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ألول مرة في الكويت

تنسيق نيابي حلسم تعديالت »التأمينات«
الدقباسي لـ »األنباء«: أطالب النواب واحلكومة بضرورة االتفاق.. و»املالية« البرملانية جتتمع إلى اجلانب احلكومي والنواب وتصدر تقريرها قبل بداية دور االنعقاد

رشيد الفعم

يستأنف النشاط البرملاني 
بعــد ان انتهــت عطلــة عيد 
التركيز  األضحى من خــال 
علــى القضايا األكثــر أهمية 
لتدرج فــي جدول األولويات 
املقبلــة. مصــدر  للمرحلــة 
برملانــي مــن اللجنــة املالية 
اللجنة  بــأن  أبلــغ »األنباء« 
ستباشر قريبا وبعد اكتمال 
نصــاب أعضائها مبناقشــة 
النيابية  جميع االقتراحــات 

املقدمة حول التعديات على قانون التأمينات 
االجتماعيــة ومنها قضية اســتبدال املعاش 
التقاعدي وخفض قيمة قسط القرض احلسن 
من ٢5% الى ١٠% متهيدا حلسم القضية بشكل 
نهائــي. وأوضح املصدر ان اللجنة ســتقوم 
بجمع االقتراحات ومناقشتها مع وزارة املالية 
ومؤسســة التأمينات االجتماعية واجلهات 
ذات الصلة، باإلضافة الى إشراك النواب في 
النقاش لبلورة تصور نهائي يتم من خاله 

حسم املوضوع. وأشار املصدر 
الى ان اللجنة تعتزم االنتهاء 
مــن القضية قبــل بداية دور 
االنعقاد املقبل لترفع تقريرها 
الى املجلــس متهيدا لاتفاق 
عليه مع اجلانــب احلكومي 
وإقراره. وشدد على ان اللجنة 
مهتمة جدا بتحقيق مكاسب 
للمواطنــن وحتديــدا فئــة 
املتقاعدين خصوصا ان هناك 
تعديات كثيــرة طرأت على 
قانــون التأمينات بعضها لم 
ينصف هذه الفئة من املجتمع. 
وفي هذا اإلطار، قال النائب علي الدقباسي في 
تصريح خاص لـ »األنباء«: ســندفع باجتاه 
صياغــة التقرير خال العطلــة على ان يتم 
التصويت عليه بداية دور االنعقاد. وأضاف 
الدقباسي: سنقوم بالتنسيق حول هذا األمر 
وأطالب اللجنة املالية بسرعة حسم املوضوع 
وأطالب النواب جميعا واحلكومة مجتمعن 
باالتفاق على هذه القضية وإجنازها لتخفيف 

معاناة املواطنن املتقاعدين وأسرهم.

علي الدقباسي

في 5 أشهر..  وبنمو سنوي 8%.. و12.9 مليار دينار إجمالي التبادل التجاري

الشعلة لـ »األنباء«: استمرار املديرين باملناصب مرتبط باإلجناز في العمل

4.2 مليارات دينار فائض امليزان التجاري للكويت

»السكنية«: إعفاء املواطنني من تكلفة البنية األساسية 
وإعادة املبالغ املدفوعة في مشاريع سابقة

»الصحة« تعفي األطباء الكويتيني من شروط 
إصدار ترخيص العمل في القطاع األهلي

تدوير »البلدية«: املطيري للجهراء وصرخوه للفروانية 
والهزمي حلولي واخلرينج ملبارك الكبير

مصطفى صالح

كشفت بيانات رســمية صادرة عن اإلدارة 
العامــة لإلحصاء الكويتية، عن ارتفاع فائض 
امليزان التجاري للكويت خال أول 5 أشهر من 
٢٠١٩، بالفترة من يناير حتى مايو ٢٠١٩، بنسبة 
8% ليبلــغ نحو ٤.٢ مليــارات دينار، باملقارنة 
بفائض خال الفترة نفســها من ٢٠١8 بلغ ٩.3 
مليارات دينار. وتظهر البيانات التي حصلت 
عليها »األنباء«، أن حجم التبادل التجاري للباد 

خال 5 أشهر، بلغ نحو ١٢.٩ مليار دينار بتراجع 
سنوي ٢%، باملقارنة بحجم تبادل جتاري بلغ 
١3.٢ مليار دينار بالفترة نفسها من ٢٠١8، حيث 
بلغــت الصادرات خال أول 5 أشــهر من ٢٠١٩ 
نحــو 8.6 مليــارات دينار بنمو ســنوي 3.٠% 
باملقارنة بـ 8.5 مليارات دينار بالفترة املماثلة 
من ٢٠١8، فيما انخفضت الواردات بنســبة %6 
لتبلغ ٤.3 مليارات دينار خال أول 5 أشهر من 
٢٠١٩، باملقارنة بـــ ٤.6 مليارات دينار بالفترة 

املماثلة من ٢٠١8.

صدر قانون رقم ١٢3 لسنة ٢٠١٩ بتعديل 
املادة رقم 8 من القانون رقم ٢7 لســنة ١٩٩5 
بشأن إسهام نشاط القطاع اخلاص في تعمير 
األراضــي الفضاء اململوكــة للدولة ألغراض 
الرعاية الســكنية، حيث نص على أن يكون 
حتديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي 
يحدده مجلس الوزراء ويعفى املواطنون من 

تكلفة تنفيذ البنية األساسية، وتقوم املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية بإعادة جميع املبالغ 
املدفوعة من املواطنن والسابق سدادها كتكلفة 
لتنفيذ البنية األساسية في املشاريع السابقة 
لهذا القانون، ويســتحق أداء ثمن القســيمة 
للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها املؤسسة 

في هذا الشأن.

عبدالكرمي العبداهلل

أعفت وزارة الصحة األطباء »االختصاصين 
- االختصاصين األوائل - االستشارين« من 
الكويتين املتفرغن للعمل والراغبن في اصدار 
تراخيــص ملزاولة املهنة فــي القطاع األهلي 
من الشروط. وشمل اإلعفاء األطباء أصحاب 
املسميات سابقة الذكر من املرخص لهم العمل 

بوزارة الصحة، ولديهــم ترخيص حكومي 
ســاري الصاحية، والذين تنتهي خدماتهم 
بالــوزارة، حيث مينحــون ترخيص مزاولة 
املهنــة للعمل في القطــاع الطبي األهلي في 
حال طلبهم ذلك بعد دفعهم الرسوم املستحقة 
لتعديل ترخيص مزاولــة املهنة من القطاع 
احلكومي للقطاع الطبي األهلي من دون أي 

اشتراطات اخرى.

بداح العنزي

أصدر وزير األوقاف ووزير 
الدولــة لشــؤون البلدية فهد 
الشعلة قرارات تدوير وتعين 
عــدد من املديريــن في بلديات 
الشــعلة  احملافظــات. وقــال 
لـ »األنباء« ان التدوير شــمل 
تعين كل من: م.ثامر املطيري 
مديــرا لفــرع بلديــة اجلهراء، 
م.محمد صرخوه مديرا لبلدية 
الفروانية، م.أحمد الهزمي مديرا 
لبلدية حولي، وم.فهد اخلرينج 

مديرا لفرع بلدية مبارك الكبير. وتضمن القرار 
نقل م.محمد العرادي مدير بلدية اجلهراء للعمل 
مديــر إدارة الرقابة لفرعــي بلديتي الفروانية  

الرقابــة  بقطــاع  واجلهــراء 
والتفتيــش، وكذلك نقل مدير 
بلدية محافظــة مبارك الكبير 
م.فاح الشــمري للعمل مدير 
واملتابعــة  التدقيــق  إدارة 
الهندسية ببلدية مبارك الكبير. 
وأكد الشعلة ان هذه القرارات 
جزئية وستتبعها قرارات أخرى 
في مرحلة ثانية، مشيرا الى أنه 
سيتم تقييم عمل هؤالء املديرين 
من خال عملهم امليداني، ومن 
يثبت عدم إجنازه في العمل فلن 
يستمر في منصبه، مشددا على 
ضرورة العمل اجلاد مــن قبل جميع العاملن 
وعــدم التهاون في تطبيق القــرارات التي من 

شأنها أن متنع املخالفات.
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عن ليڤربول: لدينا 
فريق جيد جداً

فتيات يغنني النشيد الوطني ويرفعن أعالم باكستان وكشمير الباكستانية في احتفاالت العيد الوطني في كراتشي    )أ.ف.پ(  

غاب املوظفون واملراجعون أيضا

)محمد هنداوي( طرق الكويت بدت خالية رغم عودة الدوام أمس األربعاء  

نسبة من املوظفني في اجلهات والوزارات التزموا بالدوام .. وحضور خجول للمراجعني

روحاني: دول اخلليج قادرة على حماية أمنها بنفسها

عطلة العيد.. »خلصت ما خلصت«

باكستان تتوعد بـ »تلقني« الهند درساً إذا تهورت في كشمير
الهند تلمح إلى تخفيف حظر التجوال بعد عيد االستقالل

طهــران - وكاالت: أكــد 
الرئيــس اإليرانــي حســن 
روحانــي أن دول اخلليــج 
وبــاده مبقدورهــا حماية 
أمــن املنطقة واســتقرارها 
دون احلاجة لقوات أجنبية، 
مشددا على »استعداد طهران 
الدائم إلقامــة عاقات ودية 

وأخوية مع جيرانها«. وانتقد 
روحاني تشــكيل واشنطن 
مهمــة أمنية بحرية لضمان 
حرية املاحــة في اخلليج، 
قائــا: »مزاعــم وإجــراءات 
الواليــات املتحدة لن تكون 
مفيدة مطلقا، فهدف القوى 
الكبــرى فــي هــذه املنطقة 

الفرقة«.  ليس ســوى زرع 
من جهة أخرى، حذر الرئيس 
اإليراني من ان باده ستبدأ 
املرحلة الثالثة من تخفيف 
التزاماتها النووية في حال 
فشلت املفاوضات في نهاية 
املهلــة الثانية التي حددتها 

للدول األوروبية.

وقال روحاني: »سنواصل 
جانــب  الــى  املفاوضــات 
عمليــة تخفيف االلتزامات، 
وســنمنحهم )األوروبين( 
فرصــــة ثالثــــة 6٠ يومــا 
للتوصــل إلى حــل عقاني 

وعادل ومتوازن«.

عواصــم ـ وكاالت: أكدت 
باكســتان أنها ســتظل تقف 
دائما إلى جانب سكان إقليم 
 كشــمير ضــد مــا وصفتــه 
الهيمنة من  بـــ »طموحــات 
قبل الهند«، مشددة على أنها 
مســتعدة لتلقــن نيودلهي 
 درسا إذا تهورت وبادرت بأي 

عدوان.
اجليــش  قائــد  وأعلــن 
الباكستاني اجلنرال قمرجاويد 
باجــوا، ان جيش باده على 
استعداد تام لاضطاع بدوره 
مبا يتماشى مع واجبه الوطني 
من أجل قضية كشمير، مؤكدا 
أن الواقــع في هذا اإلقليم لم 
ولن يتغير بواســطة »ورقة 
غير قانونية« تصدرها الهند، 
في إشارة الى إلغاء نيودلهي 

احلكم الذاتي لإلقليم.
في الســياق نفســه، زار 
رئيس الوزراء الباكســتاني 
عمــران خــان أمس كشــمير 
الباكســتانية تضامنــا مــع 
الشــطر الذي تســيطر عليه 

الهنــد مبناســبة االحتفــال 
بالذكــرى الـــ 7٢ الســتقال 
باكستان. وتوعد بالرد على أي 
عدوان في القسم الباكستاني 
من اإلقليم، متعهدا بأن الوقت 

حان لتلقن نيودلهي درسا.
وفــي محاولــة لتهدئــة 
التوتــر، أعلن حاكــم والية 
جامو كشمير أن حظر التجوال 
املفروض على القسم الهندي 

من كشمير سيخفف بعد عيد 
االستقال، لكن خطوط الهاتف 
واإلنترنت ستبقى مقطوعة، 
كما نقلت عنه وسائل اإلعام 

احمللية أمس.

 بشرى شعبان - فرج ناصر ـ ثامر السليم 
 عادل الشنان ـ عبدالكرمي العبداهلل

انتهت إجازة عيد األضحى املبارك وعادت أيام الدوام 
بعــد عطلة دامــت 5 أيام. لكــن يبدو أنها رســخت في 
ذهنية الكثيرين السيما من املراجعن للوزارات واجلهات 
احلكومية املختلفة أن اإلجازة لم تنته بعد، فدوام األربعاء 
واخلميس وســط 7 أيام دون دوام بــدا لهم غير ممكن 
احلدوث أو واقعي. »األنباء« رصدت الدوام في عدد من 
الوزارات واجلهات لتجد حضورا خجوال من املراجعن 
في الوقت الذي حرصت فيه نســبة جيدة من املوظفن 
علــى االلتزام بدوامهم واحلضور ملقار أعمالهم مودعن 

العيد وعطلته.
ففــي وزارة الصحة التزم املوظفــون وكان حضور 
»املراجعــن« خجوال، وفي وزارتي الشــؤون واألوقاف 
حضر املوظفون وغــاب املراجعون، فيما التزم موظفو 
املؤسســة العامــة للرعاية الســكنية باحلضور وكذلك 

موظفو اإلدارة العامة للطيران املدني.
علــى اجلانب اآلخــر، كان غياب عدد مــن املوظفن 
فــي وزارة األشــغال ملحوظا، ما دعا مصــدرا بالوزارة 
للتأكيد على أنه سيتم حصر الغائبن ملعاقبتهم بالطرق 
القانونيــة. وكان الفتــا التفاني في العمل من قبل نحو 
5٠ موظفا كويتيا داوموا في مركز فرز البريد في ثالث 

أيام العيد لتيسير حركة العمل.
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