
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اخلميس
     ٦Thursday April 7,2022 - Issue No.16442 من رمضان ١٤٤٣ املوافق ٧ أبريل ٢٠٢٢  

غير مخصص للبيع

الـ ٣ آالف.. وفق قانون «التأمينات»
رشيد الفعم

رغم اخلالف السياســي احملتدم 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والوصول إلى نقطة الالعودة، ورغم 
االستقالة احلكومية التي لم يتم البت 
فيهــا حتى اآلن، يلتقي اجلانبان في 
قضية توحد رؤى وأهداف األضداد 
الرتباطها بشريحة املتقاعدين التي 
تشكل بعدا اجتماعيا لدى اجلانبني 
وأهميــة لــكال الطرفــني كل حســب 

اعتباراته الدستورية والسياسية.
مصدر مطلــع أبلغ «األنباء» بأن 
احلكومــة ال متانــع في إيجــاد آلية 
لصرف منحة الـ ٣ آالف دينار وزيادة 
الـ ٢٠ دينارا الســنوية للمتقاعدين 
رغم استقالتها على اعتبار ان املواطن 
ليس مضطرا لتحمل تبعات التأزمي 
السياسي بني السلطتني، مشيرا إلى 
ان كل النواب يشاركون احلكومة هذا 
التوجه الذي يوجب إبقاء هذه القضية 
خارج احلسابات السياسية املعقدة.
وأوضح املصدر ان باإلمكان عقد 
جلسة خاصة ملجلس األمة حتضرها 

احلكومة «على الرغم من استقالتها 
وحتفظهــا على التصعيــد النيابي» 
بالتنسيق مع املجلس إلقرار تقرير 
اللجنة املالية عن منحة املتقاعدين، 

وهو احتمال ضعيف جدا.
وأشــار املصدر إلــى ان احلكومة 
تبحــث وتــدرس اآلن العديــد مــن 
اخليارات مع أجهزتها املعنية للوصول 
إلــى آلية لصرف املنحــة من خاللها 
بعيدا عن املجلس، إال ان األمر يتطلب 
أمرين: األول تخفيف نســبة العجز 
االكتواري في ميزانية املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، والثاني تغطية 
الكلفة التي تقارب الـ ٥٠٠ ألف دينار 

من االحتياطي العام.
وقال املصدر ان اخليار اآلخر لدى 
احلكومة هو ان يتم صرف املنحة وفقا 
لقانون «التأمينات» وحتديدا املادتني 
٨ و١٠ من قانون إنشاء املؤسسة، على 
ان يتم إيجــاد طريقة لتأمني متويل 

الكلفة اإلجمالية.
وشدد املصدر ذاته على ان األمور 
التزال قيد البحث ولم يتم اتخاذ قرار 

نهائي بشأنها.

احلكومة تدرس صرفها بعيداً عن مجلس األمة بعدة طرق إحداها من خالل املادتني ٨ و١٠ من قانون إنشاء املؤسسة والتمويل من االحتياطي العام

السند: استمرار صرف بدلي اخلفارة 
والتدريب لألطباء أثناء متتعهم بإجازة

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
عــن إصدار وزير الصحة  د. خالد الســعيد القرار الوزاري 
رقم ١٤٣ لســنة ٢٠٢٢ والذي يقضي باســتمرار صرف بدلي 
اخلفارة والتدريب لألطباء البشريني وأطباء األسنان أثناء 
متتعهــم بإجازة، على أن يعمل بهــذا القرار اعتبارا من أول 

الشهر اجلاري ابريل لسنة ٢٠٢٢.
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٢٠ ديناراً تأمني صحي إلزامي على الزيارات التجارية

٣ توصيات حكومية ملعاجلة أوضاع سوق املباركية

علي إبراهيم

كشــف رئيــس مجلــس إدارة 
احتاد شركات التأمني خالد احلسن 
عــن توجه حكومــي لفرض تأمني 
الوافديــن  إلزامــي علــى  صحــي 

القادمني إلى البالد بســمات زيارة 
جتاريــة. وقــال احلســن ردا على 
سؤال لـ«األنباء»، إن احتاد شركات 
التأمــني تقــدم مبنتــج لتغطيــة 
التأمني الصحي على الزائرين إلى 
الكويت بسمات دخول زيارة جتارية 

تبلــغ قيمــة الوثيقــة في الشــهر
٢٠ دينارا ومتدد بعدها بـ ١٠ دنانير لكل 
شهر زيادة، مبينا أن الوثيقة بقيمة 
الـ ٢٠ دينارا ستكون واجبة السداد 
إذا أقرت، وذلك ســواء كانت إقامة 

الزائر يوما أو شهرا.

بداح العنزي 

كشــفت نائبــة املديــر العام 
لشؤون قطاع املشاريع في البلدية 
م. ناديــة الشــريدة، عن أن عددا 
من اجلهات عقدت اجتماعا أمس 
ملناقشة أوضاع أسواق املباركية 
بعد حريق األسبوع املاضي، ومتت 

خالله املوافقة علــى رفع العديد 
من التوصيات بشأن السوق إلى 
مجلس الوزراء تضمنت ما يلي:

٭ تشكيل فريق عمل حتت مظلة 
البلدية أو وزارة املالية مبشاركة 
كل اجلهات املعنية من (البلدية ـ 
وزارة املالية ـ املجلس الوطني) 
ملتابعة املوضوع حتى االنتهاء منه.

٭ تكليف املجلس الوطني بإعادة 
تأهيــل وترميم احملالت وتوفير 
ميزانية لذلك حتى تسليم احملالت 

ألصحابها.
٭ املوافقة علــى الرؤية املقدمة 
لتطويــر  املاليــة  وزارة  مــن 
املنطقــة املتضررة مــن احلريق 

التفاصيل ص ٤بالكامل.


