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«صندوق األجيال».. ضمان للمستقبل
مرمي بندق

فــي  رفيعــة،  مصــادر  أكــدت 
تصريحــات خاصة لـــ «األنباء»، أن 
صندوق األجيال القادمة ليس هدفه 
اإلستراتيجي توزيع الثروة، مشددة 
علــى أن الصنــدوق ميثــل ضمانــا 
للدولة مستقبال في حال نفاد املوارد 
األساســية. وردا على ســؤال بشأن 
املطالبــة بتوزيــع ٢٠٪ مــن عائدات 
الصنــدوق على املواطنني ســنويا، 
أجابــت املصــادر: ال وألف ال. وقالت 
مصادر خاصة لـ «األنباء» ان احلكومة 
ال تستطيع إصدار مراسيم ضرورة 
فــي وجود مجلس األمة. من جانبه، 
أعلــن رئيس ديــوان اخلدمة املدنية 
د.عصــام الربيعــان، أن عملية نقل 
املراقبني بني اجلهات احلكومية ال تتم 
بطريقة فردية، وإمنا ضمن إجراءات 
تدويــر شــاملة، حيث بــدأ التجهيز 
لدراســة إعادة توزيع املراقبني على 
اجلهات منذ فترة تزيد على أكثر من 
ثالثة أشهر، وان األسماء تتم مراجعة 
قراراتهم لعدة مرات وحتى للمرحلة 
األخيرة، وان بعض اجلهات وخاصة 
األمانة العامة ملجلس الوزراء لم يتم 
إرسال أسمائها، ولم يباشر املراقبون 
اجلــدد عملهم أصال في مقار عملهم، 
كما لم يتم إخطارهم شخصيا بذلك، 
مختتما بأنــه ليس صحيحا صدور 
قرار نقل أحد مراقبي شؤون التوظف 
إلى أمانة مجلس الوزراء. وأوضحت 
مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، أن شمول ٤٨٦٧ كويتيا 
من العاملني بوظائف باحثي ومسجلي 
شؤون الطلبة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنيــة رقم ١٦ لســنة ٢٠١٩ اخلاص 

بكادر العاملــني بالوظائف التربوية 
املساندة بوزارة التربية يحتاج إلى 
قرار، موضحة أن مثل هذه املطالبات 
ترفع للعرض علــى مجلس اخلدمة 

املدنية التخاذ القرار املناسب.
وذكــرت مصــادر أخــرى أن أهم 
أســباب اســتقالة احلكومــة رفــض 
مجلس األمة تأجيل مناقشة تقارير 
شراء القروض الذي يكلف ١٤ مليار 
دينار، ويورث اختالالت في ميزانية 
الدولة وحقوق األجيال القادمة، إلى 
جانب عدم التنسيق لتمكني احلكومة 
من استكمال تقدمي بياناتها إلحداث 
«التــوازن» الذي ال يخل بالســيولة 
املتوافرة فــي صنــدوق االحتياطي 
اإلســراع  إلــى  باإلضافــة  العــام، 
بــإدراج التقارير علــى جدول أعمال 
جلسة مجلس األمة الثالثاء املوافق
١٠ ينايــر اجلاري، مع رفض إعادتها 
الى اللجنة املالية البرملانية للبحث 
عن بدائل أفضل جديدة متوافق عليها، 
مشــيرة إلى أن اإلصــرار النيابي مت 
حتى مع إعالن احلكومة ان مناقشة 
االقتراحات املالية وحتقيق التوافق مع 
املجلس سيتمان خالل دور االنعقاد 
احلالــي. وتطرقت إلــى أن احلكومة 
رأت أن االنسحاب من اجللسة اإلجراء 
األحوط، مؤكدة حرصها على تلمس 
احتياجات املواطنني والسعي إلى رفع 
املعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشــريعي الـ ١٧. 
ونوهت املصادر بحرص احلكومة على 
الدستور وحتقيق العدالة االجتماعية 
والتنمية من خالل برنامج عملها فهو 
األســاس لالحتكام إليــه في العالقة 
مــع املجلس حتقيقــا للصالح العام 

ومصلحة املواطنني.

استقالة احلكومة لرفض تأجيل شراء القروض املكلف ١٤ مليار دينار الذي يحدث اختالالت في ميزانية الدولة رغم مطالبتها بالتوصل إلى توافق يُناقش خالل الفصل التشريعي احلالي
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إدانات عربية ودولية.. والسعودية حتّذر 
من التصعيد اخلطير بني الفلسطينيني واإلسرائيليني 

عواصم - وكاالت: ارتفع منسوب 
التوتر في األراضي الفلسطينية احملتلة 
على نحو غير مســبوق منذ سنوات. 
وردا علــى املجــزرة التــي ارتكبتهــا 
قوات االحتالل مؤخرا في مدينة جنني 
ومخيمها، اصاب شاب فلسطيني يبلغ 
١٣ عاما إسرائيليني اثنني في إطالق نار 
بحي سلوان في القدس الشرقية قبل 
أن يقتل، وذلك غداة مقتل ٨ مستوطنني 
وإصابة أكثر من ١٢ آخرين في عملية 
مماثلــة قتــل منفذها املقدســي ايضا 
البالغ ٢١ عامــا. هذا، وتوالت اإلدانات 
العربية والدولية للتصعيد اخلطير في 
االراضي الفلسطينية احملتلة، مشددة 
علــى وقف كل الهجمات على املدنيني. 
وحذرت وزارة اخلارجية الســعودية 
من انزالق األوضاع بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني إلى املزيد من التصعيد 
اخلطيــر، وقالــت إن «اململكة إذ تدين 
كل استهداف للمدنيني، لتؤكد ضرورة 
وقف التصعيد وإحياء عملية السالم 

سيارة إسعاف اسرائيلية تنقل مستوطنا مصابا إثر إطالق النار في القدس الشرقية أمس        (رويترز)وإنهاء االحتالل».  التفاصيل ص ١٥

عصام الربيعان: إعادة توزيع مراقبي شؤون التوظف
بني اجلهات احلكومية في مرحلة املراجعة النهائية

شمول ٤٨٦٧ كويتيًا من باحثي ومسجلي شؤون الطلبة
بكادر الوظائف التربوية املساندة للعرض على «اخلدمة املدنية»

«التأمينات» تستجلب برنامجًا إلكترونيًا 
إلدارة احملافظ والتخطيط اإلستراتيجي

مصطفى صالح 

علمــت «األنبــاء» أن املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية تسعى الى استجالب 
برنامــج إلكترونــي متخصــص فــي إدارة 
احملافظ املالية والتخطيط االســتراتيجي، 
ويتوقع طرح ممارسة خاصة للشراء خالل 
الشهرين القادمني. وفي التفاصيل، تستهدف 
«التأمينات» استجالب برنامج الستخدامه 
من قبل قطاع تخطيط وحوكمة تكنولوجيا 

املعلومات وإدارة التخطيط والتحول الرقمي 
باملؤسسة ليساعد في ضمان التوافق على 
مستوى االستراتيجية والتنفيذ باملؤسسة، 
ولتســريع مبادراتها الرقمية والتكيف عند 
حدوث اضطرابات. وسيعمل البرنامج على 
تعريف العنصر االستراتيجي ورسم اخلرائط 
وإنشــاء محفظة محايــدة للعناصر وإدارة 
الطلب والتخطيط للموارد ورســم خرائط 
الطريق احملايدة للعناصر ورســم خرائط 
عناصر احملفظة املتكاملة وتتبعها وحتليلها.

دراسة أولية خلصخصة مطار الكويت
علي إبراهيم 

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة أن 
مطار الكويت جاء ضمن قائمة من ١٢ جهة وشركة 
حكومية مت إجراء دراسات أولية بشأنها كأحد 
املشــروعات املقترح تخصيصها وفقا ألحكام 
قانون تنظيــم برامج وعمليــات التخصيص 
والئحته التنفيذية. وأشــارت املصادر إلى أن 
إجراء «التخصيص» لدراسة أولية في هذا الشأن 
ال يعني املضي قدما في عملية خصخصة املطار، 

وإمنا تعد الدراســة األولية سبيال ملعرفة هل 
هناك جدوى من الدراســة املستفيضة لعملية 
التخصيص من عدمها، إذ تعطي الدراسة األولية 
صورة عامة لألمر ومتهد الطريق أمام متخذي 
القرار. وأكدت أن أي عملية تخصيص تتطلب 
إجراءات قانونية،  تتمثل في موافقة املجلس 
األعلــى للتخصيص ثم العــرض على مجلس 
الوزراء للموافقة، وقبلها يتم إعداد دراســات 
دقيقة ومستفيضة ومتخصصة، الفتا في الوقت 

ذاته إلى أن تلك الدراسة أعدت قبل سنوات.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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وزير اخلارجية: التحرك الفوري واجلاد لوقف 
اإلساءات املتكررة لرموز ومقدسات املسلمني 

العجمي لـ «األنباء»: تخفيض أسعار قسائم الصباحية 
وأبوحليفة وخيطان اجلنوبي من ١٠ إلى ٥ آالف دينار

عاطف رمضان 

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي، في 
تصريح لـ«األنباء» ســعيه إلى إلغاء قيد عدم التصرف 
لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية وأبو حليفة 
وخيطان اجلنوبي قطعتي (٢و١) (٣ و٤ سابقا) وتخفيض 
الثمن الرمزي لهذه القسائم من ١٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ دينار.

وأضاف الوزير العجمي، أنه قد رفع كتابا إلى مجلس 
الــوزراء بشــأن فتح البدل اخلارجــي وتخفيض القيمة 

للتخفيــف عــن املواطنني واألســر الكويتيــة وجلعلهم 
يتساوون بقرنائهم من مستحقي الرعاية السكنية، وأن 
أصحــاب هذه القســائم ال ميكنهم التصرف فيها ســواء 
بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج املنطقة (البدل اخلارجى) 

قبل مرور ١٠ سنوات من تسلم القسيمة تسلما فعليا.
وذكر أنه مســتمر في العمل على املزيد من القرارات 
التي تصب في مصلحة أصحاب الطلبات االسكانية، وأن 
زياراته املســتمرة لســماع مطالب ومشكالت املواطنني 
وأصحاب الشــأن مــن جلان املناطــق لتحقيق مطالبهم 

وإزالة جميع العوائق أمامهم.

الشيخ سالم العبداهللا

أعرب وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا عن جتديده إلدانة واستنكار 
الكويت الشديدين لتكرار قيام املتطرف 
الدمناركي راســموس بالودان مجددا 
بحرق نســخ من املصحف الشــريف 
فــي العاصمة الدمناركيــة كوبنهاغن 
في خطوة اســتفزازية جديدة مسيئة 

ملشاعر املسلمني حول العالم.
ودعا وزير اخلارجية في تصريح 
له حكومات الدول املعنية إلى ضرورة 
التحــرك الفوري واجلــاد نحو حتمل 

مســؤولياتها لوقــف هــذه األعمــال 
العبثية املنبوذة واإلساءات املتكررة 
لرموز ومقدسات املسلمني ومحاسبة 
مرتكبيها وعدم السماح لهؤالء املتطرفني 
باستغالل مبدأ احلريات ذريعة لإلساءة 
إلى الدين اإلسالمي احلنيف وكل األديان 

السماوية األخرى. 
كمــا دعا إلــى ضرورة نشــر قيم 
التسامح والتعايش السلمي بني جميع 
شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال 

العنف والتطرف.
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التفاصيل ص٣

غير مخصص للبيع


