
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س 21 من شوال 1440 هـ/ 24 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3464 االثــــنــــن

أكد أن الكويت مع متديد خفض اإلنتاج بني »أوبك« وحلفائها 

طالل العذبي: خطة طوارئ جاهزة حتسبًا حلدوث األزمات 

يعتقد تــرامــب أن صفقة الــقــرن هي 
اجلـــزرة الــتــي يعلقها بعد استخدام 
العصا مع العرب.. هذا  الرئيس أساء 
للقادة وأظهرهم كأنهم أتباع ينفذون 
أوامــره.. بالرغم من الرفض املعلن من 
قبل غالبية القادة للمشروع وإعــان 
عدم حضورهم لورشة البحرين إال أنه 
من املتوقع أن معظمهم سيتراجعون 

ويحضرون..

بني السطور

ه�صام املن�صاوي

ــال  ناصر العذبي  أكــد وكيل وزارة النفط الشيخ ط
الصباح أن الوزارة لديها خطط طوارئ مفعلة يقوم عليها 
كوادر مدربة بالكامل، حتسباً حلدوث أي أزمات في املنطقة، 

مشيراً إلى أن املنطقة في أمن وأمان .
 وأضاف خال اختتام فعاليات  املهرجان الصيفي األول 
للتراث واحلــرف اليدوية 2019 الذي أقيم يومي اجلمعة 
والسبت، بالتعاون والتنسيق بني رئيس وأعضاء جمعية 
الساملية التعاونية وفريق أكسبو 965 للمعارض التراثية 
واحلرفية واملبدعني الكويتيني في مدرسة الساملية الثانوية 
للبنات، أن الكويت مع متديد اتفاق خفض إنتاج النفط بني 
منظمة أوبك وحلفائها من اخلارج، كما أن هناك التزام كبير 
من قبل األعضاء في “أوبك” وخارجها باتفاقية خفض 

إنتاج النفط إذ يبلغ التزام الكويت باالتفاقية 100 باملئة.
وأشار إلى أهمية إقامة املهرجان الصيفي األول للتراث 
واحلـــرف اليدوية بالتعاون فيما بــني جمعية الساملية 
وفريق أكسبو 965 للمعارض التراثية واحلرفية واملبدعني 

الكويتيني .

»األمة« يناقش املداولة الثانية ملشروع قانون تنظيم التأمني 

غاب النصاب و احلكومة.. فطارت جلسة »التوظيف«

رفع رئيس مجلس األمة مرزوق 
الــغــامن اجللسة اخلــاصــة املقررة 
ملناقشة قضية التوظيف نهائيا 
لعدم اكتمال النصاب النهائي، 

ولعدم حضور احلكومة.
ــال الــغــامن: »تــرفــع اجللسة   وق
نهائياً لعدم وجــود نصاب نيابي 

ولعدم حضور احلكومة«.
وكانت وزيــرة الدولة للشؤون 

االقتصادية مرمي العقيل قد أكدت 
اخلميس املاضي استعداد احلكومة 
ملناقشة قضية التوظيف مجدداً 
في دور االنعقاد املقبل حرصاً منها 
على التعاون مع أعضاء مجلس 
األمة وليتسنى إلجراءاتها أن تدخل 

حيز التنفيذ.
 وقالت: إن احلكومة استعرضت 
سياستها فــي التوظيف بجلسة 

مجلس األمــة في تاريخ 17 أبريل 
املــاضــي واستمعت للماحظات 
واالقــتــراحــات النيابية التي من 
شأنها املساهمة في تعديل التركيبة 
الوظيفية بــني القطاعني األهلي 
واخلاص إضافة إلى تنمية املوارد 
البشرية الوطنية ورفــع كفاءتها 

الوظيفية في األجهزة احلكومية.
وأن احلكومة “وحرصا منها 

على التعاون مع أعضاء مجلس 
األمــة تؤكد استعدادها ملناقشة 
قضية التوظيف مــجــددا فــي دور 
ـــك ليتسنى  االنــعــقــاد املــقــبــل وذل
إلجراءاتها أن تدخل حيز التنفيذ 
وأن تــقــدم ألعــضــاء مجلس األمــة 
ــا مت اتــخــاذه وتنفيذه  ــزا مل ــوج م
خال تلك الفترة والنتائج املترتبة 

عليها”.
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األردن أعلن مشاركته رسميًا في ورشة البحرين

رفض عربي كبير لرؤية ترامب االقتصادية 
حلل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

جاريد كوشنر

ــة أنها  ــي فيما أعلنت احلكومة األردن
ستشارك في ورشــة البحرين التي دعت 
إليها الــواليــات املتحدة األمريكية ضمن 
ــراع الفلسطيني  ــص خطة ســام حلــل ال
- اإلسرائيلي. وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية األردنــيــة سفيان القضاة إن 
املشاركة األردنية ستكون على مستوى 
أمــني عــام بـــوزارة املالية »لاستماع ملا 
سيطرح والــتــعــامــل معه وفــق مبادئه 
الثابتة ان القضية الفلسطينية هي القضية 
املركزية األولى. وجدد التأكيد على موقف 

األردن بــأن ال بديل حلل الدولتني الذي 
يضمن جميع احلقوق املشروعة للشعب 
الفلسطيني وفي مقدمها حقه في احلرية 
والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السام العربية.
ــة الرئيس األمريكي دونالد  فــإن رؤي
ترامب االقتصادية في إطــار خطة أوسع 
حلــل الــصــراع اإلســرائــيــلــي الفلسطيني 
تواجه ازدراًء ورفضاً وسخطاً في العالم 

العربي.

العبد اجلليل: موقف الكويت جتاه القضية 
الفلسطينية ثابت اليتغير

دعم عربي للسلطة الفلسطينية 
ب�100 مليون دوالر شهريًا

أكد وزراء املالية العرب أمس، مجدداً التزام الدول األعضاء 
في جامعة الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية مببلغ 100 

مليون دوالر أمريكي شهرياً.
وقال الــوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ في مقر اجلامعة 
بالقاهرة، إنهم قرروا االلتزام بـ«تفعيل شبكة األمان العربية 
دعماً لدولة فلسطني في مواجهة الضغوطات واألزمــات املالية 
التي تتعرض لها«، بـ«دعم السلطة الفلسطينية مببلغ 100 

مليون دوالر شهرياً«.

الهاشم: إلغاء نظام االستبدال 
غير قابل للتطبيق

ــدت النائبة صفاء الهاشم عضو جلنة الــشــؤون املالية  أك
واالقتصادية البرملانية أن إلغاء نظام االستبدال ومنح املتقاعد 
20 مرة ضعف راتبه ملرة واحدة في العمر، هو اقتراح غير منطقي 
وغير قابل للتطبيق ألنه يلغي احلرية في تكرار االستبدال وطلبه 

أكثر من مرة.
 وأشـــارت إلــى أن هناك اقتراحات أخــرى بأسلوب السداد 
للقرض احلسن أكثرها معقولية هو أن يتم السداد  %10 شهرياً 

بدالً من 25%.
 وأوضحت أن تعهد وزير املالية د. نايف احلجرف أمام النواب 
كان واضحا، مؤكدة أهمية التأني في دراسة املقترحات وأن تبنى 

رؤية اللجنة على حتقيق املصلحة العامة.
وكانت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية قد استكملت في 
اجتماعها أمس مناقشة مجموعة من االقتراحات بقوانني بشأن 
تعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر 
األميري رقم 61 لسنة 1976.  وبينت الهاشم أن اللجنة منحت 
احلكومة مهلة 3 أسابيع لتقدمي تصورين يتم من خالهما حتديد 

فائدة االستبدال بسقف معني ال يتجاوز 3 أو 4 %.

»التعليم العالي«: قبول
1977 طالبًا في خطة البعثات   

اخلارجية »2020/2019«
أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية أمس عن قبول 1977 طالبا 
وطالبة ضمن خطة بعثاتها اخلارجية للعام الدراسي 2020/2019 

وذلك من أصل 2257 طالبا وطالبة تقدموا لهذه البعثات.
 وقالت الوكيل املساعد لشؤون البعثات واملعادالت والعاقات 
الثقافية في الوزارة فاطمة السنان إنه مت قبول 735 طالبا في اململكة 
املتحدة و696 طالبا في الواليات املتحدة االمريكية و213 طالبا في 

ايرلندا إضافة الى 125 طالبا في االمارات و69 طالبا في البحرين.
ودعت الطلبة املقبولني وأولياء أمورهم إلى حضور اللقاء التنويري 
املخصص للمقبولني في الواليات املتحدة األمريكية وكندا الذي يقام 
مساء اليوم على مسرح جامعة الكويت باخلالدية حتت رعاية وزير 

التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي.
وذكرت أن اللقاء التنويري املخصص للطلبة املقبولني في اململكة 
املتحدة وإيرلندا وبقية الدول سيقام مساء بعد غد الثاثاء على مسرح 

جامعة الكويت باخلالدية.

السعودية تبدأ استقبال طلبات 
»اإلقامة املميزة« للوافدين

أعلن مركز اإلقامة املميزة في السعودية أمس، بدء استقبال 
طلبات الراغبني باحلصول على اإلقامة املميزة.

ونقلت وكــالــة األنــبــاء السعودية الرسمية “واس”، أنه 
باستطاعة املعنيني التقدمي إلكترونيا، ورفــع جميع الوثائق 

املطلوبة والسداد اإللكتروني للمقابل املالي.
ويقدم املركز نوعني من اإلقامة املميزة السعودية، األول 
اإلقامة املميزة الدائمة مبقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى احلياة، 
والنوع الثاني اإلقامة املميزة احملددة مبقابل مالي يدفع سنوياً، 

وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وتأتي موافقة مجلس الــوزراء السعودي، على نظام اإلقامة 
املميزة، إلتاحة الفرصة ملن يرغب باالستقرار أو االستثمار في 

اململكة وفق املعايير التي حددها النظام.

جلسة »التوظيف« طارت بسبب عدم اكتمال النصاب
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