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)ا.ف.پ( آالف اإلسبان يتظاهرون في وسط مدريد ضد انفصال اقليم كتالونيا            

مدير عام معهد التدريب محمد املعتوقسفير هولندا لدى الكويت فرانس بوتايت

السفير الهولندي لـ »األنباء«: 
نساند جهود صاحب السمو حلّل 

األزمة اخلليجية  

املعتوق لـ »األنباء«: التسجيل للمرحلة 
الثالثة في مشروع تأهيل الشباب 

للعمل بالقطاع اخلاص اليوم   18

لن تلغى حتى إذا جاء حكم »اإلدارية« مشموالً بالنفاذ إال إذا قررت الحكومة تجميدها أو إلغاءها

ً أولى جلسات النظر في إلغاء »زيادة رسوم الوافدين«.. غدا
مريم بندق

تعقــد احملكمــة اإلداريــة أولى جلســاتها غدا 
للنظــر في الدعوى بإلغاء القرار رقم ٢٩٣ لســنة 
٢٠١٧ الصــادر بتاريــخ ١ أغســطس ٢٠١٧ بزيادة 
الرسوم الصحية على املرضى املقيمني املسجلني 
بنظام التأمني الصحي. وقالت مصادر خاصة في 
تصريحات لـ »األنباء« إن احلكومة ممثلة بإدارة 
الفتوى والتشريع ستقدم مذكرتها أوال في مواجهة 
اخلصم وإذا خسرت فستستأنف احلكم أمام محكمة 
االســتئناف وإذا ربحت فستقدم مذكرة تفند رأي 
احملامي الذي بالطبع سيقدم طلب استئناف، وهكذا 
حتــى محكمة التمييز. وأعلنــت ان حكم احملكمة 
اإلدارية غير نهائي، فحتى لو جاء منطوق احلكم 
بإيقاف الرسوم مع النفاذ فلن يتم إيقاف الرسوم 
إال إذا قــررت احلكومة جتميــد أو إيقاف الزيادة. 
واستطردت املصادر قائلة: أما اذا لم جتمد أو توقف 
الزيادة وقررت احلكومة ممثلة في وزارة الصحة 
املضي قدما في إجراءات التقاضي فتستطيع تقدمي 
استشكال لتعطيل تنفيذ حكم احملكمة اإلدارية، وفي 
الوقت ذاته تستأنف وتطلب من محكمة االستئناف 

إيقاف نفاذ احلكم حلني صدور احلكم من محكمة 
االستئناف مع مبررات طلب إيقاف النفاذ. وزادت 
املصادر قائلة: بل تســتطيع احلكومة إيقاف نفاذ 
احلكم حتى العرض على محكمة التمييز، وأيضا 
متلك أي محكمة في أي من درجات التقاضي إيقاف 
الدعوى واللجوء للمحكمة الدستورية، إذا رأت أن 
القانون فيه شبهة عدم الدستورية وتنتظر احلكم 
الــذي له حجية على الســلطات الثــاث. وكانت 
»األنباء« قد أكدت وجود شــبهة قانونية في قرار 
زيادة الرســوم إلى جانب أن القانون رقم ١ لسنة 
١٩٩٩ - وفقا لعددها الصادر ٣٠ سبتمبر املاضي - 
بشأن التأمني الصحي على األجانب وفرض رسوم 
مقابل اخلدمات الصحية نص على أن تقّدم اخلدمات 
الصحية في الباد بنظام التأمني الصحي والضمان 
الصحــي وفقا ألحكام هذا القانون، الذي نص في 
املادة ٣ منه على أن تتولى شركات التأمني تقدمي 
خدمات التأمني الصحي وفقا للشروط والضوابط 
التي تضعها وزارة الصحة. ونصت املادة ٤ على 
»يغطــي التأمني الصحي املنصوص عليه في هذا 
القانــون - والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب 

العمل - ٧ خدمات صحية أساسية«.

»الهالل األحمر« تطلق حملة »بالعلم نضيء الكويت« في »األڤنيوز« جلمع التبرعات 
لتعليم أبناء األسر احملتاجة

إقبال كبير من املواطنني واملقيمني على املشاركة في حملة »بالعلم نضيء الكويت« مبجمع األڤنيوز والتي أطلقتها جمعية الهالل األحمر جلمع التبرعات لتعليم أبناء األسر احملتاجة            )محمد هنداوي(
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منذ صدور القرار 2007/13 الخاص بقواعد اإلحالل والتكويت

العزب: 95% من املعينني في »العدل« كويتيون
واالستعانة بالوافدين في أضيق احلدود 

احلساوي: توزيع 700 جاخور 
خالل الفترة املقبلة

اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة 
اإلدارية اجلديدة في مصر لـ »األنباء«:

250 مليار جنيه حجم استثمارات املرحلة 
األولى ترتفع إلى تريليون جنيه لكامل املشروع

طرح وحدات سكنية للمغتربني بنفس 
األسعار للمقيم في الداخل

8 مناطق استثمارية 
مساحتها 10.5 

آالف فدان مطروحة 
أمام االستثمارات 
العربية واألجنبية

محمد راتب

كشف املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
فيصل احلســاوي، أنه ســيجري خال الفترة املقبلة توزيع ٧٠٠ 
جاخور، الفتا إلى أن املجلس البلدي أقر مشروع املزارع السمكية، 

في حني أن الهيئة التزال تتابع مشروع املزارع احلدودية.
وأشار احلساوي في تصريح للصحافيني إلى أن العمل يجري 
على قدم وســاق إلجناح مشــروع املزارع احلدودية حتت عنوان 
»حيازة لكل مواطن« على طول احلدود إال أننا نواجه مشكلة في 
توفير املياه، مشيرا إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تكنولوجيا جديدة 
لتوفيــر 6٠% مــن املياه، أو إلى العمل على توفيــر تربة بركانية 

لتقليل سحب املياه.
وأضاف أنه ســيتم توزيع القسائم فور تسلمها، وذلك حسب 
الضوابط والشروط التي تتم دراستها حاليا، مشيرا إلى أن هناك 
٧٠٠ جاخور ســيتم توزيعهــا  خال الفترة املقبلــة وفق اآلليات 

املتبعة بهذا الشأن.

رشيد الفعم

أكد وزير العــدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.فالح العزب 
ان نسبة غير الكويتيني املعينني في 
وزارة العــدل بلغــت ٤.56% مقابل 
٩5.٤٤% مــن الكويتيــني وذلك منذ 
تطبيق القرار رقم ٢٠٠٧/١٣ اخلاص 
بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف 

احلكومية.
حديث العزب جاء ردا على سؤال 
للنائب د.وليــد الطبطبائي والذي 

تنشره »األنباء« حيث استفسر فيه 
النائب عن نســب العمالة األجنبية 

ورؤية الوزارة للتكويت.
وقــال الوزير العــزب إن وزارة 
العدل واجلهات التابعة لها تعد اكثر 
جهات الدولة التي تشــجع العمالة 
الوطنية ســواء قبل صدور القرار 
رقــم )٢٠٠٧/١٣( او بعــد صــدوره، 
ويكــون تعيــني غيــر الكويتيــني 
للعمــل بالوزارة في اضيق احلدود 
لسد العجز في بعض الوظائف التي 
يعزف الكويتيون عن العمل بها، منها 

على سبيل املثال، وظيفة »أمني سر 
جلسة« والتي تعتبر من الوظائف 
املعاونة ملرفق القضاء، إذ إنه في حال 
تعيني املواطــن الكويتي للعمل بها 
يتقدم بطلب لنقله إلى وظيفة أخرى، 
لذا كان لزاما على الوزارة سد العجز 
املوجــود بهذه الوظائف عن طريق 
تعيني غير الكويتيني نظرا حلاجة 
العمل املاســة، وهذا يتم في نطاق 
محدود. وأضاف: بخصوص الوظائف 
التي مت إحال العمالة الكويتية فيها 
محل العمالة االجنبية منذ عام ٢٠٠٧ 

حتى تاريخ الرد على السؤال، فهي 
كثيــرة ومنهــا على ســبيل املثال: 
منــدوب إعان احــكام، منفذ احكام 
جزائية، ســكرتير تنفيــذي، كاتب 
قانوني، محقق جلنة دعاوى النسب، 
ضابط دعاوى، كاتب حسابات، موثق 
شرعي، معقب معامات، مأمور تنفيذ 
احكام، وزاد بقوله: باإلضافة إلى ما 
تقدم فإن جميع الوظائف اإلشرافية 
بالوزارة ممثلة في رؤساء األقسام 
واملراقبني ومديري االدارات جميعهم 

من الكويتيني.

مدريد تغلق نصف مراكز االقتراع ومتنع التصويت اإللكتروني

إسبانيا: الكتالونيون مصممون على االستفتاء

تعليق اجتماعات جلان »التعاون« ألجل غير مسمى
أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول لـ »األنباء« أن األمانة العامة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي ووزارة اخلارجية 
الكويتية أرسلت تعميما يوم اخلميس املاضي يفيد 

بتأجيل كل االجتماعات واللجان اخلليجية املشتركة 
إلى أجل غير مســمى. وقال املصدر إن اجتماعات 
للجان اخلليجية املشتركة كان مقررا لها أن تعقد 
اجتماعات منتصف أكتوبر اجلاري على مستوى 
وكاء الوزارات لكن التعميم علق كل االجتماعات.

عواصــم - وكاالت: تواجــه اســبانيا 
اليوم أســوأ أزماتها السياسية منذ إرساء 
دميوقراطيتها والقضاء على نظام الديكتاتور 
فرانسيسكو فرانكو عام ١٩٧5. وعلى بعد 
ساعات قليلة من املوعد املفترض لتنظيم 
االستفتاء على انفصال اقليم كتالونيا ذاتي 
احلكم اليوم، ارتفع منسوب التوتر بشكل 

غير مســبوق وأرســلت مدريد اآلالف من 
رجال الشــرطة الى اإلقليــم، وأعلنت أنها 
ختمت بالشمع األحمر اكثر من نصف مراكز 
االقتراع البالغ عددها ٢٣٠٠. واقتحمت قواتها 
مركز تكنولوجيــا االتصاالت ومركز أمن 
االتصاالت ملنع التصويت اإللكتروني عبر 
اإلنترنت.  غير أن االنفصاليني الكتالونيني 

بــدوا مصممــني علــى االســتفتاء، اذ قام 
مؤيدوهم باحتال عشرات املدارس واملراكز 
التي خصصت لاقتــراع منذ أمس األول، 
وأمضــوا فيها ليلهم. وفي املقابل شــهدت 
 مدريــد وعدد من مناطق اإلقليم مظاهرات 
منــددة باالنفصــال وتدعــو للحفاظ على 

التفاصيل ص٣1 ٭اسبانيا موحدة.

اللواء أحمد زكي عابدين

ملشاهدة 
PDF الصفحة

احلربي: استثناء احلاالت العاجلة واخلطرة من الرسوم الصحية
 العازمي لـ »األنباء«: التطبيق سيكون من خالل »الطوابع اإللكترونية« و»الكي نت«
 الشطي: قرار زيادة الرسوم مت تعميمه قبل ٣ أشهر ليكون اجلميع على بّينة
 املطيري: »اجلهراء« وضع اخلطط املنظمة لتطبيق قرار زيادة الرسوم على الوافدين
 العلي: تنسيق مع جهات خيرية ملساعدة مرضى السرطان ذوي الدخل احملدود

 العلندا: آلية جديدة تضمن تطبيق القرار بصورة مبسطة في »األميري«
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بشرط التعويض بعد انتهاء الدوام وعدم اجلمع مع األذونات 

»البيئة« تسمح ملوظفيها بالتأخير ساعة لتيسير البصمة
دارين العلي 

أصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبداهلل األحمد قرارا بتطبيق 
مبدأ الساعات املرنة التي تسمح بتأخر املوظف 
عــن العمل صباحا ملدة ال تتجــاوز الـ6٠ دقيقة 
على ان يتم تعويضها بعد انتهاء الدوام الرسمي.  
وجاء هذا القرار ملســاعدة املوظفني على تطبيق 
نظام البصمة دون مشاكل والذي من املفترض أن 

يتم البدء في تطبيقه اليوم على جميع املوظفني 
دون اســتثناء، وذلك للتخفيــف على املوظفني 
توتر الوصول إلى الدوام في الوقت احملدد بسبب 
ازدحام الطرق أو ألي أسباب أخرى. كما اشترط 
القرار أال يتم اجلمع بني هذا الســماح بالتأخير 
والتمتــع باألذونات بكل أنواعها وكل اإلعفاءات 
املقررة من مجلس اخلدمة املدنية بشأن احلضور 
واالنصــراف للعمل وخطوط الســير املمنوحة 

للموظفني ألداء مهام خارج الهيئة.


