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«أمامية الشؤون» في حسابات مستحقيها غدًا
بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في 
الشؤون لـ«األنباء» عن اعتماد 
ديــوان اخلدمة املدنية صرف 
مستحقات الصفوف األمامية 
الــوزارة وتبليــغ  ملوظفــي 
املستحقني بذلك، متوقعة أن 
حتول حلساباتهم غدا. وعلى 
صعيد آخر، أعلنت املصادر عن 
بدء قيام الفرق الطبية املنزلية 

بالزيارات الدورية للمسنني في 
منازلهم بعد اجازة عيد الفطر، 
موضحــة ان االدارة املعنيــة 
تقوم خالل هذه الفترة بتجهيز 
السيارات واعتماد الكشوفات 
البرامــج اخلاصــة  ووضــع 
بالزيارات فــي كل احملافظات 
عبر وحــدات اخلدمة املتنقلة 
باملناطق. وبينت املصادر ان 
قطاع الرعاية االجتماعية اعد 
برنامجا خاصا لشهر رمضان 

املبــارك يتضمــن العديد من 
االنشطة الدينية من جلسات 
حتفيظ القرآن وإقامة الشعائر 
الرمضانيــة مثــل صالتــي 
التراويــح والقيــام واالفطار 
اجلماعي واحتفاالت القرقيعان، 
الفتة الى ان مشاركة اجلهات 
اخلارجية من جمعيات وفرق 
تطوعية ما زالت قيد الدراسة 
التخاذ الالزم قبل بداية الشهر 

الفضيل.

الرعاية املنزلية لكبار السن بعد إجازة عيد الفطر

فتح باب الترشح النتخابات 
املجلس البلدي ١٤ أبريل

بداح العنزي

توقعت مصــادر مطلعة فتح باب الترشــح النتخابات 
املجلــس البلــدي اجلديد ١٤ أبريل املقبــل. وقالت املصادر 
لـ «األنباء» إنه بعد حتديد موعد االنتخابات أمس األول من 
مجلس الوزراء من املتوقع صدور املرســوم يوم ١٢ أبريل 
وينشر باجلريدة الرسمية في اليوم الذي يليه. وأكدت أن 
االنتخابات اجلديدة ستجري وفق اجلداول االنتخابية للعام 
٢٠٢١، مستدركة بأن جداول ٢٠٢٢ لم يتم االنتهاء من عمليات 

تسجيل الناخبني اجلدد الذين يحق لهم التصويت بها.

حكم يلغي التأمني الصحي لوافدي الـ ٦٠
عبدالكرمي أحمد

أكدت محكمة االستئناف عدم اختصاص 
الهيئة العامــة للقوى العاملة بفرض تأمني 
صحي على املقيمني البالغني ٦٠ عاما فما فوق.
جاء ذلــك خالل حكم قضت فيه احملكمة 
بإلغاء القرار اإلداري الصادر من الهيئة برقم 
٢٧ لسنة ٢٠٢١. وامتد أثر احلكم ليشمل إلغاء 
إذن العمل للمواطنني الكويتيني، والتمييز بني 
أصحاب األعمال بإصدار أذونات وتصاريح 

عمل اشترطتهما املادة امللغاة.
وأخــذت احملكمــة مبــا ذهب إليــه مقيم 
الدعوى بأن الهيئة ومجلسها غير مختصني 
بالتغييــر في قرارات مجلــس الوزراء ذات 
الصلة بالعمالة. وبني احلكم أن الهيئة تدخلت 

باختصاص جهات حكومية أخرى وفرضت 
شرط التأمني الصحي ملن جتاوز الستني عاما، 
مؤكدا أن حتديد ســن ولياقة العامل ومدى 
قدرتــه على العمل مــن اختصاص اجلهات 

املعنية بالصحة العامة.
ودعــا احلكم الهيئــة إلى اتبــاع الطرق 
الســليمة بصياغة النظم واللوائح اإلدارية 
واتباع الشكل واإلجراءات والشروط املقررة 
بتسجيل العمالة وتأمينها وصرف عالواتها 

دون تغيير املراكز القانونية.
كما شــدد احلكم على ضرورة أن تكون 
قرارات الهيئة متجردة من التمييز بني العمالة 
سواء في شــهاداتهم الدراسية أو أعمارهم، 
علــى اعتبار أن هذا التمييز محرم بني ذوي 

املراكز القانونية املتساوية.

«االستئناف» أكدت عدم اختصاص «القوى العاملة» بفرضه وألغت قرارها ٢٠٢١/٢٧ املتضمن فرض إذن العمل للمواطنني والتمييز بني أصحاب األعمال 

مساٍع خليجية لعقد مشاورات مينية تشمل احلوثيني في الرياض
عواصم - وكاالت: يقود 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
جهودا ديبلوماسية إلجراء 
مشــاورات في الرياض بني 
احلكومة اليمنية واحلوثيني 
في محاولة إلرســاء السالم 
فــي اليمــن. وقال مســؤول 

في مجلــس التعاون لوكالة 
فرانس برس، مفضال عدم ذكر 
اسمه، إن «املجلس يدرس عقد 
مشاورات بني أطراف النزاع 
في اليمن لوضع حد له»، على 
أن جتري في الرياض، مضيفا 
أنه «مت بالفعل التشاور مع 

كل األطــراف، وجار إرســال 
الدعوات لهم». وأكد مسؤول 
خليجــي مقيم فــي الرياض 
هــذه اجلهود التــي تقودها 
سلطنة عمان داخل مجلس 
التعــاون اخلليجي، كما أكد 
مسؤوالن خليجيان لوكالة 

رويترز وجود هذه املساعي 
اخلليجية، مشيرين إلى أن 
دعوات رســمية ملشــاورات 
اليمن سترســل في غضون 
أيــام. وقــال مســؤول فــي 
اليمنيـــــة، إن  احلكومــــة 
«التحضيــرات جارية لعقد 

احملادثات بني ٢٩ اجلاري و٧ 
ابريل املقبل فــي الرياض»، 
مضيفا أنه«ال مانع لدينا من 
حضور احلوثيني احملادثات 
لبحث حلول للمسائل األمنية 
والعسكرية والسياسية» ذات 

الصلة.

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي 
إن كييــڤ تتفهــم أن الباب ليس 
مفتوحــا أمامهــا لالنضمــام إلى 
حلف شــمال األطلسي «الناتو»، 
وبالتالي اقتــرح طريقة حلماية 
بــالده بشــكل مســتقل بشــرط 
احلصــول على ضمانــات أمنية. 
مــن جهته، أعــرب األمــني العام 
لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ عن 
قلق احللــف من احتمــال جلوء 
روسيا الستخدام أسلحة كيمياوية 
في «هجوم كاذب»، تلقي باللوم 
فيه على خصومها، في إطار غزوها 
ألوكرانيا. جاء ذلك فيما فرضت 
الواليات املتحدة عقوبات جديدة 
على الرئيس البيالروسي ألكسندر 
لوكاشينكو وزوجته، كما فرضت 
بريطانيــا عقوبــات اقتصاديــة 
إضافية على روســيا تشمل ٣٥٠ 
كيانا وفردا، وحظرت عددا كبيرا 
من الصــادرات الكمالية الفاخرة 

الى موسكو من ضمنها: السيارات 
الفنيــة  واالعمــال  الرياضيــة 
الراقية.  وأكدت وزيرة اخلارجية 
البريطانية ليز تراس ان العقوبات 
شملت حتى امس «اكثر من ٩٠٠ 
من أهم الشــركات والشخصيات 
الروســية من ضمنهم املئات من 
أعضاء مجلــس (الدوما) ورجال 
األعمال والرئيس الروسي فالدميير 
بوتني شخصيا ووزير خارجيته 
ســيرغي الڤروڤ». فــي املقابل، 
أعلنــت اخلارجية الروســية ان 
موسكو وضعت الرئيس األميركي 
جو بايدن ووزير اخلارجية أنتوني 
بلينكن ومسؤولني كبارا آخرين 
على «قائمة املمنوعني» من دخول 
أراضيها، وشمل ذلك ١٣ مسؤوال 
اميركيا، بينهم وزير الدفاع لويد 
أوسنت ورئيس وكالة املخابرات 
املركزيــة (ســي.آي.ايه) وليــام 
بيرنز ومستشــار األمن القومي 

جيك سوليفان. تشييع جثامني أربعة جنود اوكرانيني قتلوا في هجوم صاروخي روسي على قاعدة يافوريف                         (رويترز)
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موسكو تنتزع ضمانات «خطية»  من واشنطن بشأن «نووي إيران»
عواصــم ـ وكاالت: أكــدت روســيا تلقيهــا 
الضمانات املطلوبة من واشنطن بأن العقوبات 
التي تستهدفها بسبب غزوها أوكرانيا لن تشمل 
تعاونها مع طهران، ما يبدو أنه رفع عقبة أمام 
إعادة إحياء االتفاق النووي اإليراني املبرم عام 
٢٠١٥. وقال وزير اخلارجية الروســي سيرغي 
الڤروڤ خالل مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
اإليراني حســني أمير عبداللهيان في موســكو 
أمــس «لقد حصلنــا على الضمانــات املطلوبة 
خطيا. مت شــمولها في االتفاقات إلعادة إطالق 
خطة العمل الشــاملة املشتركة بشأن البرنامج 
النووي اإليراني». وأضاف الڤروڤ أن التعاون 
النووي املستقبلي بني طهران وموسكو مؤمن 
«خصوصا بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية».
مــن جانبه، أكــد وزير اخلارجيــة اإليراني 
حســني أمير عبداللهيان انه ليس هناك صـــلة 
بني األحداث اجلاريــــة في أوكرانيا ومحادثات 
ڤيينا بشأن إحياء االتفاق النووي، مشددا على 
وقوف موســكو إلى جانــب طهران حتى نهاية 

احملادثات النوويــة الراهنــة في ڤيينا.

«احلرس»: إعداد كشوف الضباط وضباط 
الصف واألفراد املستحقني لـ«املمتازة» 

عبدالهادي العجمي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة، ان 
تعميما صدر للوحدات العسكرية في احلرس 
الوطنــي برفع كشــوف بأســماء الضباط 
وضباط الصف واألفراد املستحقني ملكافأة 
األعمال املمتازة.  وقالت مصادر عسكرية 
مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 

ان الكشــوفات ســيتم رفعها إلى الشؤون 
املالية وإدارة املوارد فور االنتهاء منها متهيدا 
لصرفها وإيداعها في حسابات مستحقيها. 
وفــي نفس الســياق، وتأكيدا ملــا انفردت 
به «األنباء»، بشــأن صرف البدل النقدي، 
أوضحت املصــادر ان البدل مت إيداعه في 
حسابات املتقدمني له من الضباط وضباط 

الصف واألفراد.

وزير اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ ونظيره اإليراني أمير عبداللهيان  عقب مؤمترهما  الصحافي املشترك في موسكو         (رويترز)

محمد الصقر خالل استقباله وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أمس

الشيخ أحمد دعيج الصباح

٦٢٣٫٨ مليون دينار إجمالي توزيعات 
البنوك في ٢٠٢١

«التجاري» يقفز بأرباحه 
١٠٠٪ إلى ٥٤٫٦ مليون 

دينار في ٢٠٢١
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أوكرانيا تطالب بضمانات أمنية عوضًا عن «عضوية الناتو»
موسكو متنع بايدن وفريقه الرئاسي من دخول أراضيها.. وعقوبات غربية ضد رئيس بيالروسيا و٣٥٠ كياناً وفرداً روسياً
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بشرى شعبان

أكد مصدر بالهيئة العامة للقوى 
العاملــة ان الهيئة جهة حكومية 
وملتزمــة بتنفيذ كافــة القرارات 

التي تصدر من مختلف اجلهات. 
وبني املصــدر في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان الهيئة بانتظار ان 
تبلــغ بحكم محكمة االســتئناف 
القاضي بإلغاء القرار اإلداري رقم 

٢٧ لسنة ٢٠٢١ ليبنى على الشيء 
مقتضاه. 

وحــول الغــاء شــرط التأمني 
الصحي الشامل ملن بلغ الـ٦٠ من 
حملة الشــهادة الثانوية ومصير 

من جدد ودفع كافة الرسوم، قال: 
عندما يصلنا القرار سنطلب رأي 
الشؤون القانونية، والهيئة حتت 
سقف القانون وتلتزم بكافة االحكام 

الصادرة.

«القوى العاملة» لـ «األنباء»: لم يصلنا احلكم وسنلتزم بتنفيذ 
القرارات والتعامل مع دافعي الرسوم وفق القانون

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

الصقر: «الغرفة» تطالب بتعزيز املنافسة 
وتوفيرالبنية االقتصادية لتخفيض األسعار

بحث مع وزير التجارة التنسيق والتعاون فيما يتعلق باملستجدات اإلقليمية

أكــد رئيس مجلــس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محمد الصقر، على اســتعداد 
«الغرفــة» التــام للتعاون مع 
وزارة التجارة وكافة اجلهات 
املعنية بالدولة لتقليل تداعيات 
الظروف اإلقليمية على عمليات 
توفير الســلع سواء املصنعة 
أو املستوردة، من خالل إيجاد 
حلــول وتدابير مناســبة يتم 
بحثها مع املختصني، مشــيرا 
الى أهمية التركيز على تعزيز 
بيئة املنافسة الكاملة وتوفير 
البنية التحتية االقتصادية التي 
تساعد على تخفيض األسعار. 
حديــث الصقــر جاء خالل 
التجــارة  وزيــر  اســتقباله 
والصناعة فهد الشريعان، لبحث 

التنســيق والتعاون املشترك 
فيمــا يتعلــق باملســتجدات 
اإلقليمية والتي ميكن أن تؤثر 

بشكل مباشــر أو غير مباشر 
على تدفق وأسعار السلع في 

التفاصيل ص ٢١السوق احمللي.
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