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«املتقاعدين».. استقطاع ١٠٪ وفائدة ٦٪ أمام مجلس الوزراء
مرمي بندق

في ظل توجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد بتوفير الرعاية والعناية لفئة املتقاعدين 
في إطار منظومة متكاملة تضمن لهم احلياة الكرمية، أعلنت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان مجلس 
الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح اخلالد سيبحث في جلسته 
غدا اســتعدادات احلكومة للجلســة النيابية العادية املقررة

١٨ اجلــاري، املدرج على جدولها تعديالت قانون التأمينات، 
وســط نداءات نيابية مكثفة تطالب بالتصويت على مترير 

القانون وعدم االكتفاء باملناقشة. 
وأوضحت املصادر انه سيتم استعراض املقترحات املمكنة 
ورأي القياديني في املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية 
لبلــورة الرأي احلكومي القابل للتطبيق والذي ال يؤدي إلى 
خلخلة فــي الصناديق االكتوارية، مســتدركة بأن مضمون 

االقتراحات املقدمة من اللجنة املالية يدرس أيضا. 
من جانبها، قالت مصادر نيابية إن املطالبة النيابية بتعديل 
قانون التأمينات تتضمن خفض نسبة فائدة نظام االستبدال 
من ١٠ الى ٦٪ كحد أقصى، وخفض نســبة استقطاع القرض 

احلسن من ٢٥ الى ١٠٪. 
وشــددت املصادر علــى ان هذه املطالبة عادلة لســببني: 
األول ان نسبة فائدة القرض لدى البنوك ٥٪ فقط، والسبب 
الثاني أن احلكومة الســابقة وافقت على خفض نسبة فائدة 

االستبدال إلى ٦٪.
ودعت احلكومة الى النظر بعني الرأفة الى فئة املتقاعدين 
الذيــن يســتحقون كل تكــرمي وان يتم خفض نســبة فائدة 
االســتبدال الى ٣٪ فقط، وخفض نسبة االستقطاع الى ١٠٪ 

فقط من املعاش.
هذا، وتعقد اجتماعات حكومية وأخرى نيابية مشــتركة 
العتماد الصيغة التي حتقق مصلحة املتقاعدين وتستحوذ على 
املوافقة احلكومية والنيابية متهيدا للتصويت على القانون 
فــي املداولــة األولى إذا لم يتم متريــر القانون في املداولتني 
بعد أن أشبع مناقشة أعقبها استجواب وزير املالية املستقيل 
د.نايــف احلجــرف والتهديد باســتجوابني آخرين، واحد له 
قبيل استقالته واآلخر لوزيرة املالية احلالية د.مرمي العقيل.

تعديالت «التأمينات» أمام مجلس الوزراء غداً.. واجتماعات حكومية ـ نيابية بهدف التصويت في جلسة ١٨ اجلاري على مترير القانون في املداولة األولى إن لم يكن في املداولتني وعدم االكتفاء باملناقشة فقط
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ال رخص قيادة للطلبة الوافدين 
واملمرضني واملمرضات

٩٫٦ ماليني دينار كروت بنزين لـ «الداخلية»

ال إيقاف أو إلغاء لإلعانة الطالبية

أحمد خميس

حظرت وزارة الداخلية إصدار 
رخــص ســوق جديــدة للطلبة 
الوافديــن وكذلــك للممرضــني 
واملمرضات اجلدد، على ان يتم 
التجديد ملن حصلوا على الرخص 
في السابق من الطلبة أو املمرضني 
شــريطة توافر شــهادة قيد من 
اجلامعة أو الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أو من جهة 
عمــل املمرضــني واملمرضــات.

هذا، وأصدر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء جمال الصايغ تعميما مبنع إصدار 
رخص سوق جديدة للطلبة الوافدين وأن يتم جتديد الرخص 
للطلبة الذين منحوا رخصا بالسابق شريطة توافر شهادة قيد من 
اجلامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتأكيد 
علــى تطبيق التعميم رقم ٥٠ /٢٠١٩ بشــأن عدم إصدار رخص 
سوق جديدة لفئات الهيئة التمريضية (املمرضني واملمرضات)، 
وأن يتم جتديد الرخــص للممرضني واملمرضات الذين منحوا 

رخصا  في السابق.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادرها أن وزارة الداخلية في طريقها 
لترسية مناقصة توريد بطاقات التزود بالوقود (كروت البنزين) 
بقيمة ٩٫٦ ماليني دينار. وذكرت املصادر أن العقد يشمل توريد 
بطاقات التزويد بالوقود وتوريد وضمان نظام حصر ومراقبة 
االســتهالك لإلدارة العامة لإلمداد والتموين بإدارة اآلليات في 

عبدالعزيز الفضليوزارة الداخلية.

أكدت مصــادر تربوية رفيعة املســتوى لـــ «األنباء» أنه
ال ميكن املساس باإلعانة الشهرية للطلبة في اجلامعة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الســيما أن هذه املكافأة 
مت إقرارها مبرســوم أميري، نافية ما مت تداوله بشــأن إلغاء

أو إيقاف اإلعانة عن الطلبة. 
وأكــدت املصادر أن وزير التربيــة ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي وكذلك وكيل التعليم العالي د.صبيح املخيزمي 
يعمالن على توفير جميع اخلدمات لتهيئة األجواء املناســبة 
ألبنائنا الطلبة في دراستهم، مشددة على أنه ال أحد يستطيع 
إلغــاء اإلعانة ألنها صدرت بقانــون، متمنية حتري الدقة في 

أي معلومة.

دارين العلي

توقعــت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء إجراء 
عملية تدوير بني قياديي الوزارة قريبا خصوصا بعد انتهاء 
املدة القانونية لعدد من الوكالء املساعدين. وقالت املصادر 
لـ «األنباء» إن عمليه التدوير ستطول القطاعات التي انتهت 
مدة والية قياداتها باإلضافة إلى قطاعات أخرى، مشيرة إلى 
إمكانية تكليف وكالء حاليني باإلنابة عن الوكالء املنتهية مدة 
عملهم إلى حني ترشيح أسماء جديدة واعتمادها من مجلس 
الوزراء. وأوضحت ان هناك على األقل منصبني من املناصب 
القيادية شارفت مدتها على االنتهاء خالل املرحلة احلالية.

اللواء جمال الصايغ

مسافرون يرتدون اقنعة بانتظار رحلتهم في مطار كامتاندو أمس األول                 (أ.ف.پ)

سفارتنا لدى سنغافورة تدعو الكويتيني إلى عدم السفر إليها وتطالب املتواجدين هناك بسرعة املغادرة بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة باملرض

السفير الصيني: نتفهم قلق الكويت من «كورونا» 
وأطلعنا مسؤوليها على جهودنا ملواجهة الڤيروس

٤٤٫٥ مليار دينار لـ «التنمية» .. لم ُيصرف منها إال ٢٨ مليارًا!

اقتصاديون لـ «األنباء»: هذه أفضل االستثمارات في ٢٠٢٠

أحمد مغربي

كشــفت بيانات حصلت 
عليهــا «األنباء» ان الكويت 
رصــدت ٤٤٫٥ مليــار دينار 
لتنفيــذ خطة التنمية خالل 
العشــر املاضية،  السنوات 
فيمــا بلغ الصــرف الفعلي 
علــى املشــاريع ٢٨ مليــار 
دينــار فقــط، أي أن نســبة 
اإلنفاق على مشاريع التنمية 
لم تتخط ســوى ٣٧٪ فقط 
من إجمالــي املبالــغ املالية 
املرصــودة لتنفيذ أكثر من 

٦ آالف مشروع تنموي.

طارق عرابي

فــي ظــل تعــدد األدوات 
يحتــار  قــد  االســتثمارية 
املســتثمر العادي في كيفية 
اســتثمار فوائــض األمــوال 
املتوافــرة لديــه، وفــي هذا 
الســياق أجمــع عــدد مــن 
االقتصاديني في لقاءات متفرقة 
مــع «األنباء» على أن الذهب 

يعد أفضل استثمار اقتصادي، 
وذلك بعد حتقيقه عوائد بلغت 
١٩٪ العام املاضي، فيما رأى 
أمــني عــام احتــاد العقاريني 
أحمد الدويهيس ان العقارات 
االستثمارية تعتبر استثمارا 
واعدا يتمتــع بعوائد تتميز 
بالتنافسية مقارنة بالفرص 
إذ األخــرى،  االســتثمارية 

ما زالت العوائد التي تتراوح 

بــني ٧٫٣٪ و٨٫٣٪ للعقــارات 
االستثمارية تتفوق على عوائد 
العقارات األخرى. وفي مقابل 
ذلك، تتواضع عوائد الودائع 
البنكية التي ترتبط مبعدالت 
الفائدة التي تبلغ في املتوسط 
٣٫٧٪ للعوائــد طويلة األمد، 
بينمــا تبلغ عوائــد التوفير 
االستثمارية نحو ٢٫١٪. ويرى 
بعض االقتصاديني إلى جانب 

آخر من األدوات االستثمارية، 
أال وهــو االكتتابــات العامة 
التي حقق من خاللها املواطن 
الكويتي عوائد كبيرة في ظل 
ارتفاع أسعار أسهم الشركات 
املطروحة في االكتتاب بنسب 
وصلت إلى ٧٠٠٪، وذلك على 
غرار االكتتاب في أسهم شركة 

بورصة الكويت.

الكــوادر املؤهلــة احملترفــة 
فــي مجــال تنفيــذ اخلطــط 
التدريب  التنموية، وغيــاب 
والتأهيــل احلقيقــي الفّعال 
للموظفــني احلاليــني منــذ 
تعيينهــم وأثنــاء تدرجهــم 
الوظيفي، وغياب احملاســبة 
املراقبــة اجلــادة  وضعــف 
وتعــدد الدورات املســتندية 
وطول وبطء إجراءاتها، كما 
ان غيــاب التفويضــات فــي 
اجلهــاز احلكومي وحصرها 
في اجلهــات القيادية العليا 
يعززان  من اإلبطاء في الدورة 
املستندية. وأوضحت أن النظم 

املاليــة وعــدم فاعليتهــا في 
تعزيز استراتيجيات وخطط 
التنمية تعد من ابرز املعوقات 
في تنفيذ مشــاريع التنمية 
ناهيــك عــن تأخــر اعتمــاد 
وربــط امليزانيــة الســنوية 
وانعكاســاتها على توقف أو 
تأخر املشاريع، وباإلضافة الى 
ذلك هناك خطر حقيقي يتمثل 
في تضخم اجلهاز احلكومي 
الــذي يــؤدي إلــى تشــابك 
وازدواج فــي الصالحيــات 
اإلدارية بني مختلف اجلهات 

املعنية بالشأن التنموي.

وقالــت ان تلــك الفجوة 
االعتمــاد  بــني  الكبيــرة 
والصــرف الفعلــي يتنافى 
مــع توجــه الدولــة لتنفيذ 
خطط التنمية «اخلمســية» 
مبراحلهــا املختلفــة والتي

ال تتضمن مشروعات فحسب 
وإمنا توجهات عامة وأهداف 
استراتيجيــــة ومرحليــــة 
وسياســات مت تفعيلها من 
التــي  خــالل املشــروعات 
ستنعكس على الكويت ككل.
ورصدت املصادر مواطن 
اخللل في تنفيذ خطة التنمية 
والتي يأتي في مقدمتها نقص 

الشيخ فواز اخلالد والشيخ مبارك الفواز يؤديان العرضة خالل مهرجان أم اخلير  (أحمد علي)

د. أحمد العنزي

مهرجان «أم اخلير ٢٠٢٠» رسم السعادة والبهجة على وجوه 
اآلالف في األحمدي مبناسبة األعياد الوطنية

د.أحمد العنزي لـ «األنباء»: بعض 
املتقدمني للماجستير يسعون 

فقط إلى املباهاة والتفاخر  1416
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31بعد إنذار صندوق النقد الصارخ.. هل ستفلس دول اخلليج فعًال بعد ١٥ عامًا ؟!

تدوير بني قياديي «الكهرباء» قريبًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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أسامة دياب

أعرب السفير الصيني لدى البالد لي مينغ قانغ عن 
شــكره للحكومة الكويتية علــى دعمها الثابت للصني 
في مواجهة «كورونا»، الفتا إلى أنه التقى وكيل وزارة 
الصحة د.مصطفى رضا إلطالعه على اإلجراءات احلازمة 
املتخذة حملاربة الڤيروس والنتائج اإليجابية التي حققتها 
بــالده في هذا املجال. ووجه الســفير قانغ حديثه إلى 
الشعب الكويتي قائال: ال داعي ألن تقلقوا، نحن نعلم 
أن الكويت بلــد صغير ونتفهم قلقهم من هذا املرض، 
الفتــا إلى أن الصني اتخذت اإلجــراءات األكثر صرامة 
وشــمولية ملنع تفشي الڤيروس، وصوال إلى تأسيس 
نظام متعدد األبعاد واملستويات ملنع الوباء والسيطرة 
عليه. من جهة أخرى، وبسبب ارتفاع اإلصابة بڤيروس 
«كورونا» في سنغافورة، دعت سفارتنا هناك املواطنني 
الراغبني في الســفر إليها للتريث حتى تهدأ األوضاع، 
فيما طالبت الكويتيني املتواجدين في سنغافورة بسرعة 

املغادرة وعدم البقاء إال للضرورة القصوى.
عامليا، ومع تســجيل أول وفــاة ملواطن أميركي 
وآخر ياياني وجتاوز إجمالي عدد الوفيات في الصني 
الـ ٧٢٥، بات من شــبه املؤكد أن يتخطى الڤيروس 
اجلديــد، عدد الوفيات التي ســجلت خالل تفشــي 
ڤيروس التهاب اجلهاز التنفســي احلاد «سارس» 
والذي بلغ ٧٧٤ حالة على مدى نحو ٨ أشهر، حيث 
عرضت واشنطن إرسال خبراء أميركيني في مكافحة 
األمراض املعدية، بعــد إدراجهم على قائمة خبراء 
اقترحتها منظمة الصحة العاملية، بانتظار موافقة 

بكني. التفاصيل ص ٨و٣٢ملشاهدة الڤيديو


