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أكادمييون كويتيون تقدموا لرئيس مجلس األمة بورقة بحثية ملعاجلة االختالالت االقتصادية

ق ـبـل فــوات األوان..
قطر تدشن محور صباح األحمد
اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب
السمو الشيخ متيم بن
حمد آل ثاني أمير دولة
قطر الشقيقة امس نائب
رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ
ح��م��د اجل���اب���ر وذل���ك
مبناسبة زيارته لدولة
قطر للمشاركة في حفل
افتتاح مشروع محور
صباح األحمد.
ون��ق��ل اجل��اب��ر ال��ى
سمو أم��ي��ر دول���ة قطر
ول��ل��ش��ع��ب ال��ق��ط��ري
حتيات وتقدير صاحب
ال��س��م��و أم���ي���ر ال��ب�لاد
الشيخ ن���واف األحمد
وسمو ولي عهده األمني
الشيخ مشعل األحمد
ع��ل��ى ك���رمي م��ا ع��ب��روا
عنه من مشاعر امل��ودة
واحمل��ب��ة جت���اه بلدنا
الكويت والتي جتسدت
بتسمية احمل��ور باسم
س��م��و األم��ي��ر ال��راح��ل
طيب الله ثراه.
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استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه
ام��س ع���ددا م��ن االك��ادمي��ي�ين الكويتيني املتخصصني
باالقتصاد واملالية حيث قدموا له ورقة بحثية تتعلق
مبعاجلة أوج��ه االخ��ت�لاالت االقتصادية وأهمية خلق
استدامة تنموية ف��ي ال��ب�لاد حت��ت ع��ن��وان «قبل ف��وات
األوان».
وت��رك��ز اللقاء على أه��م أوج��ه القصور واالخ��ت�لال
والضعف في البنية االقتصادية وأهمية خلق منظومة
اق��ت��ص��ادي��ة راس��خ��ة ومتينة تضمن اس��ت��دام��ة األداء
االقتصادي واملالي الكويتي وتعزيز كفاءته وانتاجيته
وتنافسيته.
وحضر اللقاء النواب عدنان عبدالصمد ،د.عبدالله
الطريجي ،م.أحمد احلمد ،د.علي القطان ،وأعضاء الوفد
األك��ادمي��ي د.ض���اري الرشيد ،د.عبدالرحمن الطويل،
د.نواف العبداجلادر ،د.يعقوب باقر ،د.سليمان البدر،
د.اح��م��د اشكناني ،د.عبدالرحمن ال��رف��اع��ي ،د.حصة
العجيان ،د.سارة خلف ،ود.دالل أحمد ،د.أسماء الفاضل،
د.محمد عسكر ،د.سليمان اجلزاف ،ود.شمالن البحر.

بني السطور

سمو أمير قطر يستقبل وزير الدفاع الشيخ حمد اجلابر مبناسبة مشاركته في حفل االفتتاح

احلبس عقوبة اإلخالل
بقانون حق االطالع

أبوظبي حتتفي بالعيد الوطني الكويتي

ترأس سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء في
قصر بيان امس اجتماعا عبر تقنية االتصال املرئي املباشر بشأن
قانون حق االط�لاع على املعلومات وقواعد تنفيذه بحضور
الوزراء وقياديني من  75جهة حكومية  ،مؤكدا أن االخالل بتنفيذ
بنود هذا القانون يترتب عليه عقوبات تصل إلى احلبس أحيانا
ملن يخالف بنوده من املسؤولني في احلكومة
وأكد اخلالد أن أهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ
مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنني
قبل أن نكون مسؤولني أن ال مناطل أو نسوف جتاه أي خطوة
إيجابية ملسيرة جهودنا جت��اه تعزيز النزاهة ومحاربة
الفساد السيما أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع
املسؤولني على تنفيذ بنوده من القياديني واملعنيني والتأكد من
استعداد كافة اجلهات احلكومية قبل موعد سريان القانون في
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«املالية البرملانية»
تطالب بسرعة
إقرار «الدين العام»
شددت اللجنة املالية البرملانية على ضرورة سرعة إقرار الدين
العام وذلك لتوفير السيولة ملواجهة العجز في امليزانية على
تسييل األصول أو السحب من االحتياطي ،مطالبة بإصالحات
اقتصادية حقيقية تتزامن مع اقرار القانون ،ومشيرة الى أن على
احلكومة أن تقدم خطة واضحة حول هذه اإلصالحات وخطة
واضحة لتنويع إيرادات امليزانية العامة ،ونحتاج دراسة فنية
متخصصة .
ورأى تقرير اللجنة ضرورة سرعة إقرار قانون الدين العام
للدولة وذلك لتوفير السيولة الضرورية ملواجهة عجز امليزانية
 ،كما ان الظروف املالية والعاملية مواتية ومناسبة لالقتراض في
الوقت احلالي ويعتبر أفضل من اللجوء إلى تسييل األصول أو
سحب من االحتياطي.

«الشؤون» % 30 :دوام
املوظفني وحتذر غير امللتزمني

تنفيذا ً لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا ً ،بشأن تخفيض
نسب احلضور إلى مقار العمل مبا ال يتجاوز  % 30بالقطاع
احلكومي ،وتعميم ديوان اخلدمة املدنية « »2021/4الصادر
بشأن ال��زام اجلهات احلكومية بذلك ،أص��در وكيل وزارة
ال��ش��ؤون االجتماعية بالتكليف مسلم السبيعي ،التعميم
اإلداري رقم «/2أ» لسنة  ،2021والقاضي بالزام الوحدات
التنظمية كافة في ال��وزارة ،حتديد نسبة موظفيها في مقار
العمل لديها مبا ال يتجاوز  ،% 30وفقاً ملقتضيات املصلحة
العامة وظروف العمل ،والحكام السيطرة بصورة أوسع على
التجمعات واحملافظة على التباعد االجتماعي ،وتقليل فرص
انتشار الوباء.
وذكر التعميم ،أنه في حال احلاجة إلى زيارة عدد املوظفني
يتم مخاطبة ال��ش��ؤون اإلداري���ة في ال���وزارة مب��ب��ررات ذلك
للتنسيق مع ديوان اخلدمة بهذا الشأن.

حسناً فعل وزي��ر الداخلية الشيخ ثامر
العلي بتحويل بعض أعضاء اجلهاز األمني
إلى النيابة العامة ،للتحقيق في ما أثاره
النائب الدكتور بدر الداهوم  ،القضاء العادل
ف��ي الكويت سيصل إل��ى احلقيقة ويطبق
القانون ،ما قام به الوزير هو األسلوب األمثل
للتعاون بني املجلسني ملا فيه مصلحة البالد،
دف��اع بعض ال���وزراء عن أخطاء وزاراتهم
تعتبر مشاركة للمتجاوزين في أفعالهم .

علم الكويت يزين جزيرة ياس اإلماراتية

أض���اءت ج��زي��رة ي��اس ف��ي إم��ارة
أب��وظ��ب��ي أم��س معاملها السياحية
ب��أل��وان علم دول��ة الكويت واللون
األزرق احتفاء باليوم الوطني الـ60
للكويت.
وواكبت جزيرة ياس هذه املناسبة
بتحويل مناطق اجل��ذب الرئيسية
لها إل��ى ال��ل��ون األزرق مب��ا ف��ي ذلك
«ع��ال��م ف��ي��راري أبوظبي» و «ي��اس
ووتروورلد» و «عالم وارنر براذرز»
ف��ي��م��ا ت��زي��ن��ت احل��ل��ب��ة الرئيسية
لسباقات «الفورموال واح��د» بعلم
دولة الكويت.
وتعتبر جزيرة ي��اس واح��دة من
أب��رز الوجهات الترفيهية وأسرعها
من��وا اإلم���ارات وتقع على شواطئ
أبوظبي على بعد  20دقيقة من مركز
املدينة و 50دقيقة من إمارة دبي.

رئ���ي���س ال��������وزراء ي���دش���ن آل���ي���ة إدارة
عمليات احل����وادث ال��ك��ب��رى التابعة
لقوة اإلطفاء
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الهاشل :القطاع املصرفي يتخطى
السنة األولى من األزمة بنجاح
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أزم�����ة ال���ي���م���ن ..ح�����راك دول�����ي مكثف
وسط تصعيد عسكري الفت
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«الصحة» تسمح
للمستشفيات اخلاصة
بتوزيع لقاح «كورونا»
سمحت وزارة الصحة للمستشفيات
وامل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة وامل��س��ت��وص��ف��ات
الصحية األهلية بشراء الطعوم الواقية
من فيروس كورونا من الوكيل احمللي
أو الشركات املنتجة له بعد ترخيصها
واعتمادها من وزارة الصحة ،لتقدمي
خدمة التطعيم.
واش��ت��رط��ت ال����وزارة على اجلهات
امت���ام ال��رب��ط االل��ك��ت��رون��ي م��ع املنصة
االلكترونية التابعة ل���وزارة الصحة
قبل الشروع في تقدمي خدمة التطعيم،
مشددة على ضرورة تطابق البيانات كل
متطلبات تطعيم  COVID-19اآللي
القائم في وزارة الصحة إلصدار شهادات
التطعيم.

