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الـ ٣ آالف للمتقاعدين.. رهن استقالة احلكومة
حماد:  «تصريف العاجل» ميكنها من حضور اجللسة.. والكندري: حضور «اخلاصة» بصفتها الدستورية يوجب التصويت على «عدم التعاون».. واملطر: سنستعيد حقوق املتقاعدين

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
رشيد الفعم - سلطان العبدان 

 بدر السهيل ـ عبدالعزيز املطيري

طلبــان نيابيــان لعقــد جلســة 
خاصة ملجلس األمة ملناقشــة تقرير 
اللجنة املشتركة املكونة من جلنتي 
«املاليــة والتشــريعية» عن «منحة 
الـ ٣ آالف دينار وزيادة الـ ٢٠ دينارا 
السنوية» املخصصتني للمتقاعدين، 
يضعــان الكرة فــي ملعب احلكومة 
الدعــوة  املســتقيلة جلهــة تلبيــة 
وحضور اجللســة أو االعتذار عنها، 

خصوصا ان وزير املالية عبدالوهاب 
الرشــيد صــرح مســبقا بجاهزيــة 
احلكومــة للصــرف وتوافــر املبلغ 
املخصص للمنحة، والذي يعادل نحو

٤٨٥ مليون دينار. وأمس، أعلن النواب 
د.عبيد الوسمي وسعدون حماد وفرز 
الديحاني وم.أحمد احلمد وســلمان 
احلليلة ود.عبداهللا الطريجي ومساعد 
العارضي وناصر الدوسري ود.حمود 
مبرك ومبارك اخلجمة ود.علي القطان، 
عــن تقدميهــم طلبا لعقد اجللســة 
اخلاصة «بأســرع وقت ممكن» وفقا 
لنص املادة ٧٢ من الالئحة الداخلية 

ممهورا بتوقيع رئيس مجلس األمة. 
وقــال النائــب ســعدون حمــاد، في 
تصريح صحافي، انه ومجموعة من 
النواب قدموا األسبوع املاضي الطلب، 
مشيرا إلى ان الطلب بانتظار «قبول 
استقالة احلكومة من عدمه»، وأضاف: 
قبول استقالة احلكومة مينحها حق 
حضور اجللسة كونها لـ «تصريف 
العاجــل» مثلما حصل عام ٢٠١٧ في 
جلســة إقرار قانــون الرياضة لرفع 
اإليقاف الرياضي عن الكويت، مختتما 
بالقــول «نحن بانتظــار قرار قبول 

استقالة احلكومة».

النــواب  قــدم  أيضــا،  وأمــس 
د.عبدالكــرمي الكنــدري والصيفــي 
الصيفــي وفايــز اجلمهور وأســامة 
الشــاهني وفارس العتيبي وسعود 
أبوصليــب ومهلهل املضف ود.حمد 
املطــر ود.أحمــد مطيــع وحمــدان 
العازمــي ود.صالح املطيري الطلب 
اآلخر لعقد جلســة خاصة األربعاء 
٢٠ اجلــاري إلقرار منحة املتقاعدين 
والزيادة السنوية. وفي هذا اإلطار، 
قال النائب د.عبدالكرمي الكندري، انه 
باكتمال الطلب «إما ان حتضر احلكومة 
باعتبارها مستقيلة لتصريف العاجل، 

وإما ان حتضر بصفتها الدستورية، 
وهذا يستوجب دعوة رئيس املجلس 
جللسة التصويت على عدم التعاون».

من جهته، قال النائب د.حمد املطر: 
إن حقوق املتقاعدين تستوجب حترك 

النواب الستعادة حقوقهم املهدرة.
مصادر مطلعة قالت لـ «األنباء» ان 
احلكومة احلالية لن تتمكن من حضور 
اجللسة اخلاصة بسبب طلب «عدم 
التعاون»، واألحوط دستوريا إعالن 
قبول استقالتها وتكليفها بتصريف 
العاجل لتتمكن من احلضور في حال 

رغبت.

ً طلبان نيابيان لعقد جلسة خاصة األول «بأسرع وقت» والثاني بتاريخ ٢٠ اجلاري ملناقشة تقرير اللجنة البرملانية املشتركة عن املنحة وزيادة الـ ٢٠ دينارا

16اقتصاد

د.يوسف الرومي 

م. فريد عمادي

الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني متوسطا فريق العمل

مدير اجلامعة 
د.يوسف الرومي: 

ميكنة سياسة القبول 
باجلامعة تفاديًا 

حلدوث أي مشاكل 
أثناء عملية التسجيل 

م. فريد عمادي 
لـ «األنباء»: ١٨٠٠ 
مسجد و٢٠ مركزًا 
رمضانيًا بالكويت 
تستقبل املصلني 

واملتهجدين

وكيل «األوقاف» أشاد بجهود العاملني 
في الوزارة خالل الشهر املبارك وتهيئة 

بيوت اهللا رغم ظروف «كورونا»

06محليات

«القوى العاملة»: «األعمال املمتازة» 
في حسابات املوظفني خالل أيام

الغريب: حتديث أرقام اجلوازات 
اجلديدة في «مناعة» أوتوماتيكيًا

بشرى شعبان

أعلن املدير العام للهيئة العامة 
للقــوى العاملة أحمد املوســى عن 
االنتهاء من التدقيق على «األعمال 
املمتازة» وســتودع في حســابات 
املوظفــني خــالل أيام، وذلــك لكل 
قطاعات الهيئة. وأضاف املوسى: مت 
الصرف للمستحقني فقط واملستوفني 
للشــروط، ومت االنتهــاء من إعداد 
الكشوفات واعتمادها واالستعداد 

للصرف خالل األيام املقبلة.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن م.أحمــد الغريب مــن وزارة الصحــة عن حتديث 
أرقــام اجلوازات اجلديدة في تطبيق مناعة «أوتوماتيكيا»، 
وذلك بالتنســيق بني وزارتي الصحة والداخلية عبر الربط 
بالنظام اآللي بني اجلهتني، مشــيرا الى انه يشمل املواطنني 
واملقيمني الذين يقومون بتجديد 
جوازاتهــم. وذكر م.الغريب في 
تصريح لـ «األنباء»، أن التحديث 
املواطنــني  سيشــمل جــوازات 
والوافدين الذين يقومون بتجديد 
جوازاتهــم اعتبارا مــن تاريخ

١٤ ابريــل. وبني أنه عند جتديد 
جــوازات املواطنــني واملقيمني 
ســيتم حتديثهــا فــي تطبيــق 
«مناعــة» أوتوماتيكيــا مبجرد 
جتديد اجلواز عبر الربط اآللي 
بني وزارتي الصحة والداخلية، 
الفتــا الى أن هــذا اإلجراء يأتي 
تسهيال على املواطنني واملقيمني. 
وبني أن من قام بتجديد جوازه قبل هذا التاريخ عليه مراجعة 
مركــز الكويت للتطعيم في مشــرف لتحديــث رقم اجلواز 

اجلديد وتعديله في تطبيق «مناعة».

أحمد املوسى

م.أحمد الغريب

١٤٢٩ مواطنة تركن العمل بـ «اخلاص»
علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية اطلعت عليهــا «األنباء» أن صافي 
أعــداد املواطنني الذين تركــوا العمل بالقطاع اخلاص في ٢٠٢١ 
بلغ ١٤٢٢ مواطنا ومواطنة. وتظهر البيانات أن أعداد املواطنني 
املؤمــن عليهم بالقطاع األهلي انخفضت من ٥٢٫١٤ ألف مواطن 
ومواطنة في ٢٠٢٠ إلى ٥٠٫٧٢ ألفا في نهاية ٢٠٢١. وبينت األرقام 
أن مغادرة القطاع األهلي تأتي من قبل النساء الكويتيات فقط، 
حيث تراجعت أعدادهم خالل العام املاضي بنحو ١٤٢٩ مواطنة 
ليصبــح عددهم بنهايــة ٢٠٢١ إلى ٢٤٫١٩ ألــف مواطنة مقارنة 
مــع ٢٥٫٦١٩ ألــف مواطنة في ٢٠٢٠. يأتي ذلك فيما زادت أعداد 
الرجال بالقطاع بصورة طفيفة حيث بلغت ٢٦٫٥٣ ألف مواطن 

في ٢٠٢١ مقارنة مع ٢٦٫٥٢٣ مواطنا في ٢٠٢٠.

«نفط الكويت» تشتري أنابيب 
حفر بـ ٥٦ مليون دينار

أحمد مغربي 

ضمن جهود الكويت لزيادة انتاج النفط اخلام خالل العام 
٢٠٢٢، أسدلت شركة نفط الكويت الستار عن ترسية مناقصة 
شراء وتوريد أنابيب حفر تطويري بقيمة ٥٦ مليون دينار.
وقالت مصادر مســؤولة لـ«األنباء»، إنه نظرا لضخامة 
العقود مت توزيع مناقصة التوريد على ٩ مجموعات بحيث 
تفوز شركة واحدة بكل مجموعة. وذكرت أن فريق املناقصات 
في الشركة يقوم حاليا باإلجراءات األخيرة لترسية املناقصة 
مع اجلهاز املركزي للمناقصات العامة لإلعالن عن الشركات 
الفائزة. وتعتبر مناقصة توريد أنابيب احلفر من املناقصات 

الكبرى لدى شركة نفط الكويت.

إمساكية رمضان
اإلفطاراإلمساك

١٦: ٤٦٦: ٣

«التمييز»: القضاء غير مختص مبسائل اجلنسية
عبدالكرمي أحمد

العامة  الهيئــة  أصدرت 
مبحكمــة التمييز برئاســة 
التمييــز  رئيــس محكمــة 
املستشــار أحمــد العجيــل 
حكمهــا بإقرار املبــدأ الذي 
تبنته األحكام التي انتهت إلى 
أن مسائل اجلنسية بأكملها 
أصلية أو مكتســبة تخرج 

برمتهــا عــن االختصــاص 
الوالئــي للمحاكــم. وقالت 
الهيئة، في بيان صحافي لـ 
«كونا» أمس، إن ذلك القرار 
جاء باعتبار مسائل اجلنسية 
بأكملها تدخل ضمن أعمال 
السيادة والعدول عن املبدأ 
الذي تبنته األحكام املخالفة 
في هذا الشأن. إلى ذلك، أفاد 
مصدر لـ «األنباء» بأن دائرة 

توحيد املبادئ القضائية في 
محكمــة التمييز بتت أمس 
بإحالة مقدمة إليها من الدائرة 
اإلدارية الثالثة حول صدور 
أحــكام متباينة من الدوائر 
اإلداريــة حملكمــة التمييز، 
بعضها قضى باالختصاص 
مبسائل اجلنسية، واآلخر 

بعدم االختصاص.
وذكر املصدر أن الدائرة 

انتهــت إلى عدم اختصاص 
مســائل  بنظــر  احملاكــم 
اجلنســية وأن ذلــك يدخل 
ضمن أعمال السيادة، مشيرا 
إلى أن هذا احلكم ســيعتمد 
وســيلغي أي حكــم آخــر 
يخالفه، كما سيكون مرجعا 
للقضــاء بعدم االختصاص 
بنظر أي دعوى من هذا النوع 

مستقبال.

تصعيد إسرائيلي جديد في القدس وتنديد مبحاولتها
فرض التقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى 

عواصم ـ وكاالت: صعدت قوات 
االحتالل االسرائيلي اعتداءاتها على 
املصلني واملدافعني عن املسجد األقصى 
أمس، حيث أصيب ١٩ فلسطينيا على 
االقل بجروح خالل مواجهات باحة 
املسجد األقصى ومحيطها في القدس 

احملتلة فيما اعتقل آخرون.
وأجبر املتظاهرون قوات االحتالل 
االســرائيلي علــى االنســحاب من 

باحات املسجد األقصى، واعادة فتح 
أبوابه، بعد محاصرة املصلني داخله 
عنــد صالة فجر امــس. وقبل ذلك، 
اقتحم العشرات من قوات االحتالل 
احلرم لتوفيــر احلماية ألفواج من 
املستوطنني، واعتدوا على املصلني 
وأخرجوهــم بالقــوة ومت تقطيــع 
أســالك مكبــرات الصــوت. وأجمع 
الفلســطينيون أمــس علــى رفض 

محاولة االحتالل «تشريع التقسيم 
الزماني واملكاني» للمسجد األقصى 
في شــرق القدس. وصــرح رئيس 
املكتــب السياســي حلركــة حماس 
إســماعيل هنية بأن احلركة «أكدت 
لــكل األطراف التــي تواصلت معها 
أن األقصــى مســجدنا ولنا وحدنا، 

وال حق مطلقا لليهود فيه».

مصدر لـ «األنباء»: احلكم سيكون مرجعاً للقضاء بعدم االختصاص بأي دعوى مستقبلية

قوات االحتالل تعتدي على شبان فلسطينيني في القدس احملتلة       (أ.ف.پ)

أوكرانيا تتهم روسيا مبحاولة «قتل اجلميع» في ماريوبول

رجال االطفاء يحاولون اخماد حريق سببه قصف روسي على مبنى سكني في خاركيف     (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٢٤

عواصم ـ وكاالت: اتهم الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينســكي 
القوات الروسية بالعمل على قتل 
مــن تبقى من قواتــه واملدنيني في 
مدينــة ماريوبــول، التــي وجهت 
موسكو أمس إنذارا آلخر املدافعني 
عنهــا واملتحصنــني فــي مصنــع 
آزوفســتال، مطالبة إياهــم بإلقاء 
سالحهم وإخالء امليناء اإلستراتيجي 
في جنوب شرق البالد الذي سيشكل 
االستيالء عليه انتصارا مهما، لتكون 
ماريوبول أول مدينة كبرى تسقط 
في أيدي القوات الروسية في احلرب 
املســتمرة منذ نحو شهرين. وقال 
زيلينســكي «جنودنا محاصرون 
واجلرحــى محاصــرون. هنــاك 
أزمة إنســانية.. ومــع ذلك الرجال 
يدافعون عن أنفسهم»، وأضاف ان 
روسيا «حتاول القضاء عمدا على 

التفاصيل ص ٢٤اجلميع».

نوافذ رمضانية

21مطبخ

22فن

أوزي اللحم ملفوف بالرقاق

سلطــة الشومر املشوي 
مع جبنة الفيتا والرمان احلب

شوربـة  العدس األحمر 
مع كرات اللحم

أمين زيدان: 
«نهاية رجل شجاع»
 أدخلني النجومية

زينـــة.. 
اسمها مشكلة!

12-13لقاء 

«Ooredoo» أقامت غبقتها الرمضانية 
تقديرًا جلهود موظفيها احلثيثة وعطائهم


