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(زين عالم) جنازة عسكرية مهيبة لشهداء الوطن  

الشيخ ثامر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح يتقدمان املشيعني

الشيخ ثامر العلي وعبدالرحمن املطيري ود.مشعان العتيبي والفريق الركن خالد صالح الصباح والفريق عصام النهام 
والفريق م.هاشم الرفاعي

ملشاهدة الڤيديو

ثامر السليم

شــيعت الكويت مبراســم 
عســكرية رفات ١٠ من شهداء 
الوطن األبــرار، الذين ضحوا 
بأرواحهم خالل الغزو العراقي 
الغاشــم عام ١٩٩٠، وذلك بعد 
أن مت التعــرف على هوياتهم 

بوساطة البصمة الوراثية.
وتقدم املشيعني في مقبرة 
الصليبخات واملقبرة اجلعفرية 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي 
الشــؤون االجتماعية  ووزير 
والتنمية املجتمعية د.مشعان 
العتيبي ووزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري ورئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالــح الصباح 
ووكيل الوزارة الفريق عصام 
النهام ووكيل احلرس الوطني 
الفريق م.هاشم الرفاعي وكبار 
القيادات العســكرية واألمنية 
وذوو الشــهداء وجمــوع من 
املواطنني. وبدا التأثر واضحا 
على وجوه أهالي الشهداء الذين 
عبروا عن فخرهم بأبنائهم وما 
سطروه من مالحم ألجل الكويت 
والكويتيني، مشيرين إلى انه 
وبعد مــرور أكثر من ٣٠ عاما 
احتضنت أرض الكويت الطاهرة 
أجســادهم، عرفانــا بجميــل 
صنيعهــم. وفي هذا الســياق 
هنــأ وزيــر الداخلية الشــيخ 
ثامر العلي، أهالي الشهداء قائال 
«أبارك لهم بدل املرة مليون مرة 
على الشــهادة، وهذا اللي كلنا 
نبيه، أن نصل إلى ما وصلوا 
إليه». وقال العلي في تصريح 
للصحافيني على هامش مراسم 

وأبارك لهم بدل املرة مليون 
مرة على الشهادة، وهذا اللي 
كلنــا نبيــه، أن نصل إلى ما 
وصلوا إليه». وضمت قافلة 
الشهداء كال من: خلف سالمة 
يالوس العنزي وشافي مهدي 
مزعل السبيعي وعبداحملسن 
القــالف  مصطفــى راضــي 
وعدنان أحمد راشــد اخللف 
وعلي امان بطي املفضي وعماد 
محمد إبراهيم البناي ومحمد 
ســالم براك الصواغ وناجي 

فهد جعفر عبــداهللا وناصر 
فالح عايض الرشيدي وناصر 
محمد فرج العنزي. حيث بدأت 
مراسم التشييع عند الساعة 
الـ ٥ عصرا بوصول سيارات 
إسعاف األدلة اجلنائية التي 
أقلت الرفات الطاهرة بتوابيت 
ُلفت بعلــم البالد، ثم حملت 
فــي جنــازة عســكرية على 
أكتاف العسكريني إلى مدافن 
الشهداء في مقبرة الصليبخات 

واملقبرة اجلعفرية.

صالة اجلنازة على الشهداء

التشييع «أبطال الكويت الذين 
ضحــوا بأرواحهــم، نبــارك 
ألهاليهــم ونبارك ألنفســنا، 
هــذه عوايــد اهــل الكويــت 
األبطــال اللــي عودونا على 
التضحية بالنفس قبل املال، 
وهذه النتيجة وما ترونه من 
تالحم وحب حق تراب الكويت 
ينعكس في أن ثرى الكويت 
إلــى مثواهم  يأخــذ أبنــاءه 
األخير، وأسأل اهللا لهم اجلنة، 
وألهاليهم الصبر والسلوان 

الفارس تواجد في «اجلعفرية»
بحضــور غفير مــن املواطنني 
يتقدمهم وزير النفط ووزير التعليم 
الفــارس وعدد من  العالي د.محمد 
القيادات العســكرية بتشييع رفات 

القالف  الوطن عبداحملسن  شــهيد 
الى مثواه االخيــر في ارض الوطن 
في املقبرة اجلعفرية، وفور االنتهاء 
من التشييع قام الفارس بتسليم علم 

البالد ألسرة الشهيد، مستذكرا الدور 
البطولي الذي قام به بالدفاع عن ارض 
الوطن، قائال لهم: «ارفعوا راسكم هذا 

شهيد بإذن اهللا».

ثرى الكويت يحتضن رفات ثرى الكويت يحتضن رفات ١٠١٠ من شهداء الغزو العراقي من شهداء الغزو العراقي
في جنازة عسكرية.. وتقدم املشيعني وزراء الداخلية والشؤون واإلعالم ورئيس األركان ووكيل الداخلية وكبار القيادات العسكرية واألمنية وذوو الشهداء

األمير عّزى أسر الشهداء: نستذكر بكل اعتزاز 
تضحياتهم في الذود عن حمى الوطن

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيات تعاز إلى أسر شهداء الوطن:

الشهيد ناصر فالح عايض الرشيدي٭ 
الشهيد علي أمان بطي املفضي٭ 
الشهيد عبداحملسن مصطفى القالف٭ 
الشهيد عماد محمد إبراهيم البناي٭ 
الشهيد محمد سالم براك الصواغ٭ 
الشهيد شافي مهدي مزعل السبيعي٭ 
الشهيد عدنان أحمد راشد اخللف٭ 
الشهيد خلف سالمه يالوس العنزي٭ 
الشهيد ناصر محمد فرج العنزي٭ 
الشهيد ناجي فهد جعفر عبداهللا٭ 

الذيــن احتضنهم ثرى الوطن، أعرب 
فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاتهم، مستذكرا سموه بكل 
اعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في 
الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم 
الزكية في سبيل ترابه، سائال سموه الباري 

تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته 
ويســكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل 
الشهداء األبرار وأن يلهم أسرهم الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقيات تعاز مماثلة 
إلى أسر شهداء الوطن الذين احتضنهم 
ثراه، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاتهم، مثمنا سموه تضحياتهم 
وأدوارهــم البطولية في الذود عن حمى 
الوطن العزيز وبــذل دمائهم الزكية في 
ســبيل ترابه، سائال سموه الباري تعالى 
أن يتغمدهم بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويســكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل 
الشهداء وأن يلهم أسرهم الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقيات تعاز مماثلة.

إلغاء ٦٢ ألف إذن عمل لوافدين خالل ٦ أشهر

بشرى شعبان

أعلن املديــر العام للهيئة 
العامة للقــوى العاملة أحمد 
املوسى عودة تطبيق احلظر 
الذي كان مفروضا على حتويل 
العمالة التي مت استقدامها على 
قطاعــات الصناعة والزراعة 
والرعي والصيد واجلمعيات 
واالحتادات التعاونية واملنطقة 
التجارية احلــرة اعتبارا من 

اليوم اخلميس.
وقــال املوســى فــي بيان 
صحافي للهيئــة: إن «القوى 
العاملة» أصدرت قرارا إداريا 
بوقــف العمل بأحــكام املادة 
رقم ١ من القرار اإلداري رقم 
١٤٢ لســنة ٢٠٢١ التــي كانت 
تتيح للعمالة املستقدمة على 
قطاعــات الصناعة والزراعة 
والرعي والصيد واجلمعيات 
واالحتادات التعاونية واملنطقة 
التجاريــة احلــرة، التحويل 
لكل األنشــطة بغــض النظر 
عن القطاع الــذي يضم هذه 
األنشــطة شــريطة موافقــة 

صاحب العمل.
وأضاف أنه بصدور القرار 

وقتيــا بطبيعتــه إذ ارتبــط 
بصدور قرار آخر من الهيئة 
إليقــاف العمل بأحكامه وهو 
ما مت بالفعــل بصدور القرار 
اجلديد وســيعمل به اعتبارا 

من اليوم اخلميس.
من جهتها، أعلنت مديرة 
إدارة العالقات العامة الناطقة 
الرسمية للهيئة العامة للقوى 
العاملة أسيل املزيد، عن إلغاء 
٦١٩٧٥ إذن عمل خالل النصف 

األول من العام احلالي.
وبينت املزيد في تصريح 
لـ «األنباء»، أن الهيئة أجنزت 
خــالل الفتــرة مــن ١٠ يناير 

املاضي حتى ٣٠ يونيو املاضي 
ما يزيد على ٩٤٠٫٠٥٩ إجراء 
عبر املواقع اإللكترونية منها 
٣٨٨٧٣ إلغاء إذن عمل ملقيمني 
البــالد،  متواجديــن خــارج 
باإلضافة الى إلغاء ٢٠٠١١ إذن 
عمل بســبب الوفاة او إلغاء 
نهائي، او حتويل إلى التحاق 
بعائل وعمالة منزلية وحتويل 

للقطاع احلكومي.
وأشارت املزيد الى جتديد 
٤٠٢ ألــف إذن عمــل، وإجراء 
٩٩ ألف حتويل داخل القطاع 
األهلي، الى جانب إصدار ٦٤ 
إذن عمــل للمقيمني بصورة 

غير قانونية.
انــه  املزيــد  وأضافــت 
مت تســجيل ١٦٥٨ مفوضــا 
بالتوقيــع، وجتديــد ٢٢٠٥١ 
إشعار عمالة وطنية، وإجراء 
٩١٨ تعديــال علــى إشــعار 
للعمالة الوطنية، وتســجيل 
٥٥٦٥ إشــعار عمالة وطنية 
جديد، وفتح ٤٨٨٨ ملفا جديدا 
ألصحاب األعمال، وإلغاء ٤٢٠ 
تصريح عمــل باإلضافة إلى 
إلغاء ٦٣٦ مندوبا مســجلني 
على شركات القطاع اخلاص.

أسيل املزيدأحمد املوسى

رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠٢١ املذكور 
يتم العودة إلى تطبيق احلظر 
الذي كان مفروضا على حتويل 
العمالة التي مت استقدامها على 
تلك القطاعــات طبقا ألحكام 
القرار اإلداري رقم ٨٤٢ لسنة 

٢٠١٥ وتعديالته.
وبني املوسى أن القرار ١٤٢ 
صدر ليمنح السوق املرونة 
الكافيــة في انتقــال العمالة 
خالل جائحة «كورونا» ومنح 
أصحاب العمل في كل األنشطة 
الفرصة في توظيف العمالة 
من داخل سوق العمل الكويتي، 
وعليه فإن القرار املذكور كان 

املزيد لـ «األنباء»: جتديد ٤٠٢ ألف إذن عمل و٩٩ ألف حتويل داخل القطاع األهلي وإصدار ٦٤ إذن عمل لـ «البدون»

البرجس: سنتان في الداخل وسنة في اخلارج «تأمني صحي» 
ألصحاب املادتني ١٨ و٢٢.. و٣ سنوات وسنة في اخلارج للمادة ٢٠ 

صرح الوكيل املساعد لشؤون اإلقامة 
اللواء أنــور عبداللطيــف البرجس بأن 
إجراءات منح الضمان الصحي للمقيمني 
وفــق املــواد ١٨ و٢٠ و٢٢ داخــل البــالد 
وخارجهــا قــد مت تعديلها وفــق النظم 

واللوائح املقررة في إدارة التأمني الصحي 
بوزارة الصحة.

وأوضح اللــواء البرجس أن املقيمني 
وفق املادة ١٨ مينحون ضمانا صحيا ملدة 
سنتني داخل البالد وسنة واحدة خارجها، 

وأن املقيمني وفق املادة ٢٠ مينحون ضمانا 
صحيا ملدة ٣ سنوات داخل البالد وسنة 
واحدة خارجها، واملقيمني وفق املادة ٢٢ 
مينحون ضمانا صحيا ملدة سنتني داخل 

البالد وسنة واحدة خارجها.

حظر حتويل العمالة املستقدمة على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد واجلمعيات واحتادات التعاون


