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ملشاهدة الڤيديو

غير مخصص للبيع

سببان يدعمان دستورية «ضرورة» املدنية 
مرمي بندق 

دت مصادر خاصة في تصريحات  فّنّ
لـ «األنباء» الطعن الذي تنظره احملكمة 
الدســتورية حــول مرســوم ضرورة 
اســتخدام البطاقة املدنيــة واملناطق 
اجلديدة التي اضيفت في االنتخابات 

البرملانية. 
وقالت املصادر إن هناك عدة أسباب 
تؤكد توافر حالة الضرورة حسب نص 
املادة ٧١ من الدستور، نذكر منها سببني 
جوهريني: األول، أن اللجنة التي شكلتها 
احلكومة ممثلة بوزير الداخلية ملراجعة 
كشــوف القيود االنتخابية وجدت أن 
أكثر من ١٠٠ ألف ناخب لديهم اختالفات 
فــي العناويــن املســجلة فــي القيود 
االنتخابية عــن املدونة فــي البطاقة 
املدنية، لذلك اســتوجب هنــا إصدار 
مرسوم ضرورة باالعتداد بالعناوين 
املسجلة في البطاقة املدنية. وأوضحت 
املصادر أن السبب الثاني أن احملكمة 
الدستورية سبق ان أصدرت حكما عام 
١٩٨١ بتوافر حالة الضرورة اســتنادا 
الى موافقة مجلس األمة على مرسوم 
ضــرورة أصدرته احلكومة، ومجلس 
األمة احلالي وافق على مرسوم ضرورة 
االعتداد بالعناوين املسجلة في البطاقة 
املدنية عند التصويت في االنتخابات. 
وذكرت: هذا إلى جانب أن الطعن الثاني 
على مرسوم احلل بأنه غير دستوري 
ألنه لم يستند إلى جوهر املادة ١٠٢ من 
الدستور والصحيح ان مرسوم احلل 
استند الى املادة ١٠٧ من الدستور، وهذا 

وضع طبيعي للحكومة. 
وجددت املصادر القول ان ما يبرر 
دستورية مرسوم احلل هو وجود سبب 

جوهري للحل.

مرسوم حّل املجلس استند إلى املادة ١٠٧ وليس ١٠٢ لذلك ال وجاهة في الطعن.. وأي حكومة متلك إصدار مرسوم احلل 

حمد مساعد الساير جاسم مصطفى بودي

فيصل احلمد متحدثا خالل احللقة النقاشية

شاهني حمد الغامن

١٩٫٣ مليون دينار 
أرباح «وربة» في 

٢٠٢٢ بنمو ٢١٪.. 
وتوصية بتوزيع 

٣٪ نقدًا 
و٣٪ أسهم منحة  

«اخلليج» يقفز 
بأرباحه ٤٧٪ 

إلى ٦٢ مليون دينار 
في ٢٠٢٢.. وتوصية 

بتوزيع ١٠٪ نقدًا 
و٥٪ منحة 

فيصل احلمد 
خلريجي برنامج 

«متكن»: «الوطني» 
ر بيئة عمل  ُيوفِّ

مثالية تضاهي كبرى 
املؤسسات العاملية 
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لم يقتِف أثر «الفيدرالي» وأكد استقاللية قراراته مبا يتناسب مع طبيعة اقتصادنا لم يقتِف أثر «الفيدرالي» وأكد استقاللية قراراته مبا يتناسب مع طبيعة اقتصادنا 

مفاضلة ترقيات املديرين ورؤساء الفرق 
بالقطاع النفطي.. تنطلق اليوم

«تقليص رّد االعتبار».. مدرج على جلسة الثالثاء

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» مــن مصــادر نفطية 
مسؤولة أن شركات القطاع النفطي ستبدأ 
أعتبارا من اليوم (األحد) في إجراء مفاضلة 
ترقيات املديرين ورؤساء الفرق، وذلك في 
خطوة مللء أكثر من ٢٥ شاغرا في القيادات 
الوسطى في القطاع النفطي. وذكرت املصادر 
أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى 
املديريــن حيث ســتقوم شــركة البترول 
الوطنيــة ببداية إجراء املقابــالت من قبل 
قياديــني نفطيــني تتم االســتعانة بهم من 
شركات مغايرة، على أن تتبعها شركات نفط 
الكويت و«كيبيك»، مشــيرة إلى أن نتائج 

املفاضلة ســتظهر نهاية األسبوع اجلاري 
أو املقبــل. ويتنافس على كل منصب مدير 
شاغر نحو ١٠ رؤساء فرق. وتوقعت أن يتم 
البدء في مقابالت رؤساء الفرق في القطاع 
النفطي بعد االنتهاء من ترقيات املديرين، 
على أن تتبعها كذلك ترقيات نواب الرئيس 
التنفيذي في الشركات. وشددت على انه مت 
تشكيل جلان مقابالت حيادية، بحيث يتم 
دمج اإلشراف عليها من قبل قيادات من داخل 
الشركة وخارجها، التي يعمل بها املرشح، 
مع التشديد على عدم اطالع هذه اللجان على 
نقاط تقييم املرشــح التي يتحصل عليها، 
والتي تأتي من عدد سنوات اخلبرة وتقييم 

٣٦٠ وغيرهما من عوامل التقييم.

رشيد الفعم - سلطان العبدان

أجنــزت اللجنــة التشــريعية والقانونيــة 
تقريرها بشــأن تعديل بعض أحــكام القانون 
رقم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، وأدرج على جدول أعمال 

جلسة الثالثاء.
وانتهت اللجنة إلى تقليص مدد رد االعتبار 
القانونــي من تاريخ تنفيــذ العقوبة أو صدور 
العفو عنها أو سقوطها بالتقادم لتصبح ٥ سنوات 
بالنسبة لعقوبة احلبس التي تزيد مدتها على 
٣ سنوات، و٣ سنوات بالنسبة لعقوبة احلبس 

التي ال تزيد مدتها على ٣ سنوات. 
وقلصت اللجنة مــدد رد االعتبار القضائي 
من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 
أو ســقوطها بالتقادم لتصبح سنتني بالنسبة 

لعقوبة احلبس التي تزيد مدتها على ٣ سنوات 
وســنة واحدة بالنسبة لعقوبة احلبس التي ال 
تزيد مدتها على ٣ سنوات، وإذا كانت العقوبة 
احملكــوم بها الغرامــة تكون املــدة الالزمة لرد 

االعتبار سنة واحدة.
وأجنزت اللجنة كذلك تقريرها بشأن استقالة 
عضو مجلس األمة بأن يقدم العضو استقالته 
بكتاب الى رئيس املجلس ويجب عرضها على 
املجلس في أول جلســة تلي اليوم العاشر من 
تقدميهــا، وإذا لم يصدر املجلس قرارا بشــأنها 
خالل شهر من تقدميها اعتبرت مقبولة، وله أن 
يعدل عن اســتقالته قبل صــدور قرار املجلس 
بقبولهــا، وإذا رفض املجلس قبول اســتقالته 
ثم أعاد تقدميها مرة أخرى اعتبرت االســتقالة 
مقبولــة في حينها، ويعلن املجلس خلو احملل 

في أول جلسة تالية.

األسرة الكويتية متتلك ٣ سيارات 
مقابل سيارة واحدة لـ «الوافدة»

علي إبراهيم

كشفت بيانات حكومية عن أن كل أسرة 
كويتية متتلك ٣ ســيارات مقابل ســيارة 
واحدة لكل أسرة وافدة.  وتفصيليًا، أظهرت 
إحصاءات رسمية بشأن وسائل النقل أن 
كل ١٠٠ أســرة كويتية لديها ٢٨٨ سيارة، 
مقابل ٩٨ سيارة لكل ١٠٠ أسرة وافدة. وجاء 

ضمن البيانات أن كل ١٠٠ أســرة كويتية 
يقتني أفرادها نحو ٦ دراجات نارية، بينما 
تقتني ذات األسر ٤٠ دراجة هوائية «قاري» 
مقابــل ٢٢ ميتلكهــا كل ١٠٠ أســرة وافدة. 
وبينــت األرقام أن كل ١٠٠ أســرة كويتية 
متتلك أكثر من ٥ وســائل نقل أخرى غير 
املذكــورة ســابقًا، من بينها الـ «بانشــي» 

واملقطورات والكرفان.

جنح في ترسيخ األجواء املناسبة لزيادة 
توطني املدخرات محليًا وخفض التضخم 

سياسته أفضت إلى حتقيق االستقرار بسعر 
صرف الدينار واحملافظة على قوته الشرائية

رفع الفائدة محليًا جاء متدرجًا ومتوازنًا 
مبا يضمن استمرار معدالت النمو االقتصادي

٥٫٢٧٪ منوًا في الودائع بـ ٢٫٣٥ مليار 
دينار إلى ٤٦٫٩١ مليارًا بنهاية ٢٠٢٢

استقراء لدور «املركزي» في مواجهة 
اقتصاد عاملي شديد التقلب 

منو «االئتمان».. ارتفع ٨٫٦٪ بـ ٤٫١٦
مليارات دينار ليبلغ مستوى ٥٢٫٤٤ مليارًا

«Kuwait Visa» للحّد من تزوير سمات الدخول
أعلــن النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
Kuwait» طالل اخلالد، عن التحضير إلطالق تطبيق

Visa» اإللكترونــي الذي ســيعمل علــى املصادقة 
على تأشيرات دخول العمالة قبل صعود الطائرة 

ودخول للبالد.
ولتنظيم سوق العمل واحلد من العمالة السائبة، 

كشف الوزير اخلالد عن إطالق الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ «هوية العامل الذكية» التي سيتم إدراجها 

عبر تطبيق «هويتي»، 
وتتضمن املعلومات األساسية والرسمية التي 
تخص العامل، باإلضافة إلى بيان وضعه القانوني 
وكذلك بيانــات إذن العمل وذلك حلماية األســرة 

الكويتية ومحاربة جتار اإلقامات.

إدراج «هوية العامل الذكية» عبر تطبيق «هويتي» حلماية األسرة الكويتية ومحاربة جتار اإلقامات

 التفاصيل ص ٤

أكثر من ٢٤ ألفًا 
سجلوا ألداء 
فريضة احلج

أسامة أبو السعود

كشــفت مصــادر خاصــة في 
وزارة االوقــاف، عــن ان هنــاك 
اقبــاال شــديدا علــى التســجيل 
ادارة  منصــة  عبــر  املركــزي 
احلج والعمرة بــوزارة األوقاف:
http://hajj-register.awqaf.gov.kw

ألداء فريضة احلج.
وأوضحت املصادر في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» ان عدد الذيــن قاموا 
بالتســجيل حتــى اآلن فــاق ٢٤
ألف مواطن ومقيــم منذ فتح باب 

التسجيل ٢٩ يناير املاضي. 
 وتوقعت املصادر ان تتزايد 
اعداد الراغبني في اداء احلج حتى 
اغالق باب التسجيل املركزي ٢٨

اجلاري الى نحو ٥٠ الفا في حني 
ان حصــة الكويــت تبلغ ٨٠٠٠

حاج فقط. 
وشــددت املصــادر على أن 
اولوية احلج ستكون للمواطنني 
الذين لم يسبق لهم أداء فريضة 
احلج من قبل. وأشارت املصادر 
في ختــام تصريحاتها، الى انه 
ال جديــد حتى اآلن فيما يخص 
حج البــدون «املقيمني بصورة 

غير قانونية».
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اقتصاد

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت

املنطاد الصيني محلّقا فوق بيلينغ مبونتانا األميركية قبل إسقاطه    (رويترز)

الواليات املتحدة 
ُتسقط

«املنطاد الصيني»
وتفرض حظرًا جويًا 

في محيطه
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