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غير مخصص للبيع

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يقبّل العلم قبل رفعه إيذاناً ببدء االحتفاالت الوطنية بالذكرى الثانية والستني للعيد الوطني والذكرى الثانية والثالثني لعيد التحرير

صدور مراسيم تعيني
٨  قياديني جدد وبعضها 

يجدد ملرة واحدة فقط

«الصحة» ُتغلق باب التقييم السنوي 
بتقييم ما يقارب ٦٠ ألف موظف

مرمي بندق

صــدر مرســوم رقــم ٢٢ لســنة ٢٠٢٣
العامــة  إدارة «الهيئــة  بتشــكيل مجلــس 
للغــذاء والتغذيــة»، وذلــك ملدة ٤ ســنوات 
ويجــدد ملــرة واحدة.  وبحســب املرســوم، 
اإلدارة واملديــر  ســيكون رئيــس مجلــس 
العام د.رمي غازي ســعود الفليح، وعضوية

٦ أعضــاء منهم ٣ أعضاء غير متفرغني، هم: 
وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامــة، ونائب املدير العام لشــؤون املنافذ 
باإلدارة العامة للجمارك، ووكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون حماية املستهلك، و٣ أعضاء 
متفرغني هم: د.شــروق عبداللطيف بودي، 
ود.حسام فهد العميرة، ود.وفاء بدر الصباح.  
كما صدرت مراسيم تعيني قياديني في الهيئة 
العامة  لذوي اإلعاقة نصت على تعيني د.بيبي 
العميري مديرا عاما للهيئة، ود.ناهد العتيقي 
نائبة لها، وفي الهيئــة العامة للرياضة، مت 
تعيني بشــار عبداهللا وفيصل اليتيم نائبني 

ملدير عام الهيئة بدرجة وكيل مساعد.

عبدالكرمي العبداهللا

أغلقت وزارة الصحة باب التقييم السنوي للموظفني، حيث مت 
االنتهاء من تقييم ما يقرب ٦٠ ألف موظف وموظفة في جميع مرافق 
الوزارة، علما أن النتائج ستظهر قريبا. ومت التمديد للمقيمني ليرفعوا 
أصــول تقاييم موظفيهم على الـ«أوناليــن» (النظام اإللكتروني) 

حتى ٧ فبراير املقبل.

فهد الدبيس مديرًا جلامعة الكويت
ثامر السليم

أصدر وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي والبحث العلمي 
د.حمــد العدواني قــرارا بتكليف 
عميد كلية الشــريعة والدراسات 
االسالمية السابق د. فهد الدبيس 
مديرا جلامعة الكويت، فيما أصدر 
قــرارا آخر بإنهــاء تكليف عميدة 
كليــة العلــوم الطبية املســاعدة
د. سعاد الفضلي مديرا للجامعة.

األمير: األعياد الوطنية مناسبة غالية على قلوب املواطنني واملقيمني

ولي العهد: نستذكر بالفخر 
واالعتزاز  تضحيات شهدائنا 
األبرار الذين ضحوا بالنفس 

والنفيس من أجل وطننا الغالي

ليوفق اهللا اجلميع ويسدد اخلطى 
لكل ما فيه خير وخدمة الوطن 

ورفع رايته وحتقيق املزيد 
من الرقي والتقدم والنمو واالزدهار

صاحب السمو شمل برعايته وبحضور ممثل سموه.. سمو ولي العهد مراسم رفع العلم في قصر بيان إيذاناً ببدء احتفاالت االستقالل والتحرير 
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محمد الصقر
محمد جاسم املرزوق وم.أحمد املنفوحي يتوسطان إداريي مشروع 

«ذا ويرهاوس» ووفد بلدية الكويت

محمد الصقر: «غرفة التجارة» 
تتعرض لهجمة «شرسة» 

غير مبررة تستهدف وأدها

ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع 
اخلاص والكويت بشكل عام

«التمدين» متضي 
قدمًا مبشروع 

«مول ذا ويرهاوس» 
في جنوب الصباحية.. 
واالفتتاح بالربع الثالث

«أوپيك +» تؤكد التزامها مبعدالت 
اإلنتاج حتى نهاية ٢٠٢٣

«الفيدرالي األميركي» يدشن 
٢٠٢٣ برفع الفائدة ٢٥ نقطة 

لتتراوح بني ٤٫٥٪ و٤٫٧٥٪.. 
األعلى منذ ٢٠٠٧

«الوطني» يتبرع 
بـ ٣ ماليني دينار لتطوير 
وجتميل «شاطئ الشويخ» 

..وخدمات متكاملة 
متتد إلى١٫٧ كيلو متر
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شمس حلّل مشكلة املتقدمني لـ «النفطي» 
واملال: إعالنات توظيف في الفترة املقبلة

أحمد مغربي - سلطان العبدان 

طالب النائب هاني شمس 
احلكومة ونائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر النفط د.بدر 
املال بسرعة حل مشكلة قبول 
اخلريجني الكويتيني املتقدمني 
للتوظيف في القطاع النفطي. 
وقال شــمس إن هنــاك حلوال 
كفيلة بقبول جميع اخلريجني 
الكويتيــني، مؤكدا أن أعدادهم 
قليلة وميكن اســتيعابهم في 
الشــركات النفطيــة. وبني أن 
وزير النفط هو وزير شــعبي 
ونائب ويفترض أن يكون قريبا 
من الناس ونبــض الكويتيني 
ويحاول أن يحل هذه املشكلة، 
مشيرا إلى أن احللول موجودة 
وممكنــة من خالل اســتيعاب 

العدد كامال.
من جهته، أكد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 

د.بــدر املــال، دعمــه املتواصل 
لتوظيف الشباب الكويتي في 
القطاع النفطي، وحرصه الشديد 
علىذلــك، متوقعــا أن تدخــل 
أعداد كبيــرة منهم إلى القطاع 
النفطــي، حيــث ان املتقدمــني 
باآلالف وســيتم قبــول مئات 
األشــخاص للتوظيف، وهناك 
الفترة  إعالنات توظيف خالل 

املقبلة. وأشار املال إلى أن إعالن 
التوظيف األخير في الشركات 
النفطية شهد تقدمي عدد كبير 
ووفــر فرصا وظيفيــة كثيرة 
للشــباب الكويتــي، واآلن هم 
في طور االختبارات لدى جهة 
محايدة هــي جامعــة الكويت 

وليس القطاع النفطي.

د.بدر املالهاني شمس

النقابات البريطانية تطلق «إضراب األربعاء»: نحتاج إلى املال اآلن
لندن - وكاالت: شارك ما يصل إلى 
نصف مليون بريطاني من املعلمني 
وموظفــي القطــاع العام وســائقي 
القطــارات في أكبر إضراب منســق 
منــذ عقد للمطالبــة بزيادة األجور، 
وســط تهديــد النقابــات مبزيد من 
تعطيل األعمال على نطاق واسع، مع 
إصرار احلكومة على رفض مطالبها. 
وبالتوازي، نظمت مسيرات مناهضة 
لقانون جديد مزمع لتقييد اإلضرابات 
في بعض القطاعات. وتسبب اإلضراب 
اجلماعي األكبر من نوعه في إغالق 
املــدارس وتوقــف معظــم خدمــات 
القطارات وإجبار اجليش البريطاني 
علــى التأهب لتقدمي املســاعدة عند 

نقاط التفتيش احلدودية في يوم 
أطلقت عليه احتادات العمال «إضراب 
األربعاء». وشــارك فــي اإلضراب 
٣٠٠ ألــف من املعلمــني، وهم أكبر 
فئة مشــاركة، مــن إجمالي نصف 
مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ 
عــام ٢٠١١، عندما أعلــن املوظفون 
احلكوميون آنذاك إضرابا جماعيا. 
وقال مارك ســيروتكا األمني العام 
الحتاد اخلدمات العامة والتجارية: 
«إن لم تفعل احلكومة شــيئا إزاء 
األمــر، فأعتقد أننا سنشــهد أياما 
كثيرة مثل هذا اإلضراب مع انضمام 
املزيــد من االحتادات إلينا. نحتاج 

إلى املال اآلن». 

شارك فيه نحو نصف مليون من املعلمني وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات

معلمون يرفعون الفتات في لندن تطالب بزيادة أجورهم خالل اإلضراب األكبر في بريطانيا منذ ١٠ سنوات   (أ.ف.پ)

د. فهد الدبيس

التفاصيل ص١٠و ١٣

سعود عبدالعزيز 

علمت «األنباء» أن جلنة التركيبة 
السكانية وتطوير سوق العمل تعقد 
اجتماعها األول اليوم برئاسة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طالل اخلالد، وذلــك لبحث امللفات 
املتعلقة بالتركيبة السكانية، إضافة 
إلى األوضاع احلالية واملســتقبلية 
لســوق العمل بالكويــت. من جهة 
أخرى، كشف مصدر أمني لـ «األنباء» 

عن أن الشيخ طالل اخلالد أمر بصرف 
بــدل نقدي لــكل من وقعــت عليه 
انضباطية عسكرية. وذكر املصدر 
ان إدارة شؤون القوة قامت بخصم 
الرصيد ممن صدرت بحقهم العقوبات 

متهيدا لصرف البدل خالل أيام. 

وّجه بصرف بدل نقدي ملن صدرت بحقهم عقوبات انضباطية

التفاصيل ص ١٨

«الردع احلاسم» قضى على الشغب واإلرهاب
08

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

حل إشكالية معاوني القضاء خالل األيام القليلة املقبلة 
أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية ووزيــر دولة 
لشــؤون تعزيز النزاهــة عبدالعزيز 
املاجــد أنه قد مت التنســيق مع ديوان 
اخلدمــة املدنية ومتــت املوافقة على 
زيادة األعداد املقررة لشاغلي الوظائف 
املعاونــة للقضاء بــوزارة العدل مبا 
يسمح بتســكني من سبق لهم اجتياز 
الدورات التدريبية الالزمة لشغل هذه 
الوظائف من أبناء الوزارة. وأكد الوزير 

املاجد أنه عنــد توليه حقيبة الوزارة 
كانــت هناك مشــكلة تتعلق بعدد من 
املوظفني قد ســبق تعيينهم بوظائف 
الكادر العام على أن يتم نقلهم للعمل 
بالوظائــف املرتبطة بأعمــال القضاء 
وصرف الكادر املقرر لهم بعد اجتياز 
الدورة التدريبية املقررة لذلك، ولكن 
بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي 
تعتبر شرطا لشــغل إحدى الوظائف 
املرتبطة بأعمال القضاء لم تكن هناك 
درجات شاغرة تسمح بنقلهم على الرغم 
من اجتيازهم الدورة ومباشرة البعض 

منهم ملهام وأعباء الوظيفة. وتابع املاجد 
قائال «كان لزاما على الوزارة ضرورة 
وضــع احللول لتعديــل وضع هؤالء 
املوظفني تقديرا جلهودهم وتشجيعا لهم 
على مواصلة العطاء». واستطرد وزير 
العدل: «وبناء عليه فقد متت مخاطبة 
اجلهــات املعنية ومتــت املوافقة على 
زيادة الدرجــات املخصصة للوظائف 
املرتبطــة بأعمال القضاء بالقدر الذي 
يسمح بتسكني الكفاءات الوطنية للعمل 
بهــا ومعاونة مرفق القضــاء في أداء 

رسالته السامية».

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اخلالد يترأس أول اجتماع لـ «التركيبة السكانية» اليوم


