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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال ضرائب أو تخفيض مزايا في ميزانية ٢٠٢١/٢٠٢٠
«األنباء» تنشر محاور متويل العجز.. ومجلس الوزراء يعتمد سعر برميل النفط مليزانية الدولة بعد تخفيضها ٢٠٪ ويحيلها إلى البرملان

احلكومة تتحمل تخفيض 
راتب الكويتي في «اخلاص»

«التعليم العالي» تعتمد «التعليم عن ُبعد» 
جلميع الطلبة مبختلف دول االبتعاث

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  سلطان العبدان - بدر السهيل 

أقرت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل أمس 
مشروع قانون معاجلة اآلثار الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد على سوق العمل، على أن يعمل به بأثر 

رجعي من تاريخ ١٢ مارس املاضي. 
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد امس إن القانون 
ينص على أن  «يزداد الدعم املقرر للعمالة الوطنية مبقدار 
الفرق بني األجر الفعلي املستحق عند تطبيق هذا القانون 
واألجر بعد تخفيضه لتتولى الدولة دفع الفرق «أي يتقاضى 
املواطن راتبه كامال» حيث متت حماية الكويتي من تخفيض 

راتبه». 
من جانبه، قال رئيس جلنة شــؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد النائب د.عودة الرويعي، إن اللجنة توصلت الى 
الصيغة النهائية لقانون املرئي واملسموع، متمنيا االنتهاء 
من تعديالت القانونني اليوم ورفعهما إلى مجلس األمة. 

من جانب آخر، قال د.الرويعي إن اللجنة ستجتمع اليوم 
مع وزيــر التربية ووزير التعليم العالي د.ســعود احلربي 
ملناقشــة جميع ما يتعلق باألوضــاع التربوية والتعليمية 
واألكادميية، خاصة ما يتعلق بشهادات «البدون»، كما ستتم 

مناقشة املنصة التعليمية واخلطة الدراسية.

أعلنــت وزارة التعليــم 
العالــي عن اســتثناء فصل 
اخلريف من العام اجلامعي 
(٢٠٢٠-٢٠٢١) من عدد املواد 
املسموح بدراستها وفق نظام 
(التعليم عــن بعد) جلميع 
مبتعثيهــا، وكذلــك للطلبة 
الذيــن ســيتقدمون الحقــا 

بطلــب معادلة شــهاداتهم. 
الرســمي  الناطــق  وقالــت 
البعثــات واملعادالت  وكيل 
والعالقــات الثقافية فاطمة 
الســنان لـ «كونا» إن جلنة 
معادلة الشهادات العلمية ما 
بعد مرحلة الثانوية العامة 
قررت في اجتماعها املنعقد 

اخلميــس املاضــي املوافقة 
على استثناء فصل اخلريف 
القادم من عدد املواد املسموح 
للدراسة بها بنظام (التعليم 

عن بعد).
أن  الســنان  وبينــت 
املقتــرح املرفــوع من قطاع 
إلى  (البعثات واملعــادالت) 

جلنة املعــادالت جــاء بناء 
على إفادات املكاتب الثقافية 
فــي دول االبتعاث بتحويل 
العديد من اجلامعات إلى نظام 
(التعليم عــن بعد) حتقيقا 
ملصلحة املبتعثني والدارسني 

على نفقتهم اخلاصة.

مرمي بندق

قال مصدر حكومي لـ «األنباء»: إن امليزانية العامة للدولة للسنة 
املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١ املخفضة ٢٠٪ أصبحت جاهزة بالتعاون بني وزارة 
املالية واجلهات احلكومية، وال تتضمن فرض ضرائب أو تخفيض 
مزايا، متوقعا أن يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد سعر برميل 
النفط في امليزانية واحملدد قبل انخفاض األسعار إثر أزمة كورونا 
بـ ٥٥ دوالرا، متهيدا إلحالة امليزانية إلى مجلس األمة. وأشــار 
املصدر إلــى أن أهم مقترحات متويل عجز امليزانية ســتبدأها 
احلكومة بنفسها، وتتضمن عدة محاور على مستوى اإليرادات 
وهــي: إعادة النظر في بنود إنفــاق اإليرادات النفطية، وضبط 
اإلنفــاق العام وخفض املصروفات اجلارية، وترشــيد النفقات 
احلكومية، ودمج اجلهات احلكومية املتماثلة، وعدم التوســع 
مســتقبال في الهياكل احلكومية. واســتطرد: هذا باإلضافة إلى 
حتسني نظام املشــتريات احلكومية مبا يحقق مركزية الشراء 
لتخفيض التكاليف، وضبط امليزانيات التشغيلية والرأسمالية 
للمشــروعات العامة، وقانــون الدين العام. أما على مســتوى 
اإليرادات غيــر النفطية فاحملاور متعــددة أيضا، وأهم خطوة 
تطبيــق أدوات حديثــة في حتصيل مســتحقات احلكومة لدى 
اجلهات احلكومية واألفراد وإعادة النظر في قيم إيجارات اإلراضي 
التي متتلكها الدولة وفق آلية الســوق من خالل املزادات وبيع 
األصــول العقارية احلكومية التي ال حتتاج اليها احلكومة مثل 
مباني اجلهات احلكومية القدمية التي نقلت إلى مبان حديثة.

استثناء فصل اخلريف املقبل من عدد املواد املسموح بدراستها وفق نظام «التعليم عن بُعد» جلميع املبتعثني

اقتصاد

عبدالوهاب الرشود

أنس الصالح والفريق عصام النهام خالل االجتماع 

د.فايز الظفيري

السفير إس إم أبو الكالم

«التأمينات» استقبلت مراجعيها مع اتخاذ جميع 
اإلجراءات الوقائية               (متني غوزال)

محمد الياسني

«بيتك» يحصد املركز 
األول في إصدارات 

برنامج «السيولة 
الدولية» لسوق 

الصكوك األولية 
لعام ٢٠١٩

الظفيري لـ «األنباء»: 
استئناف الدراسة 

بجامعة الكويت 
٩ أغسطس ودّربنا

٣٥ ألف طالب و٢٠٠٠ 
عضو هيئة تدريس على 

«التعليم عن ُبعد»

الياسني لـ «األنباء»: 
٧٢٪ نسبة

الشباب الكويتي.. 
وجناح رؤية ٢٠٣٥ 

قائم على استثمار 
العنصر البشري

الفضالة لـ «األنباء»: استقبال مراجعي التأمينات 
مبواعيد مسبقة من موقع املؤسسة

سفير بنغالديش 
لـ «األنباء»: ٦٠٠٠ 

بنغالي غادروا 
الكويت.. ٤٦٠٠ 

منهم من مخالفي 
اإلقامة

ل  «التجارة» ُحتوِّ
خدماتها «أونالين»

.. وُتنجز املعامالت 
عبر بوابة استقبال 

طلبات املراجعني 
ملشاهدة الڤيديودون احلضور 
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م. أحمد املنفوحي وقيادات البلدية خالل اجلولة التفقدية في سوق املباركية                (محمد هنداوي)

املنفوحي تفّقد «املباركية»: ٧٥٪ نسبة التزام املجمعات 
واملطاعم باالشتراطات.. واألمور مشّجعة

ملشاهدة الڤيديو

04

التفاصيل ص ٩

التفاصيل ص ٧

وزير الداخلية: تسوية ٨٠٪ من مالحظات «احملاسبة» 
و٢٠٪ جزئيًا.. وإحالة ٥ مناقصات إلى النيابة العامة

تأجيل أقساط «املتعثرين» و«األسرة».. وطرح 
دراسة لشركة متويل للمتقاعدين وفق الشريعة

«اإلدارية» تلغي قرارات تعيني ٥٤٨ محاميًا 
في «الفتوى».. ومصدر في اإلدارة لـ «األنباء»: 

مت استئناف احلكم إللغائه

أكد نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الــوزراء ووزيــر 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح أمس 
األحــد تســوية ٨٠ ٪ مــن 
مالحظات ديوان احملاســبة 
بشأن السنة املالية املاضية، 
الفتــا إلــى إحالــة خمــس 
النيابــة  الــى  مناقصــات 
العامــة. وقــال الصالح في 
تغريدات عبر موقع التواصل 
االجتماعي (تويتر) إنه متت 
تســوية جزئية لنحو ٢٠ ٪ 

من املالحظات الرقابية.
أنــه إحلاقــا  وأوضــح 
الجتماع ســابق التقى أمس 
برئيــس ديوان احملاســبة 
فيصل الشايع ونائبه عادل 

الصرعاوي وسلمهما تقرير 
إجــراءات وزارة الداخليــة 
حول مالحظــات «الديوان» 

عن السنة املالية املاضية.
الشــكر  عــن  وأعــرب 

والتقدير على اجلهود التي 
يبذلها ديوان «احملاســبة»، 
مثنيا على دور أعضاء جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية ومالحظتهم على 

ميزانية «الداخلية». وأشاد 
الصالــح بالتــزام رجــال 
الداخلية واتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة ملا جاء فــي تقرير 

«احملاسبة».

كونا: أصدر وزير املالية براك 
الشــيتان أمــس قــرارا بتأجيل 
حتصيل األقساط املستحقة على 
عمالء صندوقي املتعثرين ودعم 
األسرة. وقال الشيتان في تصريح 
لـ «كونا»: إن «هــذا القرار أوكل 
إلى إدارة احلســابات العامة في 
وزارة املالية بالتنسيق مع الهيئة 
العامة لالستثمار والبنوك املديرة 
رد املبالغ السابق حتصيلها من 
عمالء صندوقي املتعثرين ودعم 
األسرة اعتبارا من ابريل ٢٠٢٠ إلى 

حســابات العمالء البنكية». من جهة أخرى، قال الشيتان إنه 
اعتمد طرح عمل دراســة جدوى لشــركة تقدم خدمة التمويل 
وفق احتياجات املتقاعدين طبقا ألحكام الشــريعة اإلسالمية 

ضمن كيان مستقل مماثل لنظام االستبدال.

عبدالكرمي أحمد

أصــدرت الدائرة اإلدارية باحملكمــة الكلية حكما بإلغاء 
قرارات إدارة الفتوى والتشريع اخلاصة الصادرة خالل أبريل 
مــن العام ٢٠١٩ بقبول وتعيني ٤٤٣ متقدما و١٠٥ متظلمني، 

بوظيفة محامي «ب» لديها. 
وذكــرت احملكمــة في حيثيات حكمها انهــا كلفت اجلهة 
املدعــى عليها وعلى مدار جلســات عدة بتقدمي املســتندات 
الالزمة للفصل بالدعوى، إال أنها لم تبادر بتنفيذ قرار احملكمة 
ونكلت عن تقدمي املستندات املطلوبة. وأضافت احملكمة ان 
الثابــت باألوراق ثبوت عدم مشــروعية العديد من قرارات 
التعيني في الوظيفة محل التداعي وعدم استيفاء الصادرة 
لهم شــروط شغل الوظيفة محل التداعي، ما اضطرت معه 
اجلهة اإلدارية إلى التدخل بســحبها، وهو ما تتزعزع معه 
قرينة الصحة التي يفترض لها أنها مالزمة للقرارات اإلدارية 
املطعون فيها، وعليه تكون تلك القرارات فيما تضمنته من 

تخطي املدعية بالتعيني جديرة باإللغاء. 
من جانبــه، ذكر مصدر في إدارة الفتوى لـ «األنباء» أن 
اإلدارة قامت باستئناف احلكم أمام محكمة االستئناف طلبا 
إللغائه، مشيرا إلى أنها كسبت سابقا عدة أحكام من محكمة 

االستئناف أيدت قراراتها بالقبول والتعيني.

براك الشيتان

جانب من افتتاح الرئيس املصري عبد الفتاح السيســي 
مشروع اسكان «االسمرات ٣»

الرئيس األميركي دونالد ترامب مرتديا الكمامة 
خالل زيارته مستشفى والتر ريد  (أ.ف.پ)

السيسي: مت إنفاق ٢٨٠ مليار جنيه 
لتحسني احلياة بالقاهرة في ٦ سنوات

ترامب يرضخ ويرتدي الكمامة.. والدميوقراطيون:
19أهدر ٤ أشهر في جتاهل توصيات اخلبراء 18
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إخالء سبيل املتهمني الرئيسيني بـ «الصندوق املاليزي»

النيابة تستمر بحجز قيادي «الداخلية» إلى اليوم بقضية النائب البنغالي

«الصحة» ترفع ملجلس الوزراء توصية حول 
طلب استعجال إعادة فتح بعض األنشطة

عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة أمس بإخالء سبيل 
املتهمني الرئيسيني بقضية غسيل األموال 
املعروفة شعبيا باسم «الصندوق املاليزي» 
بكفالة ٥٠ ألف دينار لكل منهما، مع منعهما 
من السفر.  كما أخلت النيابة العامة سبيل 
احملامي املتهم بكفالة ١٠ آالف دينار بعدما 

حققت معه بتهمة االشــتراك في غســيل 
أموال بتلقيه شيكات وحتويالت من وكيله 

بقيمة تقارب ٤٠٠ ألف دينار. 
إلــى ذلــك، واصلــت النيابــة العامة 
حتقيقاتها بقضية قيادي وزارة الداخلية 
وقررت استمرار حجزه إلى اليوم على أن 
يعرض عليها مجددا الستكمال التحقيق 

معه بقضية النائب البنغالديشي.

مرمي بندق

علمــت «األنبــاء» ان تقريــر وزير 
الصحة الشــيخ د.باسل الصباح على 
طاولة مجلس الوزراء يتضمن مؤشرات 
األوضــاع الصحيــة من ناحيــة أعداد 
املصابني واملتشــافني ومعدل اإلصابة 
وخالصة رأي الوزارة في طلب استعجال 
افتتاح بعض األنشطة التجارية وكذلك 
مالحظات الفــرق امليدانية على تنفيذ 
التوصيات املتعلقة باملرحلة الثانية من 

العودة للحياة الطبيعية. هذا، وقالت 
مصادر صحية أن املرحلة الثالثة خلطة 
العودة مقــرر لها زيارات دور الرعاية 
االجتماعية، وافتتاح الفنادق واملنتجعات 
والشقق الفندقية، الفتة الى ان املؤشرات 
جيدة في ضوء التزام املواطنني واملقيمني 

باالحتياطات الصحية. 
واستدركت املصادر قائلة: ان وزارة 
الصحــة إن رأت ضرورة ما فســيكون 
مجرد احتمال على نطاق فترة احلظر 

اجلزئي.

املساعدات االجتماعية 
باحلسابات ٢٥ اجلاري

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعــة أن رواتب 
املستفيدين من املساعدات 
االجتماعيــة فــي وزارة 
الشــؤون ســتكون فــي 
حساباتهم ٢٥ اجلاري قبل 
عيد األضحى املبارك. وأكدت 
املصادر أن الوزارة لم تقم 
بإيقــاف أي معاملة عن أي 
مســتفيد منــذ بداية أزمة 
كورونا واستمرت في صرف 

املساعدات للجميع.

تعديل بعض أحكام 
قانون «التأمينات» بتحديد 

القيمة االستبدالية 
لكل دينار من املعاش 
التقاعدي حسب السن 

ومدة االستبدال

«األوقاف» حتدد ضوابط 
وأسماء املساجد املسموح 

لها بإقامة صالة اجلمعة 
ابتداء من ١٧ اجلاري
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