غري خم�ص�ص للبيع

نحن جنر�ؤ على الكالم

أمثال
لكل داء دواء

 ...إال الحماقة أعيت
من يداويها

يومية كويتية عربية �شاملة

«الغرب» تقدموا بعلمهم وفكرهم
وأصبحوا دو ً
ال عظمى ،ألن دمهم بارد.
أما «الشرق» فقد تأخروا بعاداتهم
وتقاليدهم وتقوقعوا بسبب عنترياتهم
وانفعاالتهم ألن دمهم حار.

الخميس
العدد ()3254

يقولون

 11يناير  28 - 2018صفحة  100 -فلس

المجلس وافق على تعديل قانون البلدية ويستعجل «التشريعية» إنجاز «سجن النواب»

انتخابات «البلدي» خالل أربعة أشهر
 ...وإعادة «التقاعد المبكر» إلى «المالية»

الغانم :النواب يريدون التأكد من صحة
األرقام المقدمة من «التأمينات»

وزير المالية :أي قرار يتخذ حالي ًا يؤثر
سلب ًا على الموظفين والمتقاعدين
كتب حمد احلمدان وفار�س عبدالرحمن:

واف��ق جمل�س االم��ة باملداولتني الأول��ى والثانية
وباجماع امل�صوتني على م�رشوع قانون بتعديل بع�ض
�أحكام قانون بلدية الكويت.
وواف��ق على طلب نيابي با�ستعجال جلنة ال�ش�ؤون
الت�رشيعية والقانونية الربملانية الجناز تقريرين
مبا ال يتجاوز  30يوما ب�ش�أن االقرتاحني بقانون
حول عدم �سجن �أع�ضاء جمل�س الأم��ة وع��دم ايقاف
��صرف ال��ع�لاوات االجتماعية للموظفني وف�صلهم
�إال مبوجب حكم ق�ضائي نهائي بات.
كما وافق املجل�س على اعادة االقرتاحات بقوانني
ب�ش�أن خف�ض �سن التقاعد ومنع تقا�ضي فوائد عن
قرو�ض امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�إلى جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية الربملانية
لال�ستعانة بجهة ا�ست�شارية حمايدة.
وقال رئي�س جمل�س الأم��ة م��رزوق الغامن ان جل�سة
املجل�س العادية التكميلية ج��اءت طويلة لكنها

ملك البحرين استقبل ناصر الصباح

«الثالثي» عقدوا اجتماع ًا عقب جلسة أمس
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متوافقة مع الدستور والقانون

وزير العدل :إجراءات الحكومة تجاه
النواب المسجونين سليمة

�أكد وزير العدل وزير الأوق��اف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
فهد العفا�سي �سالمة �إج��راءات احلكومة جتاه النواب
املحكومني يف ق�ضية «دخول املجل�س» وتوافقها مع
الد�ستور والقانون �إذ جاءت بناء على قرار من النيابة
العامة ولي�س من حق احلكومة التدخل يف �أعمال ال�سلطة
الق�ضائية.
وقال �إن «احلكومة قامت بدورها بناء على �إجراءات

النيابة العامة وال منلك �إال اال�ستجابة لها».
و�أ�ضاف �أن الق�ضية نظرت يف الق�ضاء ومبوجب ذلك
رفعت احل�صانة النيابية عن النواب ب�شكل �رصيح,
مو�ضحا �أنهم بذلك �أ�صبحوا �أ�شخا�صا عاديني ي�رسي
عليهم ما ي�رسي على غريهم يف هذه الق�ضية.
و�أف��اد ب�أن النيابة العامة هي املنوط بها م�س�ؤولية
تنفيذ الأحكام الق�ضائية.

الجاراهلل :ال صحة لحركة تنقالت
بين رؤساء البعثات الدبلوماسية

نفى نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله ،نفي ًا قاطع ًا �صحة ما
يتم تداوله عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي حول وجود حركة تنقالت
بني ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية
الكويتية وما ت�ضمنته من ا�سماء

وجهات منقولني �إليها.
و�أو�ضح �أن تكرار ت��داول مثل هذه
املعلومات املغلوطة «ميثل احراج ًا
لنا مع عوا�صم الدول امل�شار اليها
وارباك ًا وجتاوز ًا للأعراف والأ�صول
املرعية واملتبعة يف هذا ال�ش�أن».

مثمرة ,م�ؤكد ًا ان كل اع�ضاء املجل�س باختالف �آرائهم
وتوجهاتهم يتفقون على م�صلحة الوطن واملواطن
و�أو�ضح �أن قانون البلدية الذي �أقر و�ضع �ضوابط
لالنتخابات املقبلة.
وب�ش�أن مناق�شة خف�ض �سن التقاعد قال ان ما ميكن
ان يحقق للمواطن بقانون غري مدرو�س ويت�سبب يف
كوارث م�ستقبلية لن يكون مقبو ًال ,و�أو�ضح ان النواب
يريدون الت�أكد من �صحة الأرق��ام املقدمة من قبل
م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية.
من جهته �شدد وزير املالية نايف احلجرف على حر�ص
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية الكامل على
توفري احلياة الكرمية للمتقاعدين مبا ميكنهم من
حتمل اعباء احلياة بعد انتهاء اخلدمة وفق ًا ملا جاء
يف مر�سوم �إقرارها.
وق��ال �إن �أي ق��رار يتخد يف هذا ال�ش�أن ي�ؤثر �سلب ًا
على املوظفني املتواجدين على ر�أ�س عملهم وعلى
املتقاعدين اي�ض ًا ,م�شدد ًا على ��ضرورة اال�ستعانة
(�ص  4و 5و 6و)7
بـ«ا�ست�شارة عاملية حمايدة».

و�أه��اب اجلارالله باجلميع حتري
الدقة يف نقل مثل هذه االخبار حتى
ال ت�ضطر ال��وزارة �آ�سفة الى اتخاذ
االج����راءات القانونية املنا�سبة
�ضد ك��ل م��ن يعمد ال��ى ن�رش هذه
املعلومات املغلوطة.

السبيعي :استجواب الصبيح
يقدم اليوم
�أعلن النائب احلميدي ال�سبيعي
�أن ا�ستجواب وزي��رة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل وزي��رة
الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح �سيقدم اليوم.
وق��ال ال�سبيعي على هام�ش
جل�سة جمل�س الأمة �أم�س :الزم
نخل�ص ال��ي��وم مبجر وران��ا

ا�ستجواب نبي نكتبه ونقدمه
باجر «اليوم».
وكان مبارك احلجرف وخالد
العتيبي واحلميدي ال�سبيعي
قد عقدوا اجتماع ًا �أم�س عقب
اجلل�سة بحثوا خالله اللم�سات
االخرية ال�ستجوابهم للوزيرة
ال�صبيح.

في مؤتمر الكويت إلعمار العراق
قال ال�سفري الأمريكي لدى العراق دوغال�س �سيليمان
�أم�س ان بالده �ستلعب «دور ًا قيادي ًا» يف م�ؤمتر الكويت
العادة اعمار العراق املقررة اقامته يف الـ 12من فرباير
املقبل.
وقال يف ت�رصيح �صحايف ان الواليات املتحدة االمريكية
تخطط حاليا لتنفيذ عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية
املهمة يف العراق من بينها م�رشوع ت�أهيل الطريق
الدويل بني بغداد ومنفذ طريبيل احلدودي مع االردن

غربي البالد.
و�أو�ضح ان امل�رشوع �سي�ؤمن فر�ص عمل خ�صو�صا ل�سكان
حمافظة االنبار كما انه لن يكلف احلكومة العراقية اي
مبالغ مالية.
وا�شار الى ان اال�سبوع املقبل �سي�شهد كذلك االعالن عن
م�رشوع يف جنوب العراق ال�ستثمار الغاز امل�صاحب
من احلقول النفطية ,الفتا الى ان امل�رشوعني يعدان
منوذجا ا�ستثماريا تتطلع امريكا القامتهما يف العراق.

«القوى العاملة»:
نموذج جديد
لتصاريح العمل

وزير الصحة :عالج الحاالت الطارئة
 ...قبل تحصيل «الرسوم»

كتب �أحمد احلربي:

نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي

كتب �صالح الدهام:

�أ�صدر وزير ال�صحة ال�شيخ با�سل ال�صباح ،قرار ًا
ب�أن تكون الأولوية للعالج للحاالت الطارئة التي
حتتاج للرعاية العاجلة يف جميع امل�ست�شفيات
دون �أي ت�أخري يف ت�شخي�صها �أو عالجها ،وتقدمي
العالج العاجل دون ت�أخري للمحافظة على حياة
و�صحة و�سالمة املر�ضى ،حتى ا�ستقرار حالتهم.
و�أ�شار القرار �إلى �أن «حت�صيل الر�سوم ي�أتي بعد
ا�ستقرار احلالة وجتاوز املرحلة الطارئة ،وفق ًا
لإجراءات التح�صيل».
و�شكل جلنة للتحقيق يف املخالفات املالية
لعقد �إح��دى ال�رشكات الطبية ،واملخالفات
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العجمي :من
يصف إيران
بالعدو
ال يفقه شيئ ًا
8
وداد البناي:
العناصر
النسائية
تشارك في
إدارة مباريات
الكرة الطائرة

السفير األميركي  :واشنطن ستلعب دوراً قيادي ًا

ّ
شكل لجنة تحقيق في المخالفات المالية

املالية اخلا�صة ب��ع��دم ال���رد على مالحظات
ديوان املحا�سبة ،كما �أعاد ت�شكيل جلنة تفتي�ش
الأ�سنان.
كما �ألغى وزير ال�صحة قرار �إحالة رئي�سة ق�سم
العالج الطبيعي مب�ست�شفى الأمريي جنالء ال�شامي
�إلى التقاعد تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي ونقلها �إلى مركز
الرا�شد بذات املن�صب.
من جهة �أخرى �أ�صدر وزير ال�صحة قرار ًا بت�شكيل
اللجنة العليا للربنامج الوطني للوقاية من
ال�صمم وفقدان ال�سمع ورعاية الأذن.
وكانت وزارة ال�صحة �أعلنت �أم�س عن جناح �أول
عملية زراعة قلب �صناعي.
�ص3

و�أو�ضحت م�صادر مطلعة �أن
حم���اور اال���س��ت��ج��واب �سرتكز
على امل�ساعدات االجتماعية
واجل���م���ع���ي���ات ال��ت��ع��اون��ي��ة
وت���ع���ي���ي���ن���ات ال���واف���دي���ن
والتجاوزات املالية والإدارية
يف ال�ش�ؤون والهيئات التابعة
للوزيرة ال�صبيح.

الكويت تدين
االعتداءات
المتكررة
ضد بعثة
«مونوسكو»
في الكونغو

• وزير ال�صحة مهنئ ًا الطبيب امل�رشف على جناح �أول عملية زراعة قلب �صناعي

اعتمدت الهيئة العامة للقوى
العاملة بالتن�سيق مع وزارتي
الداخلية واخلارجية ،منوذج ًا
جديد ًا لت�صاريح العمل بو�ضع
«رقم �رسي» لكل معاملة ،وذلك
�ضمن الإجراءات الكفيلة بتنظيم
�آلية ت�شغيل الأيدي العاملة يف
الكويت.
وقالت م�صادر �إن ه��ذا االجراء
مينح �سفارات الكويت لدى الدول
امل�صدرة للعمالة القدرة على
ك�شف عمليات التزوير و�ضمان
�سالمة معامالت «�سمات الدخول»
عن طريق الدخول �إلى «الباركود»
والت�أكد من �صالحية «الفيزا»،
التي ت�شرتط على احلا�صل على
�سمة الدخول مراجعة ال�سفارة
�أو القن�صلية الكويتية يف بلده.
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«آبل» تقوم بإصالح
برنامج سفاري
على أجهزتها
أفضل تطبيقات
التراسل الفوري
المجانية لهواتف
أندرويد وآيفون
برنامج iMazing
يتحقق من حالة
بطارية آيفون
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