري اإليراني

 التفاصيل ص ٣التفاصيل ص١٨التفاصيل ص١٨

«التعليمية»: جلسة خاصة أول فبراير 
ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس

سامح عبداحلفيظ

أعلــن رئيــس اللجنــة التعليميــة 
البرملانية النائب د.حمد املطر، أنه تقدم 
بطلب وقع عليه ١٠ نواب لعقد جلســة 
خاصــة في األســبوع األول من فبراير 
املقبل ملناقشــة ظاهرة الغــش، وإقرار 
قانون يجرم هذه الظاهرة التي حتولت 
إلــى ثقافة مجتمعيــة. وقال د.املطر ان 

اللجنة ناقشت أمس تكليف مجلس األمة 
بشأن اآلليات التي تتبعها وزارة التربية 
في محاربة ظاهــرة الغش واإلجراءات 
املتخذة جتــاه املتورطني واملضبوطني. 
وأضــاف ان وكيــل وزارة التربية قال 
في االجتماع إنهم بصدد تطوير الئحة 
الغــش نتيجة التحديث الــذي يتم في 
حاالت الغــش، رغم أن الهواتف الذكية 
موجودة منذ أكثر من عشــر ســنوات، 

وان التغيير في نسب الناجحني تعدى 
٩٨٪ منذ أكثر من ٣ سنوات.

وذكــر د.املطر أن عدد حاالت الغش 
وصل إلى أكثر من ٤٠ ألف حالة ووصلنا 
أيضا إلى مرحلة أن بعض أولياء األمور 
هم اآلن من يغششون أبناءهم، متمنيا 
حضور احلكومة ووزير التربية للجلسة 
املطلوبة واالســتجابة لرغبات مجلس 

التفاصيل ص١٠األمة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

PDF الصفحة

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت


