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28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

قروض «شرعية» برسوم إدارية للمتقاعدين
«املالية البرملانية» اتفقت مع اجلانب احلكومي باإلبقاء على «االستبدال» مع استحداث نظام «األمثال» وخفض نسبة الرسوم بني ٤ و٦٪

غير مخصص للبيع

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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طقم الساعات

المنـاسب لك

اشترك واحصل فورًا
على طقم ساعات )رجالية ونسائية( مرصّـع باأللماس!

لالشتراك
22272770
alanba.com.kwلالشتراك عبر املوبايل

اأملا�س لكل النـا�س

الشروط:
• يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« لمدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األلماس وذلك اعتبارًا من 2019/10/6 حتـى 2019/11/30.
• ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقدًا.

• يقتصر هذا العرض على المشتركين األفراد وال يحق للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والهيئات الرسمية
   وجمعيات النفع العام أو الخاص والعاملين  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

 PDF الصفحة 

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

اعتصام «الطيران املدني».. مستمر
والفوزان: ملتزمون بلوائح «الديوان»

جانب من املعتصمني في إدارة الطيران املدني  (أحمد علي)

«الكهرباء»: الترقية 
باالختيار اخلميس 

والبدالت بأثر رجعي
دارين العلي

الشــؤون  انتهــى قطــاع 
االداريــة فــي وزارة الكهرباء 
واملــاء مــن جتهيــز ٩٥٪ من 
الترقيــة  كشــوف درجــات 
باالختيــار، حيــث توقعــت 
مصادر اعتمادها يوم اخلميس 
املقبل كأبعد تقدير. وكشفت 
مصادر مطلعــة انه مت حتى 
اآلن االنتهاء من كشوف ضمت 

١٦٥٠ موظفا. 
وأوضحت ان صرف املبالغ 
املســتحقة للموظفني لم يتم 
حتديده حتــى اآلن كون هذه 
املسألة ســتحتاج إلى بعض 
الوقت إلضافــة الزيادة التي 
تستحقها كل درجة على راتبها 
بأثر رجعــي بداية من ابريل 

املاضي.

بوتني عشية زيارة الرياض: نولي أهمية كبيرة للسعودية
«نبع السالم» تسيطر على تل أبيض..  و«قسد» تتجه للتحالف مع دمشق

(رويترز) الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني خالل حديثه املتلفز 

بن ناجي: «االستئناف» حسمت ٩٢٫٩٪ 
من الدعاوى خالل العام القضائي املنصرم

هيكل تنظيمي جديد للبلدية واعتماد تخصيص 
موقع املدينة الترفيهية لصالح الديوان األميري

عبدالكرمي أحمد

أعلــن عضو املجلس األعلــى للقضاء ورئيس محكمة 
االستئناف املستشار محمد بن ناجي عن تطبيق إستراتيجية 
متكاملــة مدتها خمس ســنوات تهدف الــى حتفيز رجال 
القضاء وعدم تأخير الفصل في الدعاوى، مشــيرا إلى أن 
هــذه االســتراتيجية التي أطلقت قبل عامــني بدأت تؤتي 
ثمارهــا من خالل البت في صحف االســتئناف خالل مدة 
٣٠ إلى ٦٠ يوما. وكشف بن ناجي لـ «األنباء» أن محكمة 
االستئناف قيدت خالل العام القضائي املنصرم عدد ٣٦٠٩٢ 
دعوى ونظرت ٤١٥١٤ دعوى، وفصلت في ٣٨٥٥٢ دعوى، 

بنسبة إجناز وصلت إلى ٩٢٫٩٪.

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 
 سلطان العبدان - بدر السهيل

حســمت جلنة الشــؤون املالية واالقتصادية في 
اجتماعها أمس مع اجلانــب احلكومي قضية تعديل 
بعــض أحكام قانون التأمينات االجتماعية من خالل 
التوافق على اإلبقاء على نظام االستبدال مع تخفيض 
نسبة الفائدة واستحداث نظام األمثال. وأوضح رئيس 
اللجنة النائب صالح خورشيد أن اللجنة توصلت إلى 
هذا االتفاق مبا مينح املتقاعد احلرية في االســتفادة 
مــن النظام الذي يرغــب فيه، على أن تكون نســبة 
الرسوم اإلدارية بني ٤ و٦٪ فقط. وبني أنه بعد االطالع 
على الدراســات التــي أتت من قبل جهــات خارجية 
متخصصة في العجز االكتواري وصلنا إلى أن تكون 
نسبة الرســوم اإلدارية من ٤ إلى ٦٪. وأشار إلى أن 
هنــاك نحــو ٤٠ ألــف متقاعد (مســتبدل) حتى اآلن 
ســيتم حتويلهم إلى نظام االســتبدال وفق الرسوم 
اإلدارية اجلديدة. وكشف عن أن نظام األمثال يقضي 
بأن تقوم مؤسســة التأمينات بإنشــاء شــركة حتت 
مظلتها ومتلكها بنسبة ١٠٠٪ وتسمى شركة اخلدمات 
التمويلية وبنظام يوافق الشريعة اإلسالمية وبخصم 
٤ إلى ٦٪ حتى يناسب جداول االستبدال. وأوضح أنه 
وفق نظام األمثال يســتطيع املتقاعد أن يحصل على

١٠ أمثال الراتب أو يزيد حتى يصل إلى ٢٠ مثال، وتدير 
مؤسســة التأمينات هذا األمر من خالل الشركة التي 
تؤسسها من خالل تشريع، على أن يتم وضع رأسمال 
للشــركة يحدده مجلس إدارة التأمينات. وأضاف أن 
تلك الشــركة اخلاصة باخلدمات التمويلية ستعطي 
املتقاعد القرض بضمانة التأمينات االجتماعية بعكس 
الســابق حيث كان يحصل على القروض من البنوك 
التجارية، الفتا إلى أن اجلميع لهم احلق في االستفادة 
من هذين النظامني ومن يرغب في نظام وفق اجلانب 
الشرعي يتجه إلى نظام األمثال، الفتا إلى ان هذا احلل 
مت بتوافق اللجنة املالية واجلانب احلكومي عليه ممثال 
بوزير املالية، موجها التبريكات إلى املتقاعدين على 

الوصول إلى هذا احلل الذي يفيد اجلميع.
التفاصيل ص ٨

بداح العنزي

أحال وزير األوقاف ووزير الدولة لشؤون 
البلدية فهد الشعلة الهيكل التنظيمي اجلديد 
للجهاز التنفيذي بالبلدية إلى رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية. وقال الشعلة في كتابه الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه: إن هناك 
مبررات إلجراء تعديل على الهيكل بسبب 
نقل بعــض االختصاصات من البلدية إلى 
بعض اجلهات احلكومية واستحداث بعض 

الوحدات، فضال عن مرور أكثر من ١٠ سنوات 
على الهيكل احلالي.

من جانب آخر، أقرت جلنة العاصمة في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها أمس برئاسة 
د.حســن كمال تخصيص موقع مشــروع 
املدينة الترفيهية املتكاملة لصالح الديوان 
األميري والبالغة مساحته ٢٫٦٥٠٫٠٠٠ متر 
مربع شريطة توفير املخططات للمشروع 
وتقدمي دراسة املردود البيئي وموافقة هيئة 

العامة للبيئة.

أكد لـ «األنباء» أن األحكام تصدر في غضون شهرين ال أكثر

املستشار محمد بن ناجي

احلجرف: تقديرات ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠  
بـ ٢٧٫٧ مليار دينار.. مرفوضة

  «زين» تعقد حتالفًا إستراتيجيًا مع «مايكروسوفت» 
وEBLA خلدمة بنك االئتمان

د. نايف احلجرف متحدثا خالل امللتقى   (قاسم باشا)

 صالح املضف متوسطا وليد اخلشتي وهالل أرناؤوط وعلي حداد 
خالل حفل إطالق املشروع

ملشاهدة الڤيديو
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التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص٦

ســمو رئيس الوزراء الشــيخ جابر املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزير املالية د.نايف احلجرف واحلضور خالل أعمال مؤمتر الكويت الرابع للنفط والغاز

21املبارك: نعمل خللق بيئة صحية ومتطورة لرفع اإلنتاج النفطي

ملشاهدة الڤيديو

عواصم - وكاالت: يبدأ الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني من 
السعودية اليوم جولة خليجية تقوده إلى اإلمارات أيضا، تعلق 
عليها الدوائر السياسية واالقتصادية واالستثمارية الروسية 
آماال كبيرة لتطوير العالقات الثنائية.  واستبق الرئيس بوتني 
زيارتــه بالتأكيــد على أن بــالده تولي اهمية كبيــرة للمملكة 
العربية السعودية، وقال في مقابلة تلفزيونية مشتركة أمس، 
ان اجلانبني تنشأ بينهما عالقات في مجال «حساس جدا يتطلب 

ثقة متبادلة» وهو التعاون العسكري التقني.
على اجلانب السوري، سيطرت القوات التركية والفصائل 
السورية املوالية لها، على مدينة تل أبيض احلدودية أمس، في 
خامس أيام عملية «نبع الســالم»، في وقت أفادت فيه وسائل 
اعالم  عربية وروسية بأن قوات سوريا الدميوقراطية «قسد» 
تنوي إبرام صفقة مع حكومة دمشق وروسيا تقضي بتسليم 
مدينتي عني العرب «كوباني»، و منبج للحكومة. ونقلت وكالة 
«سبوتنيك»، أن قوات كبيرة للجيش السوري وصلت الى منبج 

التفاصيل ص ٢٢ - ٢٣متهيدا لتسلم مواقع «قسد» فيها. 
ملشاهدة الڤيديو

اقتصاد


