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تعويض «شهداء كورونا».. في عهدة «أمانة الوزراء»
مرمي بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ «األنباء»، انه تتم مخاطبــة األمانة العامة 
ملجلس الوزراء باملستندات الثبوتية لشهداء 
كورونــا من قبل أســرهم، ويتم حســابها بني 
ديــوان اخلدمة املدنية ووزارة املالية حســب 
اللوائح املعتمدة من مجلس الوزراء، وتشمل 
العاملني في وزارتي الصحة والداخلية واجلهات 
احلكومية األخرى. وردا على سؤال بشأن اجلهة 
التي عهد إليها بتسلم املستندات الثبوتية من 
اسر الشهداء، أجابت املصادر بأن مكافأة «شهداء 
كورونا» في عهدة أمانة مجلس الوزراء. وكانت 
مصادر قد أكدت ان التعويض يتراوح بني ٤٠ 

و٥٠ ألف دينار يصرف لذوي شهداء «كورونا». 
على صعيد متصل، أوضحت املصادر ان انفتاح 
كورونا احلذر ال يشــمل األماكن املغلقة، وأن 
قيود كورونا من لبس الكمام والتباعد اجلسدي 
وتطهير اليدين مستمرة في األماكن املغلقة طوال 
الشهر اجلاري حرصا على الصحة العامة وصحة 
املواطنني واملقيمني.  هذا، ويحاط مجلس الوزراء 
علما فــي اجتماعه االعتيادي اليوم برئاســة 
ســمو رئيس الوزراء الشــيخ صبــاح اخلالد 
بالتوقيــت املتوافق عليه بني وزارتي التربية 
والصحة حول توقيت استئناف العودة للمدارس 
في الفصل الدراسي الثاني املقررة  األحد املقبل، 
ويتضمن عرض «التربيــة» و«الصحة» آلية 

دوام الطلبة بنظام املجموعتني.

مت حسابه بني ديوان اخلدمة املدنية و«املالية» وتشمل العاملني في «الصحة» و«الداخلية» واجلهات احلكومية األخرى.. والعودة للمدارس أمام مجلس الوزراء اليوم

بدء التجديد والتحويل لوافدي الـ ٦٠
بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في الهيئة العامة 
للقوى العاملة، عن بدء إصدار إذن العمل 
للمشــمولني بقرار الـ ٦٠ عاما اعتبارا من 
أمس عبر املوقع اإللكتروني وخدمة «أسهل» 
بعد بدء عدد من شركات التأمني في تصدير 
وثيقة التأمني الشاملة. وعن اإلرباك احلاصل 
في إصدار الوثيقة وتأخير جتديد اإلقامة، 
أكد املصدر أن النظام اآللي متاح لتجديد إذن 
العمل منذ صدور القرار رســميا األسبوع 

الفائت ونشــره في «الكويت اليوم»، وأن 
التأخير في إجراءات بعض شركات التأمني 
ال عالقة للهيئة به. وبني أن بعض الشركات 
أجنزت إجراءاتها وباشرت تصدير الوثيقة. 
وعن أســعار الوثيقة، أوضح أنها محددة 
من قبل الشركات مببلغ ٥٠٣٫٥ دنانير. أما 
بالنسبة للزيادة في الرسوم، فتأتي وفقا 
للتعاقد بني الشــركة واملؤمن عليه. وعن 
التحويل، أكد املصدر أنه يخضع إلجراءات 
التحويل املعتمدة وفقا لتنظيم سوق العمل 

إضافة إلى وثيقة التأمني.
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«برقان» يقفز بأرباحه ٣٥٪ 
إلى ٤٥٫٤ مليون دينار
في ٢٠٢١.. وتوصية 

بتوزيع ٥٪ نقدًا و٥٪ منحة

٣٤٫٤ مليار دينار 
أنفقها املواطنون 

واملقيمون 
في ٢٠٢١

انخفاض إصابات «كورونا» 
إلى ٤٢٣٢ والبدء 

في ُغسل املتوفني بالوباء 
اليوم وفق ١٤ شرطًا
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الكندري: تولي القضاء للكويتيني فقط
ماضي الهاجري 

قدم النائب د. عبدالكرمي الكندري اقتراحا 
بقانون لتعديل قانون تنظيم القضاء نص 
على أنه: يشــترط فيمن يتولى القضاء أن 
يكون مسلما وأن يكون كويتيا كامل األهلية 
غير محكوم عليه في جناية أو جرمية مخلة 
بالشرف أو األمانة، وأن يكون محمود السيرة 
حســن السمعة حاصال على إجازة القانون 

د.عبدالكرمي الكندريأو الشريعة.

صاحب السمو هنأ 
امللكة إليزابيث: حريصون 

على االرتقاء بالتعاون 
بني بلدينا الصديقني 
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