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سمو األمير يقبل استقالة احلكومة ..والغامن :ال جلسة اليوم

 20نائب ًا لم يقدموا بياناتهم إلى «نزاهة»
«التجارة» و«القوى العاملة» 990 :دينار ًا
تكلفة استقدام العمالة املنزلية

أكدت وزارة التجارة والصناعة
والهيئة العاملة للقوى العاملة ان
العمل بالقرار رقم ( )46لسنة 2019
بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة
املنزلية والقانون رقم ( )86لسنة
 2015بشأن التزامات صاحب مكتب
االستقدام ال يزال ساريا.
وق��ال بيان مشترك ل”التجارة”
و”القوى العاملة” ان ال��ق��رار رقم
( )446وض��ع ح��دا أقصى للتكلفة
وهو  990دينارا كويتيا الستقدام
العمالة املطلوبة عن طريق املكاتب
و 390دي��ن��ارا الس��ت��ق��دام العمالة
املطلوبة بشكل مباشر ع��ن طريق
صاحب العمل.
وأضاف ان القانون رقم ( )86حدد
التزامات صاحب مكتب االستقدام
وأبرزها ضمان استمرارية العامل
املنزلي مل��دة ستة أشهر ف��ي العمل
يتعني عليه خاللها إع���ادة العامل
املنزلي إل��ى بلده ورد املبالغ التي
تقاضاها من صاحب العمل إذا كان
هناك عائق يحول دون قيام العامل
املنزلي بعمله ل��دى صاحب العمل
فيه.

ص��در أم��ر أميري أم��س بقبول استقالة رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد والوزراء ،على أن يستمر
كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه حلني تشكيل
الوزارة اجلديدة.
إلى ذلك أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عدم عقد
جلسة مجلس األمة املقررة اليوم وغدا.
وق��ال الغامن في تصريح صحفي مبجلس األم��ة أمس:
بناء على استقالة احلكومة وص��دور األمر األميري بقبول
االستقالة وبناء على كل السوابق املاضية لن تعقد جلسة
وسأحضر لرفع جلسة “اليوم” لعدم حضور احلكومة وذلك
إلى حني تشكيل احلكومة اجلديدة».
في سياق آخر قال الغامن :أود ان ألفت انتباه النواب الى
ان عشرين نائبا لم يقدموا بياناتهم حتى اآلن إلى الهيئة
العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” علما بأن اليوم األخير لتقدمي
بياناتهم يوافق الرابع من فبراير املقبل داعيا إياهم إلى
االسراع في تقدمي بياناتهم للهيئة.

بني السطور
بدأت نتائج خطة احلكومة في تقليص
العمالة الوافدة تؤتي ثمارها  ،لقد بلغت
أعداد العمالة املغادرة بشكل نهائي 90
ألفا ،ومن املتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ
 ،ه��ذا التوجه مفيد للبلد لكنه جعل
بعض املستغلني يتالعبون بحاجة
الناس للعمالة املنزلية ،فبلغت تكاليف
االستقدام  3آالف دينار  ..مقاطعة كل
من يستغل الظروف ستعيد األسعار
إلى سابق عهدها.

تكلفة االستقدام عن طريق صاحب العمل  390دينارا

السودان  ..مقتل وإصابة العشرات في مواجهات قبلية بدارفور
قتل أك��ث��ر م��ن ثمانني شخصا في
مواجهات يشهدها منذ يومني إقليم
دارف��ور املضطرب في غ��رب السودان
وف��ق ما أف��ادت جلنة أطباء السودان
املركزية ،وذل��ك بعد م��رور أسبوعني
ونيّف على انتهاء عمليات بعثة حفظ
السالم .وتفيد تقارير أن املواجهات
وقعت بني قبيلة املساليت وبدو عرب
رحل في مدينة اجلنينة ،عاصمة والية
غرب دارفور.
لكن اخلالف الذي بدأ فرديا حتوّل
مواجهات أوس��ع نطاقا شاركت فيها
ميليشيات مسلّحة.
وجاء في بيان نشرته جلنة أطباء
ال��س��ودان املركزية في صفحتها على
فيسبوك “ارتفعت حصيلة ضحايا
األح��داث الدموية التي تشهدها مدينة
اجلنينة حاضرة والي��ة غرب دارف��ور
منذ صباح السبت املاضي حيث أحصت
اللجنة ( )83قتيالً و( )160جريحا ً مبا
في ذلك جرحى القوات املسلحة”.

مواجهات دامية في دارفور

ال�ك�ن��دري للحكومة :م��ا مصير
املليارات األربعة املودعة
في «املركزي املصري»؟
تقدم النائب د.عبدالكرمي الكندري بسؤل برملالي لوزيري املالية
واخلارجية عن استرداد الكويت مبلغ  4مليارات دوالر امل��ودع في
البنك املركزي املصري واملستحق س��داده منذ أكثر من سنتني ،وهل
هناك قروض مستحقة السداد على دول أخرى لم تقم دولة الكويت
باستردادها حتى اآلن؟.
كما وجه النائب بدر احلميدي سؤاال برملانيا إلى وزير املالية عن
اجلهات التي اعتمدت وصرفت وزارة املالية مبالغ لها دون التقيد
ببنود امليزانية وأبواب الصرف احملددة لها.

«ال �ت ��رب �ي ��ة» و«ال� �ص� �ح ��ة» ت�ب�ح�ث��ان
مقترح العودة التدريجية للمدارس
ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي املضف
أمس اجتماع اللجنة املشتركة بني وزارتي التربية والصحة ملناقشة
مقترح خطة العودة التدريجية للمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام
الدراسي  2021 - 2020في ظل جائحة كورونا.
وأكد املضف في االجتماع وفق بيان لوزارة التربية حرص الوزارة
بالتعاون مع “الصحة” على اتباع جميع املعايير واالشتراطات
الصحية على نحو يضمن سالمة الطلبة والهيئتني التعليمية واإلدارية
وجميع العاملني باملدارس .من جانبه قال وكيل وزارة التربية باإلنابة
الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد انه مت
خالل االجتماع وضع الكثير من االشتراطات الصحية في حال العودة
التدريجية أو االستمرار في عملية التعليم عن بعد.
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«اخلبراء» تطالب بإحلاقها
بالسلطة القضائية
ط��ال��ب��ت ن��ق��اب��ة العاملني
ف��ي إدارة اخل��ب��راء بإحلاقها
بالسلطة القضائية .وأصدرت
النقابة بيانا أوض��ح��ت من
خالله معاناة اإلدارة العامة
للخبراء لسنوات م��ن تأخر
ت��ط��وره��ا اإلداري بسبب
أن التبعية إداري����اً للسلطة
التنفيذية عبر وزارة العدل
ف���ي ح�ي�ن أن م��ه��ن��ة اخل��ب��رة
تابعة للسلطة القضائية فنياً

ومهنيا ً كجهاز معاون للقضاء
والنيابة العامة ،مم��ا خلف
تبعات وإشكاالت على مهنة
اخلبير بسبب واق��ع اإلدارة
بني التبعية اإلدارية والتبعية
املهنية والفنية للمهنة.
وق��ال��ت النقابة :ال يخفى
على أحد انه خالل السنوات
امل��اض��ي��ة أص��اب��ت اخل��ب��راء
أض������رار م���ادي���ة وإداري������ة
ووظيفية ومعنوية .

 5.4مليارات عجز ًا باملوازنة
في  9أشهر
كشف التقرير الشهري
ل����وزارة امل��ال��ي��ة ،ع��ن تكبد
امليزانية العامة لنحو 5.3
مليارات دينار عجزا ً محققًا
خ�لال ف��ت��رة التسعة أشهر
الفائتة م��ن السنة املالية
احل��ال��ي��ة ،2021/2020
منوهة إل��ى أن ه��ذه األرق��ام
أول���ي���ة ،ح��ي��ث ي��ت��وق��ع أن
ي��رت��ف��ع ال��ع��ج��ز ع��ن ال��رق��م
املعلن ،بسبب تأخر عدد من
اجل��ه��ات احلكومية ف��ي نقل
البيانات اخلاصة باملرتبات

والصرف.
وأوضحت األرقام الواردة
ف���ي ال��ت��ق��ري��ر أن إج��م��ال��ي
اإلي�������رادات ال��ت��ي حققتها
امل���وازن���ة خ�ل�ال ال��ف��ت��رة من
أبريل وحتى ديسمبر 2020
بلغت  6.9مليار دينار ،منها
 5.8مليار دي��ن��ار إي���رادات
نفطية و  1.04مليار دينار
إيرادات غير نفطية “ضرائب
وجمارك ورسوم” ،في حني
وص��ل إجمالي املصروفات
 12.2مليار دينار.

 5ن��واب يقترحون حصر منافسات
املناقصات احلكومية على الشركات
املدرجة

4
ت��ون��س :ت��واص��ل اح�ت�ج��اج��ات «كسر
حظر التجوال»

5
«امل��رك��زي» يخصص س�ن��دات بقيمة
 240مليون دينار
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