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دميومة «التأمينات».. رهن برفع سّن التقاعد
أحمد مغربي 

علمت «األنباء» عبر مصادر رفيعة املســتوى أن منحة الـ٣ آالف 
دينار للمتقاعدين ال ميكن للحكومة صرفها منفردة، إذ يتطلب األمر 
تغيير مرسوم انشاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. وأشارت 
إلى أن هناك فائدة مزدوجة من االقتراح احلكومي برفع سن التقاعد 
٣ سنوات، إذ يضمن دميومة «التأمينات» إلى جانب القضاء على العجز 
االكتواري البالغة قيمته ٢٤ مليار دينار بحلول العام ٢٠٤٠، مبينة أن 
احلكومــة حريصة على عدم إرهاق املواطنني أو اإلثقال على كاهلهم 
بزيادة سن التقاعد، فكان مقترح الـ ٣ سنوات هو اخليار األمثل الذي 
يحقق مصلحة جميع األطراف. وأكدت املصادر أن املؤسســة العامة 
للتأمينات تعطي مصلحة املســتفيدين مــن خدماتها صفة األولوية 
القصوى، وتعمل على خطني متوازيني تستهدف من خاللهما حتقيق 
الصالح العام للمؤسسة مبا يحافظ على استدامتها ماليا، ومن الناحية 
األخرى حتقيق أكبر قدر من االســتفادة للمتقاعدين والتخفيف عن 
كاهلهم، مبينة في الوقت ذاته أن منحة الـ ٣ آالف دينار تؤثر بشكل 
مباشر على املؤسسة حال مت صرفها من احتياطياتها املالية. وقالت 
املصادر إن الكويت لديها نظام تأميني يعد من األفضل على مستوى 
الــدول العربيــة واملنطقة، إال أن اخلطوات التــي اتخذتها دولة قطر 
والحقا البحرين في سياســاتهما التأمينية بزيادة سن التقاعد لـ١٠ 
سنوات مع رفع املعاش التقاعدي جعلتهما يسبقان الكويت بخطوة، 

وبات علينا حاليا أن نحذو حذوهما.
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«اجلنايات» حتظر النشر بقضية بالغ حمد صباح األحمد ضد علي اجلراح وآخرين
كونا: أصدر  املستشار رئيس 
دائرة اجلنايات أمس الثالثاء أمرا 
بحظر نشــر أي أخبــار تتعلق 
بقضية البــالغ املقدم من حمد 
صباح األحمد الصباح ضد علي 

اجلراح الصباح وآخرين.
وقالــت محكمــة اجلنايات 
فــي بيان، إنه «مبناســبة نظر 
التظلم من قرار احلفظ الصادر 
من النيابــة العامة في القضية 
رقــم ١٥٠٤ لســنة ٢٠٢١ حصر 
نيابــة العاصمــة (٢١٤ لســنة 

٢٠٢٢ حصر تظلمات) واملقيدة 
بناء على البالغ املقدم من حمد 
صبــاح األحمــد الصبــاح ضد 
علي اجلراح الصباح وآخرين، 
فقد أمر املستشار رئيس دائرة 
اجلنايات بحظر نشر أي أخبار أو 
معلومات أو بيانات عن القضية 
املشــار إليها فــي كل الصحف 
ووسائل اإلعالم املقروءة واملرئية 
واملســموعة، وكذا عــن طريق 
الشبكة املعلوماتية، وذلك بكل 

وسائل تقنية املعلومات».

واشنطن حتشد «العالم» لدعم أوكرانيا
عواصــم ـ وكاالت: أكــد وزيــر الدفــاع 
األميركي لويد أوســنت في مستهل اجتماع 
أمني مبشــاركة نحــو ٤٠ دولة فــي أملانيا 
أمس، لتعزيز قدرات كييڤ العسكرية، أن 
الواليات املتحدة عازمة على «بذل كل ما هو 
ممكن» لتسريع تزويد اوكرانيا بالعتاد الذي 
حتتاج إليه لصد الغزو الروسي. هذا، وعقدت 
رئيسة مولدافيا مايا ساندو اجتماعا أمنيا 

طارئا أمس بعد أن أطاح انفجاران ببرجني 
إذاعيــني من العصــر الســوفييتي، اضافة 
الى هجوم على وحدة عسكرية في منطقة 
ترانسدنيســتريا االنفصالية التي يسيطر 
عليها موالون لروسيا، وذلك عقب يوم من 
هجوم على مبنى امــن الدولة في املنطقة. 
وقالــت حكومــة مولدافيــا إن االنفجارات 

تستهدف إثارة التوتر.

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في سكة حديد كراسني بعد القصف الروسي          (رويترز)

عمادي: رواتب املكلفني 
في «األوقاف» قبل عطلة العيد

أسامة أبوالسعود

اعتمد وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
م.فريد عمادي كشوفات رواتب املكلفني في الوزارة 
لشــهر أبريل وذلك لصرفها قبل إجازة عيد الفطر 
السعيد. وقال م.فريد عمادي إنه مت االنتهاء من جميع 
الكشوفات بسرعة قياســية واعتمادها وارسالها 
للبنوك، لتكون في حسابات املكلفني قبل العطلة، 
مشيدا باجلهود التي بذلتها جلنة إدارة نظام التكليف 

بالوزارة في تسريع إجناز الكشوفات.

١٩١ ألف دينار لتمديد عقد 
حراسة مدارس اجلهراء ٣ أشهر

عبدالعزيز الفضلي

وافق ديوان احملاســبة على متديــد عقد أعمال 
احلراسة ملدارس ومباني منطقة اجلهراء التعليمية 
ملدة ٣ أشهر. جاء ذلك في كتاب أرسله ديوان احملاسبة 
إلى وكيــل وزارة التربية د.علي اليعقوب، وتلقت 
«األنباء» نسخة منه، والذي تضمن أنه ال يرى مانعا 
فــي متديد العقد املبرم مع الشــركة مببلغ إجمالي 
مقداره ١٩١ ألفا و٣١٣ دينارا، وملدة ٣ أشــهر اعتبارا 

من أبريل اجلاري.

حتذير نيابي من إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع 
الصالح: موجة الغالء تكوي جيوب املواطنني.. والكندري: يجب على «التجارة» االستمرار في الرقابة

سامح عبداحلفيظ - بدر السهيل

مــع تــداول احلديث عن 
التجارة إللغاء  توجه وزارة 
قرار تثبيت أســعار الســلع 
االســتهالكية تناول عدد من 
النواب القضية من باب حتميل 
الوزارة مسؤولية ما ستؤول 
اليه األوضاع وإفساح املجال 
لـ«حرية» السوق، األمر الذي 
سينعكس سلبا على األوضاع 
العامــة وأحــوال املواطنــني 

على اســتقرار أسعار السلع 
في هذه املرحلــة كبيرة جدا 
وعليها أن تتخذ كل اإلجراءات 
الكفيلة بتعزيز األمن الغذائي 
في البالد وضمان اســتمرار 
تدفق الســلع مع عدم ارتفاع 
أســعارها. وطالــب الصالح 
وزارة التجارة باتخاذ اجراءات 
استثنائية حلماية املستهلك 
مــن الغالء الذي بــات يلتهم 
املداخيــل ويزيد العبء على 
األســر الكويتية. من جانبه، 

النائــب د.عبدالكــرمي  قــال 
الكندري انه يجب على وزارة 
التجارة االستمرار في تثبيت 
أســعار السلع االســتهالكية 
حتى بعد انتهاء شهر رمضان 
لكي ال تعاود األسعار االرتفاع، 
فهي باألصل قد وصلت ملراحل 
مرهقة للمواطنني بسبب عدم 
الرقابــة املســبقة واملتابعة 
الالحقة واســتمرار استغالل 
بعض التجار للظروف لرفع 

األسعار.

خصوصــا في ظــل األزمات 
العامليــة احلاليــة ومــا نتج 
عنها. وفــي هذا اإلطار، حذر 
النائب خليل الصالح من إقدام 
وزارة التجــارة على خطوة 
إلغاء قرار تثبيت األســعار، 
مشــيرا إلى أن موجة الغالء 
املواطنــني،  تكــوي جيــوب 
وإلغاء القرار ســيفتح الباب 
أمام زيادات تفــوق قدرتهم. 
وأكــد الصالح أن مســؤولية 
احلكومــة في ملــف احلفاظ  خليل الصالحد.عبدالكرمي الكندري

قائد فريق الكويت حسني حاكم يرفع درع الدوري           (هاني الشمري)

«العميد» بطًال لدوري «stc» املمتاز للمرة 
الـ ١٧ متساويًا مع القادسية والعربي
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التفاصيل ص ٢٢

النيابة: مكتب السترداد األموال املسلوبة
عبدالكرمي أحمد

أصدرت النيابة العامة أمس قرارا بإنشاء مكتب السترداد األموال املستولى 
عليها في اجلرائم التي حتقق فيها النيابة والتحفظ عليها وتتبعها. وبحسب 
القرار الصادر من النائب العام املستشار ضرار العسعوسي، فإنه سيتولى 
رئاسة املكتب فهد الربيعي وينوب عنه أناف الغامن. وذكر مصدر أن املكتب 
يعنى مبتابعة القضايا املتهم فيها أشخاص داخل البالد وخارجها باالستيالء 

على املال العام سعيا السترداد املبالغ املختلسة.
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٤ طرق قد ُيغير بها ماسك مستقبل «تويتر» 
15بعد إضافتها إلى إمبراطوريته


