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التحقيق في مصروفات وإجراءات »كورونا«

سامح عبداحلفيظ

توجــه رئيــس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن بتحيــة »إجالل وإكبــار« للطواقم 
الطبيــة في وزارة الصحــة على ما بذلوه 
مــن جهود واضحــة في مواجهــة جائحة 
»كورونا«. وأكد الرئيس الغامن خالل مناقشة 
املجلس في جلسته التكميلية أمس حول 
اإلجراءات احلكومية واالحترازات الصحية 
للتصدي للڤيروس، ان هذه القضية ال ميكن 

اســتخدامها سياسيا. وفي هذا اإلطار، أكد 
وزيــر الصحة د.خالد الســعيد ان صرف 
مكافآت الصفوف األمامية ســيكون خالل 
األيام القليلة املقبلة. وتال الرئيس الغامن 
توصيات لم يستطع التصويت عليها لعدم 
توافر النصاب وتعرض اجللسة املقبلة، منها 
تكليف مجلس األمة لديوان احملاسبة بفحص 
ومراجعة كل مصروفات وإجراءات احلكومة 
اخلاصة باستخدام األموال العامة واألموال 
املخصصة ملواجهة أزمة كورونا، باإلضافة 

الى طلب تشــكيل جلنــة حتقيق برملانية 
للتحقيق في األمور املالية والفنية لقرارات 
وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خالل 
 فترة جائحة كورونا منذ ١ يناير ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه. 
وأمس، أحــال وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
الناصر إلى الرئيس مرزوق الغامن استيضاحًا 
حول محاور اســتجوابه املقــدم من النائب 

شعيب املويزري.
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42 مليون دينار إيرادات إقامات وافدي الـ 60
علي إبراهيم 

قــدرت مصــادر مطلعــة لـ »األنبــاء« حجم 
اإليــرادات التــي ســتتحقق مــن وراء تنفيــذ 
 قــرار جتديد أذونات عمل وافــدي الـ 6٠ بنحو
 ٤٢.٢ مليــون دينــار فــي أول عــام، مــن بينها
١٤ مليــون دينار رســوما مقابل جتديد أذونات 
العمل و٢8.٢ مليون دينار ستدفع لوثائق التأمني، 

وذلك من قبل نحو 56 ألف مقيم ومقيمة متوقع 
أن يستفيدوا من هذا القرار. وفي السياق ذاته، 
أشــارت مصادر أخرى إلى أنه حتى نهاية يوم 
عمل أمس لم تصدر الوثائق ليبدأ املقيمون جتديد 
إقاماتهم، إذ مازالت الشركات املخول لها إصدار 
الوثائق تعد أوراقها ومخاطباتها الرسمية إلى 
وحدة تنظيم التأمني من أجل إدراجها في قائمة 

الشركات املعتمدة لتقدمي تلك اخلدمة.
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