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40 صوتًا مجلس األمة أقر املداولة األولى للقانون بأغلبية 

التقاع��د.. ُمبك��ر

يبدو أننا بحاجة إلى 100 ألف كاميرا 
أمنية لنشرها في أرجــاء البالد لتصوير 
األحــداث واالستدالل على اجلرائم.. لندن 
وحدها فيها 250 ألف كاميرا وكانت رادعاً 
لكثير من اجلرائم.. الكويت دولة غنية وال 
ينقصها سوى سجل واضح لكل قاطنيها 
يحمل بصماتهم وصــورهــم وبصمتهم 

الوراثية.. 
كفاءة الكاميرات أولى من العموالت.

بني السطور

ربيع �صكر

وافــق مجلس األمــة في جلسته العادية امس 
على تعديل قانون التأمينات االجتماعية بشأن 
“التقاعد املبكر” في مداولته األولى، على أن يتم 

التصويت على املداولة الثانية بعد أسبوعني.
وصــوت باملوافقة على القانون في مداولته 
األولــى 40 عضًوا وعــدم موافقة 16 من إجمالي 

احلضور وعددهم  56 عضًوا.
وكان املجلس قد ناقش خالل جلسة امس تقرير 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية عن 
االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام األمر 
األميري بالقانون رقم )61( لسنة 1976 بإصدار 

قانون التأمينات االجتماعية.
وأكـــد رئــيــس اللجنة املــالــيــة الــنــائــب صالح 
ا وليس  خورشيد أن التقاعد سيكون اختيارًيّ
ا وأن القانون ساوى املرأة املتزوجة بغير  إجبارًيّ
املتزوجة في التقاعد خــالل 15 سنة، وســاوى 
الرجل واملرأة في نسبة    الـ 5٪، معتبًرا أن القانون 

حال إقراره سيعد إجناًزا ملجلس األمة.
ــر املالية د. نايف احلجرف  بـــدوره أكــد وزي
حرص احلكومة على دستورية قانون التقاعد 
املبكر واحلفاظ على نظام مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
وقال احلجرف أمام جلسة االمس إن احلكومة 
ترى أن هذا املقترح عادل ومتوازن وبه العديد من 
املزايا ويحقق منفعة جلميع املسجلني في مؤسسة 
التأمينات االجتماعية ويعطي خيارات متعددة 

للمتقاعد بناء على رغبته.
وقال إن من استكمل مدة اخلدمة وهي 30 سنة 
للذكور و25 سنة لإلناث قبل تاريخ 31 ديسمبر 
2019 ولم يبلغ السن احملددة لالستحقاق يحصل 
على فترة سماح من تاريخ سريان القانون وحتى 
31 ديسمبر 2019، مشيًرا إلى أن عدد املواطنني 
ــذه املـــدة يــقــدر بنحو 6400  املستفيدين فــي ه

مواطن.

»نزاهة« حتيل مديرًا باجلمارك 
إلى »النيابة« بتهم فساد

صرحت الهيئة العامة ملكافحة 
ـــة( عــلــى لــســان  ـــزاه ــاد )ن ــس ــف ال
املتحدث الرسمي للهيئة الدكتور 
محمد عبدالرحمن بوزبر األمني 
العام املساعد لقطاع كشف الفساد 
ــة إشــرافــي  والتحقيق عــن إحــال
ـــر إلــى  ــة مــديــر إدارة وآخ ــدرج ب
ــار املتحدث  النيابة العامة. وأش
الرسمي لـ)نزاهة( أن هذه اإلحالة 
جاءت على إثر تلقي الهيئة بالغاً 

بتاريخ 2018/8/12 يشير إلى 
ارتكاب مدير إدارة باإلدارة العامة 
للجمارك وشخص آخر غير خاضع 
لقانون إنشاء الهيئة شبهة جرمية 
فساد ترتب عليها تفويت مصلحة 
ــوال عامة  على الــدولــة وإهـــدار أم
تصل قيمتها إلى واحد وأربعون 
ألفاً وثالثمائة واثنني وخمسني 

ديناراً.

وزير األشغال: استقالتي لم حتسم
وما زلت على رأس عملي

ــر الدولة  قــال وزيــر االشغال العامة ووزي
لشؤون البلدية املهندس حسام الرومي امس 
ــق القانون  ــه ال يـــزال على رأس عمله وف ان

واللوائح وينتظر البت في موضوع استقالته.
جــاء ذلــك فــي مداخلة للوزير الــرومــي في 
جلسة مجلس االمــة العادية امس ردا على ما 
اثــاره النواب اثناء مناقشة رسالة من رئيس 
جلنة التحقيق حول حادثة االمطار البرملانية 

النائب الدكتور عادل الدمخي.

وطلب النائب الدمخي في رسالته تكليف 
ديوان احملاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة 
كافة اجلــوانــب املالية والفنية والقانونية 
املتعلقة باملوضوعات املشار إليها في نص 
الرسالة على أن يقدم الــديــوان تقريره خالل 
شهرين من تاريخ املوافقة على الطلب والتي مت 

املوافقة عليها.

ملصقات صهيونية تدعو لقتل الرئيس الفلسطيني  

إعالنات باللغة العبرية على أحد احلواجز العسكرية

15 ألف أسير  تبادل قوائم 
بني »الشرعية« واحلوثيني

قدم وفد احلكومة اليمنية إلى مفاوضات السويد، وممثلو 
ميليشيات احلوثي قوائم املعتقلني واملختطفني واحملتجزين 

إلى مكتب املبعوث الدولي، مارتن غريفيث، الثالثاء.
وقال مصدر في الوفد إن القوائم تضم أسماء نحو 8200 
شخص، مشيرا إلى أن “الفترة التي أعطيت لتنفيذ االتفاق هي 

40 يوما«.
والتقى ممثلون عن وفد احلكومة وامليليشيات، في جلسة 
مباشرة، بحضور الصليب األحمر الدولي ومكتب املبعوث 

اخلاص، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على املفاوضات.
من جهتها، نقلت قناة “املسيرة” اليمنية، التابعة للمتمردين، 
عن مصادر في وفد احلوثيني تأكيدها عملية تبادل اللوائح، 
مشيرة إلى أن “عدد األسماء )بلغ( حوالي 15 ألفا من الطرفني«.

وفد رسمي إلى تركيا برئاسة 
النهام لبحث التعاون األمني

غـــادر وكــيــل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام، البالد امس، 
على رأس وفد أمني مشترك رفيع 
املستوى يضم قيادات من وزارتي 
ــش واحلـــرس  ــي الــداخــلــيــة واجل
الوطني واإلدارة العامة للطيران 
املدني في زيارة رسمية إلى تركيا 
تستغرق عــدة أيــام تشمل تفقد 
ــوارث« في  ــك ــل مــركــز » تــــادوك ل

العاصمة التركية أنقرة.
ــى تعزيز  ــارة إل ــزي وتــهــدف ال
العالقات فــي املــجــال األمــنــي بني 
البلدين واالستفادة من اخلبرات 
التركية في ضوء اتفاقية التعاون 

ــة بني  ــع ــوق ــرك امل ــت ــش األمــنــي امل
اجلانبني.

ــن وكيل  ــال م ــد ك ــوف ويــضــم ال
وزارة الداخلية الفريق عصام 
ــرس الوطني  النهام ووكــيــل احل
ــق ركـــن مــهــنــدس هــاشــم  ــري ــف ال
الرفاعي، ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور والعمليات 
الــلــواء جمال الصايغ، والعميد 
محمد الشطي من اإلدارة العامة 
لإلطفاء، والعميد عــادل الرجيب 

من وزارة الدفاع، 

2019 166 مليار يورو ميزانية االحتاد األوروبي 
وافــق مجلس وزراء االحتـــاد األوروبـــي 
امس، على مشروع موازنة االحتاد األوروبي 
لعام 2019 التي جــرى التوصل اليها مع 

البرملان األوروبي في وقت سابق.
وتبلغ التزامات االحتاد األوروبي مبوجب 
املوازنة اجلديدة 165.8 مليار يورو بزيادة 

قدرها 3.2 باملئة مقارنة مبوازنة عام 2018 
فيما تبلغ املــدفــوعــات 148.2 مليار يــورو 

بزيادة 2.4 باملئة عن موازنة العام املاضي.
الــى ذلــك قــال وزيـــر املــالــيــة النمساوي 
هارتويغ لويغر الذي تتولى بالده الرئاسة 
احلالية لالحتاد األوروبي في بيان ان املوازنة 

اجلديد ستدعم أولويات االحتاد األوروبي في 
املرحلة املقبلة والتي ستساعد في التعامل مع 
العديد من امللفات بفعالية وعلى راسها ملف 
الهجرة. وأضاف ان املوازنة اجلديدة ستصب 
أيضا في صالح الباحثني والشباب وستدعم 

النمو االقتصادي في ارجاء أوروبا.

فوجئ الفلسطينيون يــوم امــس بوجود 
إعالنات باللغة العبرية على بعض احلواجز 
العسكرية الصهيونية بالضفة الغربية، 
حتمل صور الرئيس محمود عباس، وتدعو 
لتصفيته جــســديــا ، وكــتــب عــلــى الــصــور 

»لتصفية ممولي القتل، ممول القتل قاتل«.
هــذه امللصقات باللغة العبرية تزامنت 
مع نشر حتليل للقناة العاشرة اإلسرائيلية 
مساء االثــنــني، قــال إن عــبــاس يحرض على 
العنف وهو مسؤول حركة فتح التي تبارك 

العمليات ضد اإلسرائيليني.
وأفـــاد شهود عيان بأنهم شــاهــدوا هذه 
امللصقات على حاجز حــوارة الواقع جنوب 

مدينة نابلس.
وحّمل أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية صــائــب عريقات، 
احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة 
عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة 
الغتيال الرئيس الفلسطيني، مؤكدا أن هذه 
الدعوات تترافق مع حملة مدروسة وممنهجة 
ومتواصلة من التحريض على أبناء الشعب 
وحقوقه الوطنية املشروعة، وسط خروقات 
ــدوان مستمر على  تصعيدية متسارعة وع

األرض واإلنسان الفلسطينيني.

وزير املالية نايف احلجرف يستعرض مزايا القانون اجلديد خالل جلسة األمس
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