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إجراءات لوقف الصرف على حساب العهد
مرمي بندق 

يواصل مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد االثنني املقبل 
برئاسة ســمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك جهود إجناز 
املتطلبات التشــريعية خلطــة التنمية، ويركــز على متطلبات 
اإلصالحــات املالية. وفي خطوة أساســية مــن حزمة متطلبات 
اإلصالحات املالية كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ 
»األنباء« عن إجراءات وقف الصرف على حساب العهد في جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية. وبينت املصادر أن اآللية اجلديدة 
ملعاجلة رصيد حساب العهد خالل السنوات اخلمس املقبلة ستكون 
من خالل إدراج اعتمادات مالية إضافية ســنوية لتسوية العهد 
املتبقية إلغالق ملف العهد نهائيا. وطمأنت املصادر اجلميع بأن 
احلكومة شكلت فرق العمل التي ضمت متخصصني، للتأكد قبل 
طلب االعتماد اإلضافي من أن مبالغ العهد قد صرفت وفق القواعد 
املعمول بها في امليزانية مع اشتراط تقدمي املستندات الدالة على 
أن الصرف مت وفق بنود حقيقية. وجددت املصادر احلديث عن 
ان احلكومــة بالتوافق مع جلنــة امليزانيات متكنت من معاجلة 
بعض العهد املالية في أكثر من وزارة عن طريق االعتمادات املالية 
اإلضافيــة والتــي طبقت في وزارات النفــط والصحة والتعليم 
العالــي. ووصفت املصادر التعاون بني احلكومة ومجلس األمة 
بـ»التعاون األمثل«، حيث أثمر وضع أســاس لهذه املعاجلة من 
خالل املوافقة على االعتمادات اإلضافية التي متت على حســاب 
الســنة املالية املنتهية. ومن األهمية اإلشــارة إلــى بيان وزارة 
املاليــة الصادر فــي 3٠ يوليو املاضي الذي أكد فيه وزير املالية 
د.نايــف احلجرف ان أهم أولويــات الوزارة في املرحلة احلالية 
االســتمرار في معاجلة ملف حســاب العهد والذي شهد حتسنا 
كبيرا خالل العام املاضي حيث مت تخفيضه بنســبة ٢٩.5% من 
6.٠٩ مليــارات دينــار في 3١ مارس ٢٠١8 إلــى 4.٢3 مليارات في 
3١ مــارس ٢٠١٩ ويعود الفضل إلى جهــود العاملني في الوزارة 

وتعاون اجلهات احلكومية كافة.

»الديوان« يرفع »احلظر« عن 133 ممرضًا 
و42 طبيباً و13 فنياً و5 صيادلة

إيران: 370 كيلوغرامًا مخزوننا من اليورانيوم 
املخصب ونعمل على تطوير مفاعل »فوردو«

عبدالكرمي العبداهلل

رفع ديوان اخلدمة املدنية احلظر عن ١٩3 وظيفة من الوظائف 
الطبية الشاغرة لـ »غير الكويتيني« لصالح وزارة الصحة. وجاء في 
كتاب الديوان، الذي حصلت »األنباء« على نسخة منه، ان الوظائف 
توزعت ما بني: اطباء، صيادلة، فنيني وهيئة متريضية، حيث بلغ 
عدد الوظائف الشاغرة لـ »األطباء« 4٢، والهيئة التمريضية ١33، 
والفنيني ١3 وظيفة شــاغرة، باإلضافة الــى 5 لصالح الصيادلة. 
ودعــا ديوان اخلدمة املدنية الى عدم شــغل تلك الوظائف إال بعد 
اســتنفاد املــدة القانونية التــي صرفت عنها مرتبات لشــاغليها 
املنتهيــة خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهم الدورية، وإال ســتكون 
هذه الوظائف ملغاة من قبل وزارة املالية مبيزانية وزارة الصحة.

عواصــم - وكاالت: أعلنت إيران أمس ارتفاع مخزونها من 
اليورانيوم املخصب بدرجة نقاء 4.5% إلى نحو 37٠ كيلوغرام. 
ونقلــت وكالة األنباء الرســمية اإليرانية )ارنــا( عن املتحدث 
باسم )منظمة الطاقة الذرية اإليرانية( بهروز كمالوندي قوله 
»ان مخزوننــا من اليورانيوم املخصب بلغ نحو 36٠ الى 37٠ 
كيلوغرامــا«. من جهة اخرى، وضعت ايران حجر األســاس لـ 
»مركز االبحاث الوطنية لفصل وتطوير اســتخدامات النظائر 
املستقرة« في منشــأة )فوردو( النووية. وقال رئيس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية علي صاحلي، على هامش هذه املراسم، 
»ان هناك اساليب اخرى لهذا الغرض سيتم تدشينها في املنشآت 
اجلديدة من ضمنها التبادل الكيماوي والنفوذ احلراري والتقطير 
الغشائي، وان املجموعة التي مت وضع حجر األساس لها اليوم 
ستدخل مجال فصل النظائر املستقرة وتطوير استعماالتها عبر 
اســتخدام األساليب املشــار اليها«. وذكر »ان )فوردو( منشأة 
نووية نشطة جدا ولدينا فيها اآلن ١٠44 جهازا للطرد املركزي 
في الفراغ وهناك نحو سلســلتني فــي حالة الدوران إال انها ال 

تقوم بعملية التخصيب فقط«. 

مجلس الوزراء يواصل إجناز املتطلبات التشريعية لدور االنعقاد املقبل خلطة التنمية ومتطلبات اإلصالحات املالية 

اقتصاد

طارق سلطان

د. خالد الفاضل

مهند احلمدي ونور الغندور

السفير الصيني لي مينغ قانغ

طالئع حجاجنا وصلوا إلى أرض الوطن وأشادوا بأجواء حج هذا العام         )قاسم باشا(

طالئع احلجاج العائدين: جهود حكومة خادم احلرمني يّسرت 
أداء الفريضة.. والشعلة: جناح شهد به القاصي والداني 

ملشاهدة الڤيديو

زيادة بدالت ومكافآت العسكريني 
150- 800 دينار.. »قاب قوسني«

 توصية بإعادة االمتيازات املالية بشأن التقاعد التي سبق اعتمادها منذ العام 2009 حتى العام 2014 للضباط
 منح معاش استثنائي للضباط من رتبة لواء وعميد وعقيد فقط في »اجليش والشرطة واحلرس الوطني واإلطفاء«

عبدالهادي العجمي

أكدت مصادر عسكرية مطلعة 
ان إقرار زيادة البدالت واملكافآت 
للعسكريني من الضباط وضباط 
الصف واألفراد بات قاب قوســني 

أو أدنى.
وأوضحــــت املصـــــادر فــي 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان 
مجلس الدفاع األعلى برئاسة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 

سيعتمد خالل اجتماعه املقبل قرارا 
بشــأن »مذكرة التوصيات« التي 
مت رفعها ضمن مذكرة »توصية« 
من قبل جلنة األنظمة العسكرية 
املكونــة مــن اجليش والشــرطة 
واحلرس الوطني واإلطفاء، بشأن 
زيادة البدالت جلميع العسكريني 
في املؤسســات العسكرية الثالث 
»اجليــش والشــرطة واحلــرس 
الوطني« إضافة الى »اإلطفاء«، مت 
رفعها الى مجلس الوزراء العتمادها 
بصفة نهائية. وأشــارت املصادر 

الى ان قيمة الزيــادة في البدالت 
تتراوح بــني ١5٠ و8٠٠ دينار كل 

حسب رتبته وطبيعة عمله.
وذكــرت املصادر أن من ضمن 
مذكرة التوصية »توصية بإعادة 
االمتيازات املالية بشــأن التقاعد 
التي سبق اعتمادها منذ العام ٢٠٠٩ 
حتى العام ٢٠١4 للضباط على أن 
تكون هذه االمتيازات غير مرهونة 
بتوقيت محدد«، موضحة ان هذه 
االمتيازات تتضمــن منح معاش 
استثنائي للضباط من رتبة لواء 

وعميد وعقيد فقط في القطاعات 
األربعة »اجليش، الشرطة، احلرس 
الوطني، واإلطفاء« ولرتبة لواء فما 
فوق يســتحقون معاشا تقاعديا 
اســتثنائيا 75٠ دينــارا شــهريا 
ورتبتي عميــد وعقيد 5٠٠ دينار 

شهريا.
كما أوصت اللجنة مبنح مكافأة 
االستحقاق براتب سنتني بدال من 
ســنة جلميع الضباط بشرط ان 
تكــون اخلدمة الفعليــة للضابط 

٢8 عاما عند التقاعد.

توقعات باعتماد توصية جلنة األنظمة العسكرية ورفعها إلى مجلس الوزراء
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روسيا: ارتفاع النشاط اإلشعاعي 16 مرة في »سيفيرودفينسك«
عواصــم - وكاالت: أقرت روســيا أمس 
بارتفــاع مســتويات اإلشــعاع فــي مدينة 
»سيفيرودفينسك« الروسية مبا يصل إلى 
١6 مرة فوق املعدالت الطبيعية، عقب االنفجار 
الذي شــهدته مؤخرا قاعدة عسكرية، قالت 
موسكو »إنه جنم عن اختبار صاروخ على 
منصة بحريــة خالل جتارب على أســلحة 
جديدة« أســفرت عن مقتل 5 خبراء. ورغم 
أن السلطات الروسية أكدت أن ذلك ال يشكل 
خطرا على الصحة، فإن وكالة إنترفاكس نقلت 
عن مســؤولني قولهم إن الســلطات أوصت 
سكان قرية نيونوكسا مبغادرتها اعتبارا من 
اليوم، حلني االنتهاء من أعمال في مكان قريب 
بعد احلادث. في هذه األثناء، أعلن الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب أنه يعلم »الكثير« 
عــن االنفجــار الذي وصفه بـــ »الغامض«. 
وقــال ترامب في تغريــدة على تويتر امس 
االول إن »الواليات املتحدة تعلم الكثير عن 
انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا 
مماثلة، وإن كانت أكثر تطورا. لقد أثار انفجار 
الصاروخ الروسي املعطوب »سكاي فال« قلق 
 الناس بشأن الهواء احمليط باملنشأة وما بعدها. 

ليس جيدا!«. 

 بعد انفجار صاروخ في قاعدة عسكرية .. والسلطات تطلب من سكان قرية مجاورة املغادرة.. وترامب: أعلم الكثير من احلقائق

صورة تلفزيونية لالنفجار الهائل الذي خلفه اختبار صاروخ روسي في قاعدة عسكرية مؤخرا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

ولي العهد شكر 
املهنئني بعيد األضحى 

املبارك: حفظ اهلل 
كويتنا احلبيبة واحة 

للخير واألمان وهيأ 
لها املزيد من الرفعة 
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193اإلجمالي

املطيري لـ »األنباء«: 
2.8 مليون دينار 

لتبليط 1030 قسيمة 
واخلدمات والطرق 

في شمال غرب 
الصليبخات 03 م.فيصل املطيري 
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