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كشف عن تنازل »الدفاع« لـ »السكنية« عن أراض في الجهراء

أبل: 5 فرص استثمارية للتعاون مع »اخلاص«

اجلبر يتنازل عن احلكم الصادر لصاحله بإلغاء 
سحب جنسيته:  أضع األمر بني يدي صاحب السمو

دعوى لوقف سريان
وإصدار رخص القيادة للوافدين

»االستئناف«: براءة الدويلة من اإلساءة ملصر

عسكر: 400 دينار مكافأة 
لـ»الدكتوراه« و200 لـ»املاجستير«

»FBI« يؤكد: جنري حتقيقًا بشأن العالقة 
بني روسيا وحملة ترامب االنتخابية

روسيا تستبعد حتقيق املصاحلة في سورية
دون إقامة مناطق حكم ذاتي لألقليات

عواصــم - وكاالت: قــال مديــر مكتــب 
التحقيقــات االحتــادي األميركــي جيمــس 
كومي للجنة االستخبارات مبجلس النواب 
األميركــي: إن املكتب يجري حتقيقا بشــأن 
احتمال وجود عالقة بني احلملة االنتخابية 
للرئيس دونالد ترامب واحلكومة الروسية 
وأي صلة أو تعاون بني فريق حملة ترامب 
وموسكو في خطوة غير اعتيادية من كومي 

يؤكد بها إجراء التحقيق.
وأضاف كومي أن التحقيق سّري، رافضا 
الكشف عن املزيد من التفاصيل عن التحقيق 

أو عن الشخص الذي يتم التحقيق معه.
في غضون ذلك، اتهم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب الدميوقراطيني بالترويج ملزاعم 
تعاونه مع روسيا، واصفا هذه األمور بأنها 
تندرج ضمن »األخبار املزيفة«. وقال ترامب 
في سلســلة تغريدات على حسابه الرسمي 
على موقع »تويتر« أمس، إن »الدميوقراطيني 

فبركوا هذه القصة الروسية لتبرير حملتهم 
الفاشــلة« خالل االنتخابات الرئاسية التي 
خســروها، مشــيرا إلــى أن املدير الســابق 
لالستخبارات جميس كالبر أكد على أنه ليس 
لديه دليل يربط ترامب أو فريقه بروسيا.

ودعا الرئيس األميركي الكونغرس ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي اللذين أطلق كل منهما 
حتقيقا مستقال في هذه املزاعم، إلى معاجلة 
»املوضوع الفعلي« وهو »تسريب معلومات 
مصنفة«. في هذه األثناء أعلن رئيس جلنة 
االســتخبارات في مجلس النواب األمريكي 
ديفــني نيونز أنه ليــس هناك أي دليل على 
تواطؤ بني فريق ترامب وروسيا.  إلى ذلك، 
أعلن املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية 
السفير عالء يوسف، أن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي سيقوم بزيارة إلى الواليات املتحدة 
بدايــة أبريل املقبل، حيث ســيلتقي نظيره 

األميركي.

عواصم - وكاالت: فيما أعلنت املعارضة 
الســورية امس إطــالق املرحلــة الثانية من 
معركتها شــرق العاصمة دمشــق، تعرضت 
مواقعها في حي جوبر وسط العاصمة امس 
لعشرات الغارات الكثيفة. وقال مدير املرصد 
الســوري حلقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن 
إن »طائرات حربية شنت غارات كثيفة فجر 
امس على مواقع الفصائل« الذي انطلق منه 
الهجــوم امس األول، مــن دون أن يتمكن من 
حتديد اذا كانت الطائرات سورية أم روسية، 
كما أحصى املكتــب اإلعالمي في جوبر، عدد 
الغارات »بأكثر من اربعني غارة منذ ساعات 

الفجــر األولــى«. الى ذلك، أكــد رئيس جلنة 
مجلس »الدوما« الروســي للشؤون الدولية 
ليونيد سلوتسكي امس أنه ال ميكن حتقيق 
مصاحلة في سورية دون إقامة مناطق حكم 
ذاتي لألقليات. ونقلت قناة »روســيا اليوم« 
اإلخبارية عن سلوتســكي - في تصريحات 
صحافية من دمشق، التي كان قد وصل إليها 
على رأس وفد من نواب مجلس الدوما الروسي 
وممثلني عن اجلمعية البرملانية ملجلس أوروبا 
- »ســنبحث مــع قيادة البــالد والبرملانيني 

موضوع الدستور.
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مؤمن المصري 

تقــدم الزميــل احمــد اجلبر الى 
القضــاء األعلــى  رئيــس مجلــس 
املستشار يوســف املطاوعة بكتاب 
تنازل عن احلكــم الصادر لصاحله 
بإلغاء القرار القاضي بسحب جنسيته 
مبديا الصلح في موضوع الدعوى، 
وواضعــا األمــر كلــه بــني اليديــن 
احلانيتني الكرميتني لوالدنا وقائدنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، مفوضا رئيس مجلس القضاء األعلى في إنهاء كل اإلجراءات 
بهذا الشأن. 

ولفت اجلبر في كتابه الى »تكرم وتفضل صاحب السمو أمير 
اإلنسانية وقائدها وأمر سموه بإعادة اجلناسي ملن سحبت منهم«، 
مســجال اعتزازه وتقديــره وامتنانه هو وأســرته مببادرة أمير 
اإلنسانية والد اجلميع برد اجلناسي املسحوبة. وكان قد مت حتديد 
نظر الطعن بـ »التمييز« على احلكم االستئنافي الصادر ملصلحة 
اجلبر في جلسة 19 اجلاري، وقررت محكمة التمييز التأجيل إلى 
٢٧ لإلعالن. هذا، وقد طلب دفاع احلكومة إحالة الطعن إلى دائرة 

توحيد املبادئ القضائية، كما رفضوا تنازل اجلبر.

عادل الشنان

كشف وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ياسر أبل عن تنازل 
وزارة الدفاع للمؤسسة العامة 
 للرعاية الســكنية عن أراض 
في اجلهراء قريبا، مشيرا الى 

انها عبارة عن معسكرات.
وقــال أبــل ـ خــالل لقــاء 
مفتوح مــع املواطنني بديوان 
هاني شمس ـ إن هناك تعاونا 
مع القطاع اخلاص في القريب 
العاجل من خالل طرح 5 فرص 
اســتثمارية من قبل »الرعاية 
السكنية«، وجار حاليا التنسيق 
من خالل ورشة عمل لتحديد 
آليــة املشــاركة. وأوضــح أن 
منطقة جنوب عبداهلل املبارك 
في طور التخطيط، وستكون 
جاهزة للتوزيع وفق البرنامج 
الزمني املوضوع بعد االنتهاء 
املتوقع للمخططات في يوليو 

املقبل، 

مؤمن المصري

أقام احملامي محمد األنصاري دعوى إدارية بصفته وكيال عن 
مجموعة من املواطنني تطالب بوقف سريان وإصدار جميع رخص 
قيــادة الوافدين وقفا مؤقتا الى حني إصدار قرارات تنظيمية من 
وزارة الداخليــة تنظم األمور املرورية بالكويت. وقال في دعواه: 
ان األزمة املرورية في البالد وصلت الى مرحلة ال تطاق وال ميكن 
حتملها، فما نراه من مظاهر االزدحام والشلل املروري بشكل دائم 
يبلغ مداه في أوقات ذهاب املواطنني واملقيمني الى أعمالهم، وكذلك 
في ساعات انصرافهم، ما ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر 

غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق.

مؤمن المصري

قضت محكمة االستئناف أمس بتأييد حكم أول درجة ببراءة 
احملامي والنائب الســابق ناصر الدويلة من تهمة اإلســاءة ملصر 

والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لزيادة املكافأة 
املالية الشهرية للحاصلني على درجة الدكتوراه واملاجستير 
وينص االقتراح على أن مينح املوظفون الكويتيون العاملون 
فــي الــوزارات واالدارات احلكوميــة واملؤسســات العامــة 
والعسكريون من قوة الشرطة واجليش واحلرس الوطني 
والعاملون في القطاع اخلاص اخلاضعون للقانون رقم )19( 
لســنة ٢000، مكافأة مالية شــهرية قدرهــا اربعمائة دينار 
للحاصلني على درجة الدكتــوراه، ومائتا دينار للحاصلني 
على درجة املاجســتير من اجلامعــات املعتمدة لدى وزارة 

التعليم العالي بالكويت.
الزميل احمد اجلبر

تطبيق القانون في العمل الخيري زاد إيراداته إلى الضعف وخفّض مخالفاته إلى النصف

الصبيح: املساعدات االجتماعية 
تصرف ملستحقيها حتقيقاً للعدالة

بشرى شعبان

نفــت وزيــرة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
هنــد الصبيــح أن تكــون 
قطعــت  قــد  »الشــؤون« 
املســـاعدات  أو ستــــقطع 
االجتماعية عن مستحقيها، 
مؤكدة أهمية حتقيق العدالة 
االجتماعيــة فــي صرفهــا. 
وقالت الوزيرة الصبيح في 
تصريح صحافــي امس: إن 

املســاعدات االجتماعيــة يتم 
منحها للفئات املستحقة وفق 
قانون املساعدات العامة وأي 
قطع لهذه املساعدات أو حتى 
زيادة في شرائح مستحقيها 
يحتاج الى تعديل للقانون أو 
إقرار قانون جديد. وعن العمل 
اخليري، أفادت الصبيح بأن 
تطبيق القانون على القائمني 
على هذا العمل بهدف تنظيمه 
أدى إلى الكثير من اإليجابيات 
»التي جتعلنا نتمسك بالسير 
في هذا االجتــاه«. وبينت أن 

من أبرز تلك اإليجابيات زيادة 
إيــرادات العمــل اخليري إلى 
الضعف وانخفاض املخالفات 
إلــى النصــف وزيــادة أعداد 
اجلمعيــات اخليرية أضعاف 
ما كانت عليه قبل نحو ثالث 
ســنوات. وفي مجال اإلعاقة، 
الكثيــر مــن  أكــدت وجــود 
املخالفــات في بعض امللفات، 
ما استدعى إحالتها إلى النيابة 
وعددهــا نحــو 40 ملفا تبني 

وجود شبهة تزوير فيها.
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السيسي يلتقي الرئيس األميركي في واشنطن مطلع أبريل

املعارضة تطلق املرحلة الثانية من معارك شرق دمشق

الغنيم: ترحيل القاعدة احملاذية للمطار اجلديد  بانتظار مجلس الوزراء
فرج ناصر 

أكدت وكيلة وزارة األشغال م.عواطف 
الغنيــم ان الــوزارة في انتظــار مجلس 
الــوزراء حلســم ترحيل وإزالــة القاعدة 
العسكرية التابعة لوزارة الدفاع واحملاذية 
ملشــروع مبنى املطــار اجلديد ليتســنى 
للــوزارة تنفيذ اعمال املشــروع دون أي 
معوقــات، خاصة أن الوزارة أمتت جميع 
اإلجراءات املتعلقة باملشــروع. وأضافت 
الغنيــم فــي تصريح خاص لـــ »األنباء« 
 ان الوزارة أبلغــت وزارة الدفاع بترحيل

أو ازالــة القاعــدة العســكرية احملاذيــة 

للمشروع اجلديد اال ان الدورة املستندية 
واملخاطبــات بني الوزارات تأخرت بعض 
الشــيء األمر الذي حدا بالــوزارة للجوء 
ملجلــس الــوزراء للفصل بــني الوزارتني 
واعتماد ازالة القاعدة احلالية وذلك ألهمية 
املشروع لدولة الكويت وألنه من مشاريع 
الوزارة في خطة التنمية.وكان وفد برئاسة 
وكيلة وزارة األشغال قد اجتمع مع مجلس 
الوزراء للتباحث ومناقشة ما يتعلق بهذه 
املشكلة وتقدمي جميع املستندات والتصاميم 
اخلاصة باملشروع ومدى تأخير املشروع 
خاصــة لتأثيــر اعمال املشــروع من قبل 

م.عواطف الغنيمالقاعدة العسكرية.

أكثر من 350 تربوياً إلى التقاعد
عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزيــر التربية ووزير التعليم العالــي د.محمد الفارس 
قرار إحالة من أمضى 34 عاما في اخلدمة للتقاعد، منهم ما يقارب 

150 كويتيا بينما هناك أكثر من ٢00 غير كويتي شملهم القرار.
وحــدد القــرار- الــذي لم يتم فيه اســتثناء أي شــخص رغم 
الضغوطــات التي واجهتها التربيــة- آخر دوام للمحالني للتقاعد 
نهايــة العام الدراســي احلالي. ويضم الكشــف ٧ مديــري إدارات 
مركزية منهم 3 مديري شؤون تعليمية إضافة الى 3 موجهي عموم.
وأوضحــت مصادر تربوية لـ »األنباء« أنه ســيتم اإلعالن عن 
الترشح لشــغل هذه املناصب مع نهاية شهر مايو املقبل، مشيرة 
الى أنه ستشــكل جلنة ملقابلة املرشحني قبل نهاية العام الدراسي 

ومن ثم إعالن النتائج لتسكني املناصب بشكل فوري.
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سمو الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمته خالل االحتفال باليوم العاملي للفرانكوفونية وتبدو سفيرة كندا مارتني مورو   )قاسم باشا(الشيخ فيصل السعود وممثل سمو نائب األمير وولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك خالل تكرمي خريجي جامعة الكويت

أحلنا 40 ملف 
إعاقة إلى النيابة 

العامة

ً
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