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غير مخصص للبيع

٨٠٠ مليون دينار لتوزيع ١١٤٢٨ قسيمة
مجلس األمة وافق بإجماع ٥٠ عضواً على زيادة رأسمال بنك االئتمان مبقدار ٣٠٠ مليون دينار وتخصيص ٥٠٠ مليون إضافية لـ«الرعاية السكنية»

نص القانون كما أقره املجلس

توصيات ملواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء

العتيبي: زيادة رأسمال «االئتمان» تدعم أصحاب الطلبات اإلسكانية

يستبدل بنص املادة ٦ من القانون رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٥ املشار إليه النص التالي: رأسمال البنك ثالثة 
آالف وثالثمائة مليون دينار كويتي (٣٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
وتغطى الزيادة في رأس املال، ومقدارها ثالثمائة 
مليون دينار كويتي (٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)، من االحتياطي 
العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 
ويلتزم الصنــدوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك. 
على أن يخصص مبلغ خمســمائة مليون دينار 

كويتي (٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ د.ك) من رأســمال البنك 
لتغطية أحكام كل من (املادة ٢٨ مكررا) و(املادة ٢٨ 
مكررا أ) من القانون رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣ بشأن 
الرعاية السكنية. ويجوز أن تكون من بني دفعات 
رأس املال حصيلة ما حتوله احلكومة إلى البنك من 
حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس املال 
ما سبق دفعه لبنك االئتمان الذي أنشئ بالقانون 

رقم ٤٠ لسنة ١٩٦٠.

  إلغاء جميع رسوم اجلمارك وبقية الرسوم 
املستندية عن كل ما يتصل باملواد اإلنشائية 
من حديد وإسمنت وأخشاب وغيرها من 
املواد بهدف إعادة االستقرار لسوق مواد 

البناء وخفض األسعار.
  تكثيف جوالت وحمالت الفرق واألجهزة 

املعنية واملفتشني على األسواق احمللية لضبط 
أسعار مواد البناء في السوق.

   منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد 
احلديد من عدة دول.

   إصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسية 
ومتابعة التزام األسواق باألسعار احملددة.

أشاد رئيس اجلماعة التنموية 
والناطــق الرســمي باســم جلنــة 
أهالــي املطــالع م.خالــد العتيبي 
بقــرار مجلــس األمــة تخصيص 
٣٠٠ مليون دينار زيادة لرأســمال 
بنــك االئتمــان الكويتــي، وقيــام 
الهيئة العامة لالستثمار بالتمديد 
للقرض البالــغ ٥٠٠ مليون دينار 
لدى البنك وهو من شأنه السماح 

بتمويل القسائم التي مت استالمها 
في مدينــة املطــالع باإلضافة إلى 
قسائم مشروع خيطان اجلنوبي. 
وقال العتيبي، في تصريح صحافي 
امس، ان هذه اخلطوة ستصب في 
مصلحة األهالي الذين عانوا كثيرا 
من سنوات االنتظار وتكبدوا خسائر 
كبيرة بســبب اإليجارات الشهرية 

طوال هذه الفترة.

سامح عبداحلفيظ

في إجناز ملحوظ، متكن مجلس 
األمــة فــي جلســته اخلاصــة أمس 
وبإجماع احلضور (٥٠ عضوا)، من 
إقرار زيادة رأســمال بنــك االئتمان 
مبقدار ٣٠٠ مليون دينار مع تخصيص 
٥٠٠ مليــون إضافيــة من رأســمال 
البنك لتغطية أحكام قانون الرعاية 
السكنية، لتكون احملصلة ٨٠٠ مليون 
دينــار تكفي لتوزيع ١١٤٢٨ قســيمة 
على املواطنني بحســب التصريحات 
احلكومية. وخالل اجللسة، عرضت 
اللجنة اإلسكانية البرملانية تقريرها 

الذي أكد على تنفيذ املدن اإلسكانية 
اجلديدة وتنظيم سوق العقار وكسر 
االحتكار وزيادة املعروض واستدامة 
الرعاية الســكنية مع إزالة املعوقات 
من جميع املناطق. وأوضحت اللجنة 
أن هنــاك مدنا إســكانية حتتاج إلى 
نحــو ملياريــن ونصــف املليار من 
امليزانيــة، ومع تزايد أعداد الطلبات 
واملســتحقني ستكون هناك صعوبة 
في استمرار الرعاية السكنية، مشيرة 
إلى أن احلكومة قدمت قانوني املطور 
العقاري والرهــن العقاري، «ونحن 
بحاجة حللول خارج الصندوق والكرة 

اآلن في ملعب القطاع اخلاص».

وأوضحت أن وزير املالية أبلغها 
أول مــن أمس بإعــادة جدولة مبلغ 
الـ ٥٠٠ مليون املوجودة لدى البنك، 
مشــيرة إلى أن زيادة رأســمال بنك 
االئتمان ستغطي ٩ مناطق جديدة منها 
جنوب خيطان و٥ ضواح جديدة في 
مدينة املطالع الســكنية. وأكد وزير 
املالية عبدالوهاب الرشيد، أن القانون 
الذي أقر مببلغ الـ ٨٠٠ مليون دينار 
ســيكفي لتمويل بناء ١١٤٢٨ قسيمة 

للمواطنني فقط. 
مــن جهتــه، قال وزير اإلســكان 
مبــارك العــرو، إن القانون يســمح 
بإعطاء أذونات البناء ملنطقة خيطان 

ومدينــة املطــالع قطاعــات «إن٥» 
و«إن٦» و«إن٧» و«إن ١٢». من جانبه، 
قال وزير التجارة فهد الشريعان ان 
هناك رصدا أســبوعيا ألسعار مواد 
البناء من قبل فرق التفتيش امليدانية. 
وأكد وزير شؤون مجلس األمة محمد 
الراجحي، أن إقرار االقتراح بقانون 
زيادة رأســمال بنك االئتمان إجناز 

يستحق الثناء. 
وأثناء النقاش، شدد النواب على 
ضرورة مراقبة أســواق مواد البناء 
وتوجيه أموال الدولة للحاجة الداخلية 
واإلســراع فــي إيجاد حلــول نهائية 

للقضية اإلسكانية.

عبدالوهاب الرشيد وصالح املضف أثناء مناقشة تقرير اللجنة اإلسكانيةفايز اجلمهور ود. حمد املطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وفهد الشريعان 

التفاصيل ص١٠-١٣

الشيخ حمد جابر العلي

وزير الدفاع اعتمد قرارًا يتوافق مع رأي 
«اإلفتاء» بدخول املرأة السلك العسكري

عبدالهادي العجمي

اعتمــد نائب رئيس الــوزراء ووزير الدفاع الشــيخ حمد 
جابر العلي قرارا وزاريا يتوافق مع ضوابط هيئة اإلفتاء في 
وزارة األوقاف اخلاصة بانضمام املرأة إلى السلك العسكري.  
وجــاء في القــرار: يكون التحــاق املواطنات بشــرف اخلدمة 
العسكرية وفق ٦ شروط وضوابط متثلت في: موافقة ولي األمر 
أو زوجها، االلتزام باحلجاب الشرعي، العمل في التخصصات 
الطبية والتمريضية واملجاالت الفنية واخلدمات املساندة، عدم 
القيام بالتدريبات العسكرية امليدانية، عدم حمل السالح، يكون 

القبول عند احلاجة لسد الشواغر املطلوبة.

الكويت تتقدم ٥ مراتب مبؤشر مدركات الفساد
كونا: صعدت الكويت ٥ درجات ضمن مؤشر 
مدركات الفساد لعام ٢٠٢١ الصادر عن منظمة 
الشفافية الدولية وجاءت باملرتبة الـ ٧٣ على 
ســلم الترتيب الذي ضم ١٨٠ دولة وحصلت 
على درجة ٤٣ بارتفاع درجة واحدة عن ٢٠٢٠. 
وأعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)، 
أنــه من قراءة نتائج الكويــت وفقا للمصادر 
الســتة التي اســتند إليها املؤشر، تبني تقدم 
درجتهــا ٥ مراتب في مصدر اســتطالع رأي 
التنفيذيني الصادر عن منتدى االقتصاد الدولي 

(WEF) الذي يقيس مدى شيوع حتويل املال 
العام بشكل غير قانوني ودفع الشركات مبالغ 
غير موثقة أو رشــى. وتابعت أنها تقدمت ٤ 
درجات في مصدر «دليل برتلسمان» للتحول 
(BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب 
املناصب العامة من الفاســدين واملتجاوزين 
علــى القانون بصرامة وفقــا للقوانني ومدى 
تعرض أصحــاب الوظائــف العمومية الذين 
أساؤوا استخدام مناصبهم للمالحقة القانونية 

أو للعقاب.

تصاعد كبير في إصابات «كورونا»  
اليومية لتصل إلى ٥٧٤٢ 

وحالة وفاة و٦٨ في العناية املركزة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الصحة» حددت آلية التكليف بالعمل 
اإلضافي: ٤ ساعات باملستشفيات واملراكز 

التخصصية و٣ في «الرعاية األولية»
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الدعيج لـ «األنباء»: مازلنا في مرحلة مراجعة 
األسماء املشمولة بالعفو األميري

بايدن يشتم صحافيًا والبيت األبيض يلتزم الصمت

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس جلنة العفو األميري احملامي العام املستشار محمد 
الدعيج، أن جلنة العفو األميري مازالت في مرحلة مراجعة األسماء 
املشــمولة بالعفو وفق الضوابط القانونية. وأوضح املستشــار 
الدعيــج فــي تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أنــه مبجرد االنتهاء 
من إعداد كشوف املشــمولني بالعفو األميري سيتم اعتمادها من 
النائب العام، ثم يتم رفعها إلى الديوان األميري لصدور مرسوم 

العفو األميري وتنفيذه مبناسبة األعياد الوطنية.

عواصم - وكاالت: ضبط الرئيس األميركي جو 
بايدن وهو يشتم صحافيا في شبكة «فوكس نيوز»، 
واصفا إياه بأنه «ابن ســاقطة غبي» على هامش 
جلسة اللتقاط الصور في البيت األبيض. وبينما 
كان الصحافيون يهمون باملغادرة سأل مراسل شبكة 
«فوكس نيوز»، املفضلة لدى احملافظني، الرئيس 
بايدن إن كان التضخم يشــكل عبئا سياسيا قبل 
االنتخابات النصفية. ورد الرئيس الدميوقراطي 
الــذي لم يكن على األرجــح يعلم أن ميكروفونه 
اليزال مفتوحا بتهكــم «انه ميزة عظيمة، املزيد 
من التضخم»، قبل أن يســمع وهو يتمتم «يا له 
من ابن ســاقطة غبي». وفي الســابق كان البيت 
األبيض يهرع لشــرح أي زلة لبايدن أو التراجع 
عنها، لكن هذه املرة بدا أنه لم يجد أي مشكلة في 
التأكيــد على ما تفوه بايدن بحق دوســي، حيث 
تضمن محضر اجللسة تعليق الرئيس بالكامل، 
مــا يعني ان العبارة ســتجد طريقها للحفظ في 

السجل الرسمي التاريخي.

محمد الدعيج

الرئيس األميركي جو بايــدن أثناء لقائه بأعضاء إدارته 
في الغرفة الشرقية للبيت األبيض             (أ.ف.پ)

ربط آلي مع ٨ شركات إلصدار التأمني الصحي لوافدي الـ ٦٠
أحمد مغربي

بالتزامــن مــع إصــدار 
مديــر عــام القــوى العاملة 
أحمد املوســى قــرارا أمس 
بتجديد أو حتويل أذودنات 
عمــل وافــدي الـــ ٦٠ داخل 
القطــاع األهلــي ملــدة عــام 
برسوم سنوية ٢٥٠ دينارا، 
كشــفت مصادر مسؤولة لـ 

«األنباء» عن ان احتاد شركات 
التأمني سيعقد اجتماعا خالل 
اليومــني املقبلني مع الهيئة 
العامــة للقــوى العاملة من 
أجــل تنفيذ الربط اآللي بني 
شركات التأمني املدرجة في 
الكويــت والقوى  بورصــة 
العاملة إلصدار وثائق التأمني 
الصحي لوافدي الستني بقيمة 
٥٠٠ دينار للفرد، وبتغطية 

تأمينيــة تصــل قيمتها إلى
١٠ آالف دينار سنويا.

وقالت املصادر ان خدمات 
التأمني التي ستقدم لوافدي 
الستني ستقتصر حصرا على 
مستشفيات القطاع اخلاص 
فقط، والتي تغطيها وثيقة 
التأمني وفق شروط محددة 
على حسب شــركة التأمني 
التــي تطــرح الوثيقة وفق 

شــبكة اخلدمــات الطبيــة، 
مشــيرة إلــى انه فــي حال 
وجود حاالت حرجة ال يتوافر 
عالجها في مستشفى بعينها 
ســتقوم الشــركة مصــدرة 
وثيقة التأمني بتحويلها إلى 
مؤسسات صحية أخرى توفر 
تلك اخلدمة داخل الكويت.

ان  املصــادر  وذكــرت 
احملددات الفنية واالكتوراية 

وعوامــل املخاطــر احمليطة 
لتلك الفئة العمرية للوافدين 
املؤمــن عليهــم جتعــل من 
ينخفــض  ان  املســتحيل 
الوثيقــة عــن ٥٠٠  ســعر 
دينار للشخص الواحد، لذلك 
شدد احتاد التأمني على عدم 
جواز صدور الوثائق إال عبر
٨ شركات تأمني مدرجة في 

البورصة.

مع «القوى العاملة» واجتماع خالل اليومني املقبلني لتحديد اآللية.. والعالج حصراً في القطاع اخلاص

19عربية وعاملية
واشنطن ُجتدد التزامها بأمن اإلمارات والسعودية 

م سياستها العسكرية جتاه اليمن وُتقيِّ

روسيا تقابل التصعيد الغربي بـ «مناورات القرم» 
وأميركا حتّذرها من استخدام «سالح الغاز»

جتارب سريرية جديدة على لقاح 
مضاد لـ «أوميكرون» وأوروبا ُتصدر شهادة 

«كوفيد الرقمية» مطلع فبراير

ضابــط بريطاني خالل تدريب عناصر من القوات املســلحة 
األوكرانية على استخدام صاروخ مضاد للدبابات    (رويترز)
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م. خالد العتيبي التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٤


