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»الديوان« لـ »األنباء«: سنخاطب »الفتوى« ملعرفة شروط تطبيق حكم »االستئناف« وشمول جميع املوظفات الكويتيات الالتي ال يحصل أزواجهن على العالوة

50 دينارًا للكويتيات بعد رأي »الفتوى«
لعدم تنفيذ قانون تنمية املشاريع الصغيرة

احلريص: استجواب قريب لوزير التجارة
سامح عبدالحفيظ

أعلن رئيس اللجنة التشريعية 
مبارك احلري����ص عن عزمه تقدمي 
استجواب قريب جدا لوزير التجارة 
د.يوس����ف العل����ي يتعلق مبحور 
رئيس����ي حول ع����دم تنفيذ قانون 
تنمية املشاريع الصغيرة الذي أقره 
املجلس منذ ثالث سنوات، اضافة 
الى محاور أخرى تتعلق مبخالفات 

في وزارة التجارة.
وأض����اف احلري����ص ان وزير 

التجارة دأب منذ اكثر من عام على 
املماطلة في تنفيذ قانون املشروعات 

الصغيرة.
وزاد بقول����ه: هن����اك 90 طلب����ا 
حتى اآلن لم تصرف للش����باب في 
أي مشروع من املشاريع الصغيرة 
التي س����تنفع البلد، وفيما يتحدث 
اجلميع عن تنويع مصادر الدخل، 
وفتح املجال أمام الشباب، جند وزير 
التجارة متخلفا عن الركب في هذا 
اجلانب، مبينا ان هناك ملفات أخرى 
س����يتحدث عنها في االستجواب، 

الى جانب محاور أخرى يتضمنها 
االس����تجواب من أهمها ملف تنمية 

املشاريع الصغيرة.
وذكر احلريص انه بدال من إعطاء 
الفرصة للشباب في العمل في القطاع 
اخلاص احلر جند وزير التجارة قد 
حول إدارة تنمية املشاريع الصغيرة 
الى مجال للتنفيع واملناصب عبر 
تعيني اإلداريني واملوظفني واملسؤولني 
الكبار ومنحهم مكافآت كبيرة دون 
ان يكون للش����باب نصيب من هذا 

األمر.

   مصادر قانونية لـ »األنباء«: تطبيق احلكم 
يجب أن يشمل أبناء الكويتيات العامالت 
في احلكومة و»اخلاص« أسوة مبا يتم اآلن

مريم بندق 

أوضحت مصادر حكومية رفيعة في تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
شمول الكويتيات بحكم محكمة االستئناف القاضي ب� »إلزام »الصحة« 
بدفع العالوة االجتماعية البالغة 50 دينارا ملواطنة متزوجة من غير 
كويتي المتناعه عن الصرف على أبنائها، يتم بعد أخذ رأي الفتوى 
والتشريع حول كيفية التطبيق«. وقالت مصادر قانونية إن تنفيذ 
احلكم املتمثل في صرف ال� 50 دينارا العالوة االجتماعية يجب أن 
يشمل جميع أبناء الكويتيات العامالت في احلكومة والقطاع اخلاص 
أس���وة مبا يتم اآلن في حالة عدم ص���رف الزوج لهذه العالوة ألي 
سبب. وأضافت املصادر القانونية ان هناك أحكاما مماثلة صادرة 
ومت تنفيذها من قبل احلكومة.  وأوضحت املصادر أن احد الشروط 
والقواعد الصادرة من مجلس اخلدمة املدنية لس���نة 1979 لصرف 

العالوة االجتماعية، أال يكون الزوج حاصال عليها.

»القوى العاملة« ستتبع مجلس الوزراء

استحداث قطاع البحث والتحري 
باجلمارك للمزيد من الرقابة

وحدتان لـ»منع السفر«  بالساملي والنويصيب

عشرات املراجعني  حملاكم األسرة أمس 

مصر: تعديل وزاري يضم 10 وزراء جدد

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن هناك توجها جتري دراسته 
بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة، على ان تكون هيئة مستقلة 
تتبع مباشرة مجلس الوزراء، على ان يتم تكليف الوزير املشرف 

على عملها من قبل مجلس الوزراء إذا دعت احلاجة لذلك.

موسى أبوطفرة

علمت »األنباء« أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح أصدر قرارا باستحداث قطاع جديد باإلدارة العامة 
للجمارك يس����مى »قطاع البحث والتح����ري«، ويكون ذا تبعية 
مباشرة لوزير املالية. وقال املصدر ان هذه اخلطوة تأتي لتأكيد 
أهمية عمل رجال اجلم����ارك الذين يعدون خط الدفاع األول ملنع 
دخول املمنوعات، موضحا ان القطاع اجلديد يشمل مكتب حماية 
حقوق امللكية الفكرية، ويكون على مستوى إدارة، وكذلك يشمل 
مكتبا لتبادل املعلومات االستخبارية )Rilo(، ويكون على مستوى 
إدارة، وإنش����اء إدارة البحث والتح����ري اجلمركي، مؤكدا ان هذه 
اخلطوة تساهم في التنسيق اجلمركي بني الكويت ودول العالم 

عبر املنظمة العاملية للجمارك.

أسامة أبو السعود

خصص���ت اإلدارة العامة للتنفيذ وحدتني ملنع الس���فر في 
منفذي النويصيب والساملي البريني تتبعان مباشرة مكتب منع 
السفر باإلدارة العامة للتنفيذ. وسيختص املنفذان وفقا للقرار 
الوزاري الصادر بذلك الشأن باستعراض مستندات املمنوعني من 
السفر على القوائم في احلاسب اآللي لرفع التشابه في األسماء 
إن وجد، وحترير منوذج الش���خص غير املطل���وب املعّد لذلك 
الغرض، واس���تقبال األفراد املدرجة أسماؤهم بقوائم املمنوعني 
من الس���فر على ذمة تنفيذ أحكام أو أوام���ر أداء والراغبني في 
الس���داد، وإعداد اس���تمارة التوريد وحتصيل مبالغ املمنوعني 
 على ذم���ة الوفاء بها، على أن يتم الس���داد في ف���روع البنوك 
أو البنك الكائن في املنفذ ومن ثم حترير كتب برفع منع السفر 
مع���دة لهذا الغرض، لتقدميها إلى املختصني باملغادرة في املنفذ 

ورفع املنع من احلاسب اآللي فورا.

أسامة أبوالسعود

اس����تقبلت محاكم األسرة ألول مرة أمس عشرات املراجعني 
الذي ملسوا تغيرا في طبيعة العمل القضائي اخلاص باألسرة مبا 
يوفر اخلصوصية للمراجعني من املواطنني واملقيمني. وأشارت 
مدير إدارة االستش����ارات األسرية بوزارة العدل إميان الصالح 
في تصريحات ل�»األنباء« إلى أن اإلدارة اس����تقبلت في فرعها 
بالرقعي 11 مراجعا حملاولة إصالح ذات البني بني األزواج بخالف 

ما استقبلته احملاكم من قضايا.

أجرى رئيس الوزراء م.شريف اسماعيل تعديال وزاريا جديدا 
ضم 10 وزراء على التشكيل الوزاري احلالي، حيث أدى الوزراء 
اجلدد امس اليمني الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وتضمن التعديل تولي جالل سعيد حقيبة النقل، وداليا خورشيد 
حقيبة االستثمار، وخالد العناني حقيبة اآلثار، وعمرو اجلارحي 
حقيبة املالية، ويحيى راش����د حقيبة السياحة، فيما جاء محمد 
عبدالعاطي وزيرا للري، ومحمد محمود س����عفان وزيرا للقوى 
العاملة، وأشرف محمود قدري وزيرا لقطاع األعمال العام )وزارة 
جديدة(، واملستشار حس����ام عبدالرحيم وزيرا للعدل، وشريف 
فتحي وزيرا للطيران املدني، كما مت تعيني 4 نواب للوزراء وهم: 
د.محمد أحمد محمد معيط )نائبا لوزير املالية للخزانة العامة(، 
د.نهال مجدي أحمد فهمي املغربل )نائبا لوزير التخطيط واملتابعة 
واإلصالح اإلداري(، عمرو إبراهيم عبدالسالم املنير )نائبا لوزير 
املالية للسياسات الضريبية(، وأحمد أشرف علي كوجك )نائبا 

لوزير املالية للسياسات املالية(. 

٭ التفاصيل ص13

٭ التفاصيل ص39

تقييم أداء مديري إدارات »األشغال« 
لشغل املناصب القيادية

فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة األشغال م.عواطف الغنيم أن الوزير د.علي 
العمير أصدر قرارا بتش����كيل جلنة برئاستها وعضوية وكيلني 
مس����اعدين لتقييم أداء مديري اإلدارات لشغل املناصب القيادية 
بالوزارة »وكالء مساعدين«. وأوضحت الغنيم في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان اللجنة عندما تنتهي من أعمالها ستقوم برفع كشف 
بأس����ماء املرش����حني إلى مجلس الوزراء، وذلك حسب الشروط 
واللوائح، كاش����فة عن حركة تدوي����ر مرتقبة لعدد من املديرين، 

٭ التفاصيل ص9بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية.

أحمد مغربي

قالت مص���ادر نفطية ل�»األنباء«: إن 
هناك تس���وية حكومية ستقدمها وزارة 
النفط للعمال النفطيني، وذلك الحتواء أزمة 
اعتراض النقابات النفطية على تطبيق 
البديل االستراتيجي وتقليل االمتيازات 

في إطار تخفيض اإلنفاق. 

وأضافت املصادر ان مؤسسة البترول 
الكويتية تدرس كيفية التعامل مع األزمة 
اجلديدة وع���دم تصعيده���ا على غرار 
اإلضرابات الس���ابقة، بينما يتجه وزير 
النفط بالوكالة أن���س الصالح إلى رفع 
توصية للحكومة بضرورة تقدمي تسوية 

جديدة ملنع تفاقم األزمة. 
٭ التفاصيل ص37

تسوية توافقية بني »النفط« 
والعمال الحتواء األزمة

األمم املتحدة: وقف إطالق النار في اليمن 
38يبدأ 10 أبريل املقبل


