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غير مخصص للبيع
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله د.محمد الفارس ود.سعود احلربي

مبناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

صاحب السمو 
استقبل احملمد 

والفارس 
واحلربي وتسلم 

 أوراق اعتماد
702 سفراء جدد

تنظم مؤتمراً وتدعو مختصين لتوعية المواطنين بالسلبيات وتحضر اجتماعات اللجان البرلمانية وتتعهد بمعالجة البطالة قبل أن تضطر لتخفيض المعاشات أو رد القانون

احلكومة: 5 خيارات ملواجهة »التقاعد املبكر«

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد متوسطا د.جمعان احلربش وراكان النصف واللواء أحمد العميري 

صالح الفضالة مع عدد من وجهاء وأعيان الكويت

»الدفاع« جددت ثقتها باإلجراءات الرسمية لصفقة »اليوروفايتر«

الفضالة: نشاط جلهاز »البدون« في كشف اجلنسيات وتعديل األوضاع
استعرض الرئيس التنفيذي 
للجهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 
صالــح الفضالة مــع مجموعة 
من األعيــان والوجهاء اجلهود 
التي يقوم بها اجلهاز وما يقدمه 
من خدمات وتسهيالت ومزايا 
للمقيمني بصورة غير قانونية، 
مبينــا دور اجلهاز فــي تأمني 
حصولهم علــى تلك اخلدمات 
مــن مختلــف أجهــزة الدولة. 
وأوضح الفضالة نشاط اجلهاز 
منذ إنشــائه فــي معاجلة تلك 
القضية، السيما في مجال كشف 
اجلنسيات وتعديل األوضاع. 
هذا، ودار احلديث بني احلضور 
التصــورات املطروحة  حــول 
ملعاجلــة ذلك مبــا يتوافق مع 
القوانني السارية ويتماشى مع 

املصلحة العامة للبالد.

 سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم 
 سلطان العبدان - بدر السهيل

أكــد مقــرر جلنة دراســة محاور 
استجوابي سمو رئيس الوزراء النائب 
راكان النصــف، ان التقريــر النهائي 

للجنة سيصدر بعد شهر من اآلن.
وقال النصف في تصريح صحافي 
في مجلس االمــة ان جلنة التحقيق 
اســتمعت امس للرأي الفني لديوان 

احملاســبة بشــأن صفقــة طائــرات 
اليوروفايتر، ثم استمعت الى ردود 
نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ محمد اخلالد وفريقه.
وأوضح النصف ان وزارة الدفاع 
جــددت ثقتها باإلجراءات الرســمية 
لصفقــة اليوروفايتر، وأكدت صحة 

قرارها بشراء هذه الطائرات.
 إلــى ذلــك، بــني مصــدر نيابــي 
لـ »األنباء« أن ردود رئيس احلكومة 

 والوزراء التــي وجهت إليهم اللجنة
٢٠ سؤاال تناولت ما أثير باالستجوابني 
محل النقاش, كانت واضحة وتتوافق 
مع مــا جاء من ردود لســمو رئيس 

الوزراء في االستجوابني.
وأكــد أن اللجنــة تلمســت خالل 
اجتماعاتها في العطلة الصيفية جتاوبا 
جيدا من احلكومة التي ابدت تعاونا 
واضحا في ردها على األسئلة املوجهة 

من قبل اللجنة.

وأملــح املصــدر إلــى ان التقريــر 
سيكون بوصلة للتعاون بني السلطتني 
وأن هنــاك اجتماعا أخيــرا لصياغة 
التقرير النهائــي ليدرج على جدول 
األعمــال فــي اجللســة االفتتاحيــة، 
»والهدف هــو الوصول الى احلقيقة 
واإلجابات الشافية«، مؤكدا أن تقرير 
اللجنة ســيكون مؤشرا ملدى تعاون 

السلطتني.

جتاوزت خدمتهم 35 عاماً بالقطاع

قوائم الطالب الضباط بانتظار أوامر اجلراح

ديناران للمواطنني و3 للوافدين رسوم محمية اجلهراء

سنة إضافية لـ 3 رؤساء شركات نفطية

مريم بندق 

علــى الرغم من أنه ال يوجد نص دســتوري 
صريح يحدد شــروطا لالقتراحات النيابية، فإن 
مصادر أوضحــت أنه أمام احلكومــة 5 خيارات 
للتعامــل مع قضية التقاعد املبكــر منها: تنظيم 
مؤمتــر ودعوة مختصني للتحدث عن ســلبيات 
التقاعــد املبكــر، وحضــور اجتماعــات اللجــان 
التوظيــف  البرملانيــة، االســتمرار فــي خطــة 
التــي بدأتهــا وأثمــرت تعيــني  االســتثنائية 
١١ ألــف مواطــن ومواطنــة خالل شــهر، القبول 
 بالقانــون وتخفيــض املعاشــات عــن نســبة
الـــ ٧5% احلالية، إحالة قانون التقاعد املبكر في 
حال صدوره الى احملكمة الدستورية إلثبات عدم 
دستوريته آلثاره السلبية على األمن االجتماعي، 
واملركز املالي ملؤسسة التأمينات االجتماعية، فضال 
عن اآلثار السلبية األخرى، أو رد القانون. وعددت 
املصادر اآلثار الســلبية قائلة: إنه يضاعف خلل 
التركيبة الســكانية للســماح للخبرات الوطنية 
بالتقاعد ويزيــد من أعــداد الوافدين، وينتقص 
حقــوق األجيال القادمة الضطــرار احلكومة إلى 
تغطيــة العجــز من صندوق هــذه األجيال وإلى 

االقتــراض، ويهــدد األمــن االجتماعــي لألســر 
 الكويتية ويفقد األبناء املثل االعلى لهم، ونسبة 
الـ ٢5% احملصلة من املوظف ملدة ٢5 عاما ال تغطي 
املعاش التقاعدي البالغ ٧5% ملدة ٢5 سنة أخرى. 
احلكومة حتتاج إلى تعيني ١٠ موظفني جدد لتغطية 
معــاش متقاعد واحد، فضال عن اآلثار الســلبية 
ماليا التي ســتؤدي إلى عجز مؤسسة التأمينات 
عن االســتمرار في أداء دورهــا. وزادت املصادر: 
إذا متــت معاجلة مبررات الطلب النيابي لتعديل 
قانون التقاعد والتي أهمها البطالة بني الشــباب 
فإن احلاجة تنتفي وبالتالي دســتورية القانون 
تلقائيا، هذا ما حتاول احلكومة جاهدة حتقيقه، 
بعدمــا جنحت احلكومة فــي توظيف ١١ ألفا و٢8 
مواطنا ومواطنة خالل شــهر واحد. واستطردت 
املصادر: نستطيع القول إن احلكومة في طريقها 
للقضاء متاما على مشكلة البطالة بني الشباب وهي 
املبرر األول لتعديل القانون.  وقالت املصادر إن 
القضايا التي حتتاج إلى تعاون وتنسيق كاملني مع 
املجلس هي: معاجلة اخللل في التركيبة السكانية، 
املزيد من ضوابط االســتعانة بالعمالة املنزلية، 
وتوفير احتياجات سوق العمل من خالل إغالق 
بعض التخصصات التي احدثت البطالة املقنعة.

عبداهلل قنيص - هاني الظفيري

أعلن مصدر أمني مطلع أن أكادميية سعد 
العبــداهلل للعلوم األمنية رفعت قوائم طالب 
يقدرون باملئــات انطبقت عليهم اشــتراطات 
االنتساب لوزارة الداخلية كطلبة ضباط، الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح. ورجح املصدر ان يعطي 
الشــيخ اجلــراح أوامــره باتخاذ اإلجــراءات 
التكميليــة لقبولهم للدراســة علــى ان تقوم 
األكادميية باســتكمال هــذه اإلجراءات املمثلة 
في الفحوصــات الطبية، بحيث تبدأ دراســة 
الطلبــة الضبــاط للدفعة الـ ٤6 فــي نوفمبر 

املقبل وملدة ٤ سنوات.

دارين العلي

تفتتح في أواخر الشهر اجلاري محمية اجلهراء في أول توجه من 
نوعه تنتهجه الهيئة العامة للبيئة في فتح احملميات أمام اجلمهور. 
وقد أصدرت الهيئة متهيدا لهذا االفتتاح الئحة برسوم الدخول والتي 
توزعت كاآلتي: ديناران للمواطنني ومواطني دول التعاون الذين تتعدى 
أعمارهم ١٠ سنوات، ودينار واحد فقط ملن هم دون ذلك، و ٣ دنانير 
للمقيمني ممن تتعدى أعمارهم ١٠ سنوات، ودينار ونصف الدينار ملن 
هم دون ذلك، والرحالت اجلماعية للمدارس واجلامعات اخلاصة دينار 
ونصف الدينار، والرحالت اجلماعية للمدارس واجلامعات احلكومية 

مجانا، وجمعيات النفع العام دينار واحد.

أحمد مغربي 

كشــف مصدر نفطي مسؤول لـ»األنباء« ان 
مؤسسة البترول الكويتية قررت متديد خدمة 
٣ من الرؤســاء التنفيذيني للشــركات النفطية 
التابعة ملدة عام اضافــي وذلك للحيلولة دون 
تقاعدهم نظرا لتجاوز عدد سنوات خدمتهم ٣5 
عاما في القطاع النفطي. وقال املصدر باقتضاب: 

»مت التمديــد للرؤســاء التنفيذيــني ألن لديهم 
مشاريع بصدد التشــغيل واالنتهاء منها ومن 
الضروري وجودهم«. والرؤســاء التنفيذيون 
الذيــن مت التجديد لهم هم الرئيــس التنفيذي 
لشــركة نفــط الكويت جمال جعفــر والرئيس 
التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي 
املطيــري والرئيس التنفيذي لشــركة ناقالت 

النفط الشيخ طالل اخلالد.

د.جمال احلربي: إعفاء العمالة املنزلية 
من زيادة رسوم اخلدمات الصحية

 األطفال الوافدون املصابون 
بالسرطان والتشوهات اخللقية 
حتى سن 12 عامًا معفون من الرسوم

 انخفاض مراجعي املستشفيات 
 واملراكز الصحية من الوافدين 
بنسبة 30% بعد زيادة الرسوم

07 استمرار إعفاء أزواج وزوجات الكويتيني والكويتيات وأبنائهم من الرسوم

06

زيادتها 50% لتصبح 75 ديناراً

اخلضير لـ »األنباء«: استعجال زيادة عالوة األبناء
ماضي الهاجري

بدأت القضايا الشعبية تأخذ جانبا واسعا من 
االهتمام النيابي ليصبح هذا التوجه رديفا للعمل 
الرقابي البرملانــي خصوصا بعد حصول طلب 
استعجال تخفيض سن التقاعد على ٣8 صوتا 

ليودع في جدول أمانة املجلس بشكل رسمي.
النائب د.حمود اخلضير قال لـ »األنباء« إنه 
يســعى جاهدا جلمع تواقيع النواب على طلب 
إعطاء تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
اخلاص بتعديل املادة الثالثة من القانون املتعلق 

بزيادة عالوة األبناء مبقدار 5٠% لتصبح ٧5 دينارا، 
وذلك لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل 
فــي اجلهات غير احلكومية، صفة االســتعجال 
 ومناقشته في بداية دور االنعقاد الثاني ملجلس 
األمة.  وأكد اخلضير ان تكاليف املعيشة وارتفاع 
االسعار وثبات الرواتب على حالها منذ سنوات 
طويلة توجب علــى مجلس االمة اتخاذ تدابير 
من شأنها حتسني املستوى املعيشي للمواطنني. 
وأشــار اخلضير إلى أن هذا التوجه رغبة عامة 
لدى جميع النــواب، مطالبا احلكومة بضرورة 

التوافق حول هذه القضية.

التفاصيل ص12 ٭

تقرير استجوابَي رئيس احلكومة بعد شهر

ملشاهدة الصفحة 
PDF

جالل طالباني

وفاة رئيس العراق 
السابق جالل 

28طالباني

»الشؤون«: 38 حكماً قضائياً ضد املتاجرين باإلقامات

مصدر لـ »األنباء«: الدعوى ضد قرار »الصحة« تتضمن شقاً مستعجالً بوقف نفاذه

طعن دستوري بقرار زيادة الرسوم الصحية على املقيمني
عبدالكريم أحمد

فيما تعقد احملكمة الكلية اليوم جلستها 
األولى لنظر الدعوى املقامة ضد قرار وزارة 
الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمني، 
علمت »األنبــاء« أن الدعوى تتضمن طعنا 
دســتوريا فــي القــرار باإلضافة إلى شــق 
مستعجل يطالب بوقفه حلني حسم الدعوى. 
وكشف مصدر أن الطعن الدستوري يطالب 
بإحالة ملف الدعوى إلى احملكمة الدستورية 
وذلك لعدم دستورية القرار املطعون عليه 
وفقا للطاعن احملامي هاشــم الرفاعي الذي 
يرى أن القرار يخالف عددا من مواد الدستور.

وأفــاد بأن الدعوى تشــير إلى أن املادة 
٢٩ مــن الدســتور والتــي تنــص علــى أن 
»الناس سواســية في الكرامة اإلنســانية، 
وهم متســاوون لــدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة، ال متييز بينهم بســبب 
اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الدين« قد 
تضمنت مصطلح »الناس« وهو واضح يعني 
جميع من يسكن أرض الكويت وبالتالي فإن 
املواطنني واملقيمني سواسية ال متييز بينهم 
وفقا لهذه املادة. وأضاف املصدر أن الدعوى 
تطالب بوقف نفاذ القرار حلني الفصل فيها  
وذلك ألضراره ونتائجه السلبية على البالد 

ومن يعيش فيها.

التفاصيل ص 3 ٭

املرزوق: الكويت توافق على العرض العراقي 
بتصدير الغاز كجزء من التعويضات

أسامة دياب

أعلــن وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملاء 
عصام املرزوق عن موافقة الكويت على العرض 
العراقي بتصدير الغاز الطبيعي للكويت كجزء 

من التعويضات املستحقة عليه.

وقــال املرزوق في تصريــح صحافي على 
هامش احتفال السفارة األملانية بالعيد الوطني 
مســاء أمس، إن اجلانبــني الكويتي والعراقي 
يناقشــان حاليا تفاصيل السعر، الفتا إلى أن 
البداية ستكون بـ 5٠ مليون قدم مكعبة وتصل 

إلى ٢٠٠ مليون قدم مكعبة.


