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غير مخصص للبيع

مرمي بندق 

أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح إلى مجلس األمة مشروعات بقوانني تتعلق 
مبيزانية الدولة وميزانيات بعض اجلهات واملؤسســات 
احلكومية، وذلك تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشــره في 
١ اجلــاري حتت عنــوان «احلكومة: إحالــة امليزانية إلى 
املجلس في موعدها» وشملت اإلحالة ٧ مراسيم بقوانني.  
وأكدت مصــادر حكومية رفيعة فــي تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» أن قرارات تعديل التركيبة السكانية تنفيذية 
ملزمة وليست توصيات تخضع للدراسة. واعتمدت اللجنة 
بعد عقــد أول اجتماع لها برئاســة النائب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الداخلية ووزير الدفــاع باإلنابة 
الشيخ طالل اخلالد، إلزام التعاونيات بتكويت الوظائف 
القيادية واإلشــرافية لتوفير نحو ٣ آالف وظيفة، وخلق 
وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس اإلدارات وفق 
سلم مميز للرواتب واحلوافز املالية، ومت اعتماد الالئحة 
التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية والئحة آليات 
معاجلة االختالالت ورفعهما إلى مجلس الوزراء. وقررت 
اللجنة تكليف هيئة القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية 
تخصصية لتأهيل ومتكني الكوادر الوطنية من العمل في 
القطاع اخلاص. وحضر االجتماع األول وزيرة الشــؤون 
االجتماعية ووزيرة الدولة لشــؤون املرأة والطفل م.مي 
البغلــي، ووكيال وزارتي الداخلية الفريق أنور البرجس 
واملالية أســيل السعد املنيفي، وأمني عام املجلس األعلى 
للتخطيط د.خالد مهدي، وقياديون آخرون بدرجة وكالء 

مساعدين ومديري إدارات.

قرارات تعديل التركيبة السكانية.. تنفيذية ملزمة.. في أول اجتماعات اللجنة برئاسة اخلالد لتوفير نحو ٣ آالف وظيفة وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين

ربط إلكتروني بني «الصحة» و«الداخلية» 
الستخراج «احلالة اجلنائية» 

للمتعاقد معهم حديثًا من اخلارج

فتح باب التعاقدات احمللية 
للمعلمني غير الكويتيني

رئاسة األركان: فتح باب التطوع 
لاللتحاق باخلدمة العسكرية 

بوظيفة «جندي مهني»

الدوسري لـ «األنباء»: تأجيل أقساط 
قسائم املطالع وجنوب عبداهللا 

املبارك مطلب ضروري

تكويت الوظائف القيادية واإلشرافية في «التعاونيات»
تأكيدًا ملا انفردت «األنباء» بنشره: احلكومة أحالت ٧ مراسيم بقوانني مليزانية الدولة وميزانيات بعض اجلهات واملؤسسات احلكومية إلى املجلس 
تكليف «القوى العاملة» بإعداد مشاريع تدريبية لتمكني الكوادر الوطنية من العمل في «اخلاص».. واعتماد «تنفيذية» «تعديل التركيبة» و«آليات املعاجلة» 

محليات
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 التفاصيل ص٣

رشيد الفعم

حتفظت وزارة املالية على الزيادات 
املالية الواردة باالقتراحات بقوانني 
بشــأن مكافأة الطلبــة، باعتبار أنها 
ستحمل ميزانية الدولة تكلفة مالية 
إضافية في ظل شح السيولة في الوقت 
احلالي. وأكدت الوزارة في ردها الوارد 

في تقرير جلنة الشؤون التعليمية 
املــدرج على جــدول أعمال جلســة 
الثالثاء أن حتسني املستوى املعيشي 
ال يتمثــل فقــط في زيــادة املكافآت 
الطالبية، مشــيرة إلى أن الدعومات 
التي متنحها الدولة للطلبة كالكتب 
املدعومة بنسبة ٦٠٪ في مكتبة الطالب 
وغيرهــا ال يجب إغفالهــا. ووافقت 

اللجنة على االقتراحات بقوانني بشأن 
زيادة مكافأة الطلبة اجلامعيني إلى 
٣٠٠ دينار شهريا، وللمقيمني بصورة 
غير قانونية، وصرف مكافأة شهرية 
للطالب الكويتي املتزوج من كويتية 
مقدارها ٥٥٠ دينارا شريطة استمرار 
العالقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة 

اجتماعية من وزارة الشؤون.

محمد فؤاد الغامن د.بدر املال

محمد فؤاد الغامن: مجموعة البنك 
األهلي املتحد  حتقق زيادة قياسية 
بأرباحها  الفصلية في الربع الرابع 
من ٢٠٢٢ لتبلغ ٢٠٣٫٩ ماليني دوالر

بدر املال: الكويت 
ملتزمة  بقرارات 

«أوپيك +».. الضامنة ألمن 
إمدادات الطاقة 
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«املالية» تتحفظ على مكافأة الطلبة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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الشيخ طالل اخلالد وم.مي البغلي والفريق أنور البرجس خالل اجتماع جلنة تعديل التركيبة السكانية
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