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غير مخصص للبيع

منحة الـ ٣٠٠٠ للمتقاعدين.. محسومة
مرمي بندق 

أكــدت مصادر مطلعة فــي تصريحات خاصة
لـ «األنباء»، أن منحة الـ ٣٠٠٠ دينار للمتقاعدين 
محسومة، وتصرف سواء بقرار من مجلس الوزراء 
أو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات أو بقانون من 
مجلس األمة، الفتة إلى أن مزايا املتقاعدين مدرجة 
كأولوية بصفة االســتعجال على طاولة جلســة 
مجلس الوزراء اليوم التي يرأســها سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد. وطمأنت املصادر 
جميع املتقاعدين الى أن املؤسسة العامة للتأمينات 
جاهزة إليداع منحة الـ ٣٠٠٠ دينار في حســابات 
١٦٥ ألف متقاعد قبل شهر رمضان املبارك وحتديدا 
٢٨ اجلاري فور التوجيهات.  وأوضحت املصادر أن 
مزايا املتقاعدين األخرى الواردة في بنود مشروع 
القانون الذي قدمته احلكومة للمجلس املتضمنة 
زيادة ٢٠ دينارا ســنويا قريبــة من االعتماد، أما 
رفع الســن التقاعدي ٣ ســنوات لــكل من الرجل 
واملرأة بصفة اختيارية أو غيرها فسيخضع ملزيد 
من النقاش، مشــددة على ان املجلس يسعى إلى 
إسعاد املتقاعدين وإدخال الفرحة في قلوبهم قبل 

الشهر الفضيل. 

أولوية أمام مجلس الوزراء اليوم بصفة االستعجال.. و«التأمينات» جاهزة إليداعها ٢٨ اجلاري فور التوجيهات.. وزيادة الـ ٢٠ شبه معتمدة ورفع سن التقاعد ٣ سنوات يخضع للنقاش 

اقتصاد

محافظ حولي علي األصفر وماجد العجيل ورائد الهقهق وناصر القيسي 
خالل قص شريط افتتاح الفرع اجلديد لبنك برقان في اجلابرية

فهد الشريعان ود.بدر املال وماضي اخلميس خالل 
ملتقى الكويت االستثماري اخلامس       (أحمد علي)

د.يوسف العلي وبدر السبيعي خالل اجلمعية العمومية         (متني غوزال)

د.محمد الهاشل

«برقان» يدشن فرعه الـ ٢٩ في اجلابرية

د.يوسف العلي: «الكويتية لالستثمار» 
تدير أصوًال مبلياري دينار .. وعمومية الشركة 

أقّرت توزيع ٢٥٪ نقدًا

فهد الشريعان: «التجارة» ماضية في تطوير 
القوانني ملواكبة التغيرات العاملية.. 
وقانون «املستفيد الفعلي» خالل ١٠ أيام

٩٦١ مليون دينار صافي أرباح البنوك في العام 
املاضي.. لتناهز مستويات ما قبل «كورونا»

د.محمد الهاشل: 
٩١ مليار دينار 
أصول البنوك 

الكويتية.. 
األعلى بالتاريخ
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١٤٠ ألف عامل منزلي 
تركوا الكويت في ٣ سنوات

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «األنباء»، عن تقلص 
أعداد العمالة املنزلية بالكويت إلى أدنى مستوى في ٣ سنوات 
بعدمــا تراجعت أكثر من ١٩٪ بنحــو ١٤٠ ألف عامل وعاملة 
خــالل الفترة من ٢٠١٩ التي بلغــت حينها ٧٣١٫٣٧ ألف عامل 
منزلي، لتســجل ٥٩١٫٣٦ ألف عامــل وعاملة في نهاية ٢٠٢١. 
وكشــفت البيانات عن أن منحنــى أعداد العمالة املنزلية في 

الكويت هابط منذ بدء أزمة كورونا.

أحمد الشحومي: مناقشة مجلس األمة قضية منظورة 
أمام القضاء ال تتسق مع صحيح الدستور والالئحة

رشيد الفعم 

أكــد رئيس مجلــس األمة 
الشــحومي  باإلنابــة أحمــد 
أن مناقشــة املجلــس قضيــة 
منظورة أمام القضاء «مستحيلة 
الدســتورية  الناحيتــني  مــن 
والالئحة»، مبينا أن «املجلس

ال ميلك صالحية سماع الشهود 
أو التحقيق بشأن قضية ينظرها 
الشــحومي،  القضــاء». وقال 
موضحا أســباب عدم الدعوة 
إلى عقد جلســة خاصة  أمس 

«صندوق اجليــش»: «إحقاقا 
للحق هذا املوضوع عرض علي 
شخصيا وعلى غالبية أعضاء 
مكتــب املجلس، ورغم النوايا 
احلسنة والطيبة ملقدمي الطلب 
إال أنه من املستحيل أن يناقش 
مجلــس األمة مــن الناحيتني 
الدستورية والالئحية موضوعا 
معروضا أمام القضاء». وأضاف 
أن «احترامنا للقضاء يستوجب 
علينا، إن كنــا أمام نقص في 
سماع الشهود أن يتقدم أولئك 
الشهود أمام احملكمة خصوصا 

أن القضية لــم تنته بعد وأن 
هناك متييزا يعد اآلن من قبل 
جهاز النيابــة العامة». وقال: 
«قــد أحيي وقــد أكبــر رغبة 
إخواني النــواب في الوصول 
إلــى احلقيقة، لكــن أعتقد أن 
القضاء لم ينته بعد من النظر 
في هذه القضية». وأضاف: إن 
جميــع اآلراء القانونية تؤكد 
أن عقد جلسة ملناقشة قضية 
ينظرها القضاء ال يتســق مع 
صحيــح الالئحــة وصحيــح 

الدستور. أحمد الشحومي

عواصمـ  وكاالت: أعلنت تركيا عن «بارقة 
أمل» في وضع نهاية للغزو الروسي ألوكرانيا 
الذي اقترب من ٤ أسابيع، كاشفة عن حتقيق 
موســكو وكييڤ «تقدما» في محادثات وقف 
إطــالق النار، وأنهما باتتــا قريبتني من إبرام 
تفاهم، مشــيرة إلى أن حســم بعض القضايا 
ينبغي أن يتم «على مستوى القادة» في البلدين. 
مــن جهتها، أكدت الصني ان موقفها حيال 
قضيــة أوكرانيا موضوعي وعادل، مشــددة 
على ان الوقت ســيبرهن على أنها تقف على 
اجلانب الصحيح من التاريخ في هذا اخلصوص، 
كاشــفة عن طرحها «حال صينيا» لألزمة في 
اوكرانيا. في غضون ذلك، قال املستشار الرئاسي 
األوكراني أوليكسي أريستوفيتش، إن اخلطوط 
األمامية بني القوات األوكرانية والروسية «في 
حالة جمود عمليا»، ألن موسكو ال متلك القوة 
القتالية الكافية للتقدم أكثر، بينما أكد مفوض 
األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فيليبو 
غراندي، أن عشــرة ماليني شــخص فروا من 
منازلهــم في أوكرانيا بســبب حرب روســيا 

محتجون  اسبان خالل تظاهرة ضد الغزو الروسي في أوكرانيا مبدريد امس                   (رويترز)املدمرة.

عواصم - وكاالت: أعلن حتالف دعم الشرعية 
في اليمن إحباط هجوم حوثي وشيك الستهداف 
حرية املالحة في البحر األحمر، مؤكدا أن تصعيد 
امليليشيات احلوثية يعد حتديا من جانبها ملبادرة 
«التعاون اخلليجي» حلل األزمة اليمنية.  وقال 
التحالف إنه مت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي 
أطلقه احلوثيون، كما مت تدمير واسقاط ٩ طائرات 
مسيرة (مفخخة) أطلقت نحو جازان وخميس 

مشيط والطائف وينبع وظهران اجلنوب. وقد 
توالت ردود األفعال اإلقليمية والدولية املنددة 
باالعتــداء احلوثي اإلرهابي، حيث أدان د.نايف 
احلجــرف األمــني العام ملجلس التعــاون لدول 
اخلليج العربية بأشد العبارات استمرار ميليشيا 
احلوثــي في إطالق صواريخ وإرســال طائرات 
مسيرة باجتاه السعودية وبشكل ممنهج ومتعمد 

مستهدفة املدنيني اآلمنني.

ملشاهدة الڤيديو

وزير الدفاع: تطبيق سياسة اإلحالل 
وتطوير قدرات وإمكانيات قواتنا املسلحة

وزير الداخلية: ترقية عقداء إلى عمداء بداية أبريل 
ومنظومة كاميرات مراقبة أمنية تغطي الكويت

اخلالد شدد على ضرورة تطبيق القانون على اجلميع دون متييز النواف أكد أن هناك توجهاً لتقليص قطاعات الوزارة

أكد نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ طالل اخلالد على أن استقطاب 
الشباب الكويتي لاللتحاق بصفوف اجليش 
الكويتــي وقطاعــات وزارة الدفــاع يتصدر 
أولويات العمل واالهتمام، إميانا منا بأهمية 
تطبيق سياســة اإلحالل وضرورة تســريع 
وتيرة تنفيذها، وااللتزام التام بتنفيذ قرارات 
مجلس الوزراء املتعلقة بهذا الشأن، وذلك بهدف 

فتح املجال أمام الكوادر والكفاءات الوطنية، 
وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة واالسهام في 
حتقيق األهداف واآلمال والتطلعات املنشودة. 
وشدد اخلالد في كلمته على أن تطوير قدرات 
وإمكانيات قواتنا املســلحة هو محل حرص 
واهتمــام ومتابعــة كرمية مــن قبل صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 

وسمو ولي عهده األمني.

محمد اجلالهمة

قال مصدر أمني ان النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
النواف أكد في اجتماعه أمس مع 
القيادات األمنية بحضور وكيل 
الوزارة الفريق أنور البرجس 

ان هناك قيــادات أمنية «كفت 
ووفت»، مشــددا على ضرورة 
االنتهاء من كل األمور املتعلقة 
بترقية عقداء إلى عمداء بداية 
الشهر املقبل قبل إرسال ميزانية 
وزارة الداخلية. وكشف املصدر 
عــن ان الوزير النواف، أكد ان 
هناك توجها لتقليص قطاعات 

وزارة الداخلية، إال أنه أشار الى 
ضرورة االجتمــاع مع ديوان 
اخلدمــة املدنية للتباحث معه 
حــول املطلــوب فعله بشــكل 
دقيــق. ولفــت إلى أنــه بحث 
اســتحداث منظومة كاميرات 
أمنية تغطــي جميع  مراقبــة 

مناطق الكويت.

الشيخ طالل اخلالد والشيخ فهد جابر العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح خالل حفل االستقبال الشيخ أحمد النواف خالل ترؤسه االجتماع األمني بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس

التفاصيل ص ٣

٣٩ مليون دينار إلعادة تأهيل البيئة بالغطاء النباتي
أحمد مغربي

كشــفت بيانات رســمية اطلعــت عليها 
«األنباء» أن تكلفة إعادة تأهيل البيئة الكويتية 
بالغطاء النباتي في ٥ محميات طبيعية تبلغ 

نحو ٣٩ مليون دينار.
وتظهر التفاصيل أن الهيئة العامة لشؤون 
الزراعــة والثروة الســمكية بصدد ترســية

٤ مناقصــات إلعــادة الغطــاء النباتي كأحد 
املشــاريع املتعلقــة بإعــادة تأهيــل البيئة 
الكويتية، األولى في محمية خباري العوازم بـ 
١٣٫١٦ مليون دينار، وفي محمية أم قدير املنطقة 
األولى بـ ٩٫٧٣ ماليني دينار، وفي محمية أم 
قدير املنطقة الثانية بـ ١٣٫٧٥ مليون دينار، 
وفي محمية اخلويسات ومحمية صباح األحمد 

بـ ٢٫١٤ مليون دينار.

في ٥ محميات طبيعية منتشرة بالبالد ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

التفاصيل ص ٢

أنقرة ُتبّشر بـ «تفاهم قريب» بني موسكو وكييڤ
بكني تطرح «حًال صينيًا» لألزمة األوكرانية.. وفرار ١٠ ماليني شخص من منازلهم منذ بدء الغزو الروسي

التفاصيل ص١٩التفاصيل ص٢٠

«التحالف»: تصعيد احلوثي حتّد ملبادرة «التعاون» 
إحباط هجوم إلعاقة املالحة في البحر األحمر

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل مشاركته في أعمال املؤمتر

مرزوق الغامن شارك 
في مؤمتر االحتاد البرملاني 

الدولي الـ ١٤٤:
تعديل النظام األساسي 
التخاذ عقوبات صارمة 

وحازمة لطرد برملان
أي دولة حتتل أخرى
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