
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س

»التشريعية«: تأمني صحي على الوافدين ورسوم مقابل اخلدمات الصحية

50 دينارًا شهريًا بدل وقود للكويتيني

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ربيع �صكر

واف��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة التشريعية 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة أم���س ع��ل��ى ع���دد من 
االق��ت��رح��ات الشعبية مثل منح 
ب��دل وق���ود للكويتيني العاملني 
ف��ي ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي واخل��اص 
واملتقاعدين ومستحقي املساعدات 

العامة بواقع 50 دينار شهريا
كما وافقت على ف��رض التأمني 
ال��ص��ح��ي ع��ل��ى األج��ان��ب وف��رض 

رسوم مقابل اخلدمات الصحية.
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الدالل عن قضية الشهادات 
املزورة : الوضع »خاموش«

ق���ال ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ال�����دالل، إن وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم 
ال���ع���ال���ي أع���ط���ي ال���ف���رص���ة ال���ك���ام���ل���ة ل��ل��ع��م��ل ول���ك���ن ح��ت��ى 
اآلن ل���م ن����رى خ��ط��ة ل������وزارة ال��ت��رب��ي��ة، الس��ي��م��ا وإن ل��دي��ه 
 خ��ب��رة كبيرة ف��ي ال����وزارة خ��ال عمله كوكيل للتعليم العالي.
وأض��اف ال��دالل ان قضيه تزوير الشهادات مهمة وه��زت الشارع 
الكويتي وكان التركيز على الشهادات من اجلامعات املصرية وفي 
البداية أيدنا إجراءات الوزير في هذه القضية ولكن بعد ذلك أصبح 

الوضع »خاموش« وتوقف كل شئ. 

»املركزي« لشركات الصرافة : 
راقبوا جيدا

دع��ا بنك الكويت املركزي ، شركات الصرافة إل��ى تافي أوجه 
القصور في عملها سواء جلهة تطبيق املتطلبات الرقابية احمللية، 
 والدولية، أو الربط بني فروعها أو القصور في البرامج املستخدمة.
جاء ذلك في كلمة ملدير الرقابة امليدانية في بنك الكويت املركزي 
عبد احلميد العوض، خال ورشة عمل نظمها »املركزي( لشركات 
الصرافة بعنوان  متطلبات التعليمات الصادرة إلى شركات الصرافة 

في مقر البنك.

»اإلطفاء«: وقف إشرافّيني 
عن العمل وإحالة ضابطني 

إلى القضاء
أصدر املدير العام لادارة العامة لاطفاء الكويتية الفريق خالد 
املكراد ق��رارا يقضي بإيقاف ضابطني اثنني برتبة نقيب عن العمل 
وإحالتهما إلى اجلهات القضائية املختصة على خلفية ما أثير حولهما 

من شبهة التربح واالستياء على املال العام.
وقالت إدارة العاقات العامة واإلع��ام في )اإلط��ف��اء( في بيان 
صحفي امس، إن الفريق املكراد وجه في وقت سابق بجرد محتويات 
صندوق اإلي���رادات في إدارت��ي وقاية محافظة حولي والعاصمة 

وحصر املعامات التي مت اجنازها حتى تاريخه.
وأض��اف��ت أن��ه مت إيقاف ثاثة آخرين من املوظفني املدنيني عن 
العمل مبستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم لتفريطهم في أداء 

واجباتهم الوظيفية.

النائب العام : ال حسابات 
لألطفال على مواقع
التواصل االجتماعي

أمر النائب العام املستشار ضرار العسعوسي باعتماد ضوابط حلماية 
األطفال على مواقع التواصل االجتماعي أعدتها اللجنة الوطنية العليا 
حلماية الطفل بالتعاون مع نيابة األح��داث. وقد تقرر في تلك الضوابط 
التي جاءت في إعان صادر عن نيابة األحداث في النيابة العامة بوزارة 
العدل امس االثنني، أنه يجب االلتزام باحلد األدن��ى للعمر املسموح به 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وهو 13 عاما كما ال يجوز إنشاء أو 
إدارة حسابات ملن هم دون ذلك العمر فيما عدا املواقع املخصصة الستخدام 
األطفال. كما تقرر أنه ال يجوز استغال األطفال جتاريا عبر مواقع التواصل 
االجتماعي كاستغال األطفال في مجال االعانات والترويج االقتصادي 
بغرض الربح املالي. وبني االعان أنه يستثنى من ذلك اإلعانات اإليجابية 
للترويج عن السلع واخلدمات املفيدة شريطة أن يكسبهم قيما تربوية 

مفيدة تساعد على االندماج في املجتمع.
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بعد أن تفقد علم بالدهم قبيل التقاط الصورة التذكارية اجلماعية بالقمة اخلليجية

قطريون لسمو األمير: عسى عمرك طويل

تفقد سمو أمير الباد - حفظه الله - 
علم دولة قطر الشقيقة قي رسالة جميلة 
تؤكد أهمية عودة املياه إلى مجاريها.. 
حركة سموه جاءت عفوية دون تخطيط 
مسبق وه��ي تعبير ع��ن مكنون حبه 
جلميع دول اخلليج ورغبته بالتسامي 

على اخلافات البسيطة..
الشعب القطري الشقيق رد التحية!

بني السطور احلجرف: مزايا جديدة للمتقاعدين
في تعديالت قانون التأمينات االجتماعية   

اش��ار وزي��ر املالية ال��دك��ت��ور نايف 
احلجرف الى أهمية تغيير نظرة املجتمع 
»السلبية« جتاه املتقاعدين واالستفادة 
من طاقاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في 
خدمة ال��وط��ن، الفتا ال��ى أن تعديات 
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية بشأن 
خفض سن التقاعد والتقاعد املبكر التي 

حتظى بتوافق حكومي- نيابي حتمل 
العديد من املميزات للمتقاعدين مبا يكفل 

لهم احلياة الكرمية.
وف��ي كلمة ألقاها بافتتاح املؤمتر 
الثالث للمتقاعدين واملعنون “استثمار 
خ��ب��رات املتقاعدين.. م��ن احمللية إلى 
العاملية” أض��اف أن التعديات على 

القانون تشمل فترة سماح ملن استكمل 
م��دة اخلدمة ول��م يبلغ السن احمل��ددة، 
مبينا أنه مت التوافق على اقتراح طرح 
فترة سماح من تاريخ سريان القانون 
إل��ى 1 يناير 2020 لكل م��ن استكمل 
م���دة اخل��دم��ة 30 س��ن��ة ل��ل��ذك��ور و25 
سنة للنساء ول��م يبلغ السن احمل��ددة 

لاستحقاق إذ أن��ه ف��ي 31 ديسمبر 
2019 يستحق املعاش التقاعدي بدون 
تخفيض أيا كان تاريخ انتهاء اخلدمة 
دون س��ري��ان ش���رط ال��س��ن ع��ل��ى ه��ذه 

احلاالت.

 430 العدساني: نستهدف إنتاج 
ألف برميل يوميا من النفط الثقيل

اكد الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول نزار العدساني أن القطاع 
النفطي الكويتي يستهدف تطوير قدرات إنتاج النفط الثقيل، مبينا أن 
هذا املوضوع ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا ألنه ميثل خطوة جتاه رفع 

القدرات اإلنتاجية.

حديُث الَعَلِم الَقَطرّي
 إلى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح أمير دولة الكويت :

��َن��اَك وال��َع��ل��ي��اَء واحَل��َس��َب��ا .. َص��اَف��ْح��تمُ ميمُ
ملَّ����ا أَت����ان����ي ص���ب���احمُ املَ����ج����ِد واق���َت���َرَب���ا

َح���يَّ���اَك ع���ّن���َي إْذ ع��اَن��ْق��َت��ِن��ي َوَط������ٌن ..
��َب��ا ��همُ ��س��ام��ي ال��نَّ��ج��َم وال��شُّ ����َاَك يمُ َي����َرى عمُ

��ب��َت��ِه��َج��اً .. مَلَ��ْس��تمُ ف��ي َراَح��َت��ي��َك ال��َع��دَل ممُ
دَّ واألََدَب������ا ��ْب��َت��ِس��َم��اً ، وال������ومُ واخَل���ْي���َر ممُ

���ْن���َت ِف��ي��َن��ا إذا م���ا أَْزَم�������ٌة َط������َرأْت .. وكمُ
��َوَب��ا دُّ اخَل��ْط��َب وال��نُّ ���دمُور َت����رمُ َص����ْدَر ال���صُّ

��لّ��م��ا َع���َرَض���ْت .. م��ا زاَل َق���ولمُ���َك َي��ْع��لمُ��و كمُ
��َط��َب��ا ���رمُ ال��ّت��وج��ي��َه واخلمُ ���ٌة ، َت���ْن���شمُ ���لِ���مَّ ممُ

َن���َط���ْق���َت ب����احَل����قِّ ملَّ����ا َع�����زَّ ق���اِئ���لمُ���همُ ..
���دِق ملَّ���ا َغ�����اَب واغ���َت���َرَب���ا وِج���ئ���َت ب���ال���صِّ

������همُ .. ������ْدِركمُ َك ف��ي��م��ا أن�����َت ممُ ِل���ل���ِه َدرُّ
��َب��ب��ا �����َداوي ال�����دَّاَء وال��سَّ ��ب��ي��ِب يمُ َش����أَن ال��طَّ

���ودمُ ال��ت��ي م��ا ِزل����َت َت��ْب��ذمُلمُ��َه��ا .. ���همُ ت��ل��َك اجلمُ
��ممُ َدأََب����ا ���ص���َرِة احَل����قِّ أَْض���َح���ْت ِم��ن��كمُ ف��ي نمُ

َس��َي��ْك��تمُ��بمُ ال��ِع��ل��ممُ وال��ت��اري��خمُ َم��ْوِق��َف��ك��م ..
���وِر َف����وَق ال���دَّه���ِر واحِل��َق��َب��ا ِف ال���نُّ ِب���أَح���رمُ

����ممُ .. ����كمُ وَي���ع���لَ���ممُ اجَل���ي���لمُ ث����مَّ اجل���ي���لمُ أنَّ
���َب���ا مُ ���ْن���تمُ���م س�������ادًة جنمُ ب�����نَي األك�����اب�����ِر كمُ

عبدالعزيز بن صالح اخلليفي
 10 /12/ 2018م

اخلليجي  ال��ش��ع��ب��ي  ال��ه��م  ع��ك��س��ت  ك��ل��م��ة  ال���غ���امن: 
وال�������ق�������ل�������ق ح�����������ول م������س������ي������رة م�����ج�����ل�����س ال������ت������ع������اون

�صمري خ�رض

ردود فعل قوية شهدتها أغلب وسائل 
االع��ام وساحات التواصل االجتماعي 
محليا وخليجيا ، عقب كلمة سمو أمير 
ال��ب��اد ف��ي اجللسة االفتتاحية للقمة 
اخلليجية التاسعة وال��ث��اث��ني أمس 
االول في العاصمة السعودية الرياض،  
وكانت ردود الفعل القطرية هي األبرز 
بعد قيام سمو االمير بتفقد علم قطر قبيل 

التقاط الصورة التذكارية مع القادة  .
فعلى وسائل التواصل االجتماعي 
انتشر هاشتاغ #عسى_عمرك_طويل الذي 

حمل العديد من تعليقات االثناء واالطراء 
س��واء من كويتيني او من قطريني  مثل 
»يستاهل احل��ب أبونا صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد ه��اذا العود إللي 
بعد ال��ل��ه ح��اف��ظ ال��دي��رة وأه��ل��ه��ا الله 
اليحرمنا واليحرم اخلليج منه«، »قطر 
منا وفينا و ان شاء الله تعود للسرب 
اخلليجي« ، »تعجز الكلمات في وصف 
امتناننا لهذا األمير بكل ماحتمله كلمة 
أمير من معاٍن جميلة..أبرك من تفّقد 
العلم و حّيا كل قطري و قطرية والمس 
قلوبهم بهاللقطة العفوية« ، »ياعمري 

شايل هم ديرته وه��م اخلليج وشلون 
ماتبونا نحبه بعد« ، »انت قايد، وانت 
قدوة،وانت قمة«، »علم يتفقد علم، الله 
يطول فعمر أبونا الشيخ صباح األحمد.. 
حكيم ال��ع��رب« ، »والزال�����ت م��درس��ة 
السياسة التي يديرها أميرنا تبهر العالم 
.. احلياد مبدأ والوفاء سيرة و احلكمة 
صباحية« ، »ان��ت الفخر .. وت��اج��ه و 
نبراسه« ، »القمه كلها بوناصر.. ابو 

اخلليج وحكيم املنطقه” 
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