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ديـــــــــوان
 قـصـــــــــــر املـــسيـــلـــــــــــــة

يهنــــئ 
الإخوة املواطنـــني  

والإخوة املقيمـــني

بال�ضهـــر الف�ضيـــل

و�ضوف ي�ضتقـبل املهنئني

 بهــذه املنا�ضـبة الكرميـة

فـي الثالث من اأيام �ضهر رم�ضان املبارك

أعاده الّله على المسلمين
 باألمن واألمان

وتقبل الّله الكريم طاعتكم

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

»املرأة واألسرة« أقرّت تعديالت القانون بالتوافق مع احلكومة.. سكن للمتزوجة من غير كويتي من 3 إلى 8 غرف وتوزيع 9800 وحدة

35 ألف دينار.. قرضاً إلسكان الكويتية
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

دراسة منع إصدار تصريح العمل حلاملي املؤهالت دون الدبلوم

ال صحة لالستغناء عن الوافد البالغ 65 عامًا

اعتماد دفعة من مكافأة نهاية اخلدمة للعسكريني
575 من »احلرس« و143 من »الداخلية« و96 من »اإلطفاء« و70 من »الدفاع«

أعلن وزير املالية د.نايف احلجرف عن 
اعتماد حتويل الدفعة األولى من مكافآت 
نهايــة اخلدمــة لتعويــض املتقاعدين 
العسكريني حلســاب»التأمينات« بناء 
على قرار مجلس الوزراء رقم ٢5٤ لسنة 
٢٠١٨ وذلــك بعــد التدقيق على أســماء 
العسكريني الذين ينطبق عليهم القرار 

واعتماد املبالغ.
وقــال الوزيــر احلجرف: »يســرنا أن 
نعلن أننا قد بدأنا بتحويل املبالغ املطلوبة 
الــى جهة الصرف وهي املؤسســة العامة 
للتأمينات والتي بدورها ستبدأ في حتويل 

املبالغ إلى مستحقيها بأسرع وقت ووفق 
إجراءاتها، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 

رقم ٢5٤ لسنة ٢٠١٨«.
يذكر أن إجمالي عدد املســتفيدين من 
قرار مجلس الوزراء رقم ٢5٤ لسنة ٢٠١٨ 
بلغ ٢6٠٠ عسكري متقاعد، أما املستفيدون 
مــن الدفعة األولى التي مت اعتمادها امس 
فبلغ عددهم ٨٨٤ عسكريا متقاعدا موزعني 
على النحــو التالي: احلرس الوطني 575 
شخصا، وزارة الداخلية ١٤٣ شخصا، اإلدارة 
العامة لإلطفاء ٩6 شخصا، وزارة الدفاع 

7٠ شخصا.

مريم بندق

علمت »األنبــاء« ان اجلهات املختصة 
تدرس حاليا مقترحا حول الوافدين الذين 
بلغوا 65 عاما يتضمن فقط حاملي مؤهل 
دون الدبلوم. وقالــت مصادر مطلعة في 
تصريحــات خاصة لـ »األنباء« إن الهيئة 
العامة للقــوى العاملــة، واألمانة العامة 
للتخطيط، وبعض اجلهات املختصة بدراسة 
قضايا الوافدين تبحث عن أفضل السبل 
للتعامل مع الوافدين الذين بلغوا 65 عاما 

من حاملي املؤهالت دون الدبلوم.
واستطردت املصادر قائلة: إن هناك جهة 

مختصة ترى منــع إصدار تصاريح عمل 
جديدة ووقف جتديــد وحتويل اإلقامات 
احلالية حلاملي املؤهالت دون الدبلوم ممن 
بلغوا 65 عاما. واستدركت املصادر أن هذه 
الرؤية قابلة للنقاش ولكن لم توضع حتى 
اآلن موضع التنفيذ إال بعد مناقشة وبحث 
مع اجلهات املختصــة وممثلي االحتادات 
النوعية املختلفة ألصحاب األعمال الذين 
يرون ان هنــاك من أصحاب اخلبرات في 
املهن الفنية التي يصعب االستغناء عنها، 
ولذلك يحتاج املقترح الى نقاش تشارك فيه 
اجلهات املعنية للتوصل الى اســتثناءات 

بحسب احتياجات أصحاب األعمال. 2.27 مليار دينار ميزانية »الصحة« 
للعام 2019/2018

الكويت ودول اخلليج وأميركا تفرض 
عقوبات على نصر اهلل وقيادات حزب اهلل

حتويالت الفلبينيني بالكويت تقفز %77 
والسماح بسفر الديبلوماسيني الـ 3

عواصــم - وكاالت: فرضت الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والواليات املتحدة عقوبات على قادة حزب اهلل اللبناني 
مبن فيهم أمينه العام حسن نصراهلل  ونائبه نعيم قاسم بسبب 
دعمهم اإلرهاب. وتستهدف العقوبات خصوصا أعضاء مجلس 
الشورى الهيئة التي تتخذ القرارات في احلزب الشيعي اللبناني 
الذي أنشــئ عــام ١٩٨٢، فضال عن الشــركات املتهمة بتمويله. 
وأعلن مصدر مســؤول في وزارة اخلارجية أنه في إطار جهود 
الكويت في مكافحة اإلرهاب وجتفيف منابعه، قررت جلنة تنفيذ 
قرارات مجلس األمن الصادرة حتت الفصل الســابع من ميثاق 
األمم املتحدة واملتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومتويل أسلحة الدمار 

الشامل بإدراج ٤ كيانات و١٠ أفراد كجماعات إرهابية.
التفاصيل ص 25 ٭

أحمد عوض

كشف البنك املركزي الفلبيني ان حتويالت العمالة الفلبينية 
من الكويت تعافت بنحو كبير خالل شهر مارس املاضي باملقارنة 
بشــهر فبراير لتسجل صعودا بلغت نســبته 77%. وسجلت 
حتويــالت الفلبينيــني من الكويت خالل شــهر مارس املاضي 
 نحــو 6٠.١٤ مليون دوالر تعادل ١٨.٢ مليــون دينار باملقارنة

 بـ ٣٤ مليون دوالر سجلتها في فبراير املاضي. من جهة أخرى 
أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو، أن الكويت وافقت 
على السماح للديبلوماسيني الفلبينيني الثالثة املطلوبني على 
خلفية تهريب العامالت الفلبينيات بالسفر إلى الفلبني بصحبة 

املبعوث الفلبيني عبداهلل ماماو.

حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية محمد العازمي أن 
ميزانية الوزارة للعام املالي ٢٠١٩/٢٠١٨ تصل إلى نحو مليارين 
و٢7٠ مليون دينار، الفتا إلى أنها معروضة أمام مجلس األمة، 
مبينا أن هناك تنســيقا مع وزارة املالية بشأن برمجة الدفعات 
الشــهرية للمكاتب الصحية في اخلارج، واملقرر لها ١٢٠ مليون 
دينار ســنويا. وقال العازمــي في تصريح له على هامش حفل 
اســتقبال وزير الصحة الشيخ د. باســل الصباح للمهنئني إن 
امليزانية املخصصة لتغطية العالج باخلارج هي ١٨٨ مليون دينار، 
مشيرا إلى أنها قد ال تكون كافية، خاصة في ظل وجود التزامات 
أخرى جتاه مطالب بعض الشركات واملراكز الصحية العاملية.

وأعلن العازمي أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع إدارة العالج 
باخلارج وبناء على تعليمات القيادة العليا تدرس حاليا إيجاد 

آلية إلرسال املرضى طبقا للمعتمدات املالية وفي حدودها.
التفاصيل ص3 ٭

الشيخ د. باسل الصباح مستقبال املهنئني بالشهر الكرمي

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان

خرج االجتماع احلكومي- النيابي 
مع جلنة املرأة واألسرة البرملانية امس 
بتوافق على مجموعة من التعديالت 
اخلاصة في إســكان املرأة تتمثل في 
إضافة ٣ شرائح جديدة على القانون 
هــي: املــرأة الكويتيــة املطلقة طالقا 
بائنا أو األرملة ولها أوالد أو األختان 
وأكثــر غيــر املتزوجــات والكويتية 
املسنة املطلقة طالقا بائنا أو األرملة 
ولهــا أوالد متزوجــون باإلضافة الى 
تقليص املدة املطلوبة للحصول على 
القرض اإلســكاني اخلاص باملرأة من 
ثالث ســنوات إلى سنتني على وقوع 
الطالق البائن عكس الســابق، حيث 
كان االنتظار لثالث ســنوات. مصدر 
مطلــع أبلغ »األنباء« بأنه مت التوافق 
على زيادة قروض التوسعة والترميم 
ليصبح ٣5 ألف دينار بعد أن كان ٢5 
ألفا ملن متلك بيتــا حكوميا و٣٠ ألفا 
لــم متلك بيتا خاصــا. وقالت وزيرة 
اإلسكان واخلدمات د. جنان بوشهري 
إن احلكومة تدعم إسكان املرأة الكويتية 
وجهودها تصب في توفير كل ما من 
شــأنه استقرار األسرة الكويتية. من 
جانبها، أعلنت رئيسة اللجنة النائبة 
صفاء الهاشم عن موافقة اللجنة على 
التعديالت املقدمة على قانون إسكان 
املرأة، كاشفة عن موافقة حكومية لهذه 
التعديالت. وأضافت: مت منح الكويتيات 
املتزوجات من غير كويتيني إســكانا 
بصفة إيجارية مناسبة يبدأ من ٣ غرف 
إلى ٨ وأن هناك ٩٨٠٠ وحدة ســكنية 
ســتوزع على الكويتيات املتزوجات 
من غيــر كويتي يقدمها بنك االئتمان 

للمرأة الكويتية.
التفاصيل ص8 ٭
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بحفــظ اهلل ورعايته، يغادر صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن اليوم 
اجلمعــة متوجها إلــى جمهورية تركيا 
الصديقــة، وذلك لترؤس وفــد الكويت 
في القمة اإلسالمية االستثنائية ملنظمة 
التعاون اإلسالمي والتي ستعقد في مدينة 

إسطنبول.

األمير يتوجه إلى تركيا اليوم 
لترؤس وفد الكويت في القمة 

اإلسالمية االستثنائية

متحور حول مكافحة اإلرهاب، وأصرت على عرضه رغم حملة 
االعتراضات واالنتقادات التي واجهتها.

هذه السنة متحور اإلعالن حول قضيتي القدس والالجئني، 
وبطله طفل يخاطب قادة العالم مثل ترامب وبوتني وميركل وكيم 
جونغ اون حول معاناة األطفال في سورية وفلسطني وبورما.
وتعددت وتنّوعت ردود الفعل حول مضمون اإلعالن حيث 
تردد ان قنوات رفضت عرضه رغم وجود غالبية مرحبة خاصة 
فــي الكويت مبا حمله من جرأة وإنســانية وتزامن مع معاناة 

»القدس« بكل ما تعنيه وجتسده للعرب واملسلمني.
كما حظي اإلعالن بإشادة ملكية من ملكة األردن رانيا العبداهلل 

التي غرّدت معلقة: »من اجليد ان نستمع لصوت األطفال«.

عاما بعد عام يترقب اجلمهور إعالنات الشــركات التجارية 
الكبرى اخلاصة بشهر رمضان والتي حتولت الى ساحة للتنافس 

الشديد على استقطاب االهتمام واملتابعة.. وحتى املناقشة.
ومن اإلعالنات التي قوبلت باستحسان وإشادة هذا املوسم 
إعالن البنك الوطني »نقصة حشمة.. نقصة احترام ورحمة«، 
وإعالن »VIVA« لالتصاالت املستوحى من أعمال العمالق الراحل 
عبداحلسني عبدالرضا في أول شهر رمضان مير بغيابه، لكن 
اإلعالن »مالئ الدنيا وشاغل الناس« كان للعام الثاني على التوالي 
إعالن »زين« لالتصاالت.. »سنفطر في القدس«، الذي اكتسح 
وسائل التواصل االجتماعي منذ اللحظات األولى لعرضه محققاً 
ماليني املشاهدات على غرار إعالن الشركة العام املاضي الذي 

النفط يخترق
 80 دوالرًا

ألول مرة منذ 
2014 بفعل 

املخاوف من أن 
تتراجع الصادرات 

11اإليرانية

التفاصيل ص 10 ٭

٭ اخلراز: الدعوة باب عظيم 
إلخراج الناس من الضالل إلى الهداية

٭ الصحوة اإلسالمية نظرة مستقبلية

٭  الكبة باللنب
٭ شوربة البروكلي
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٭ صباح عبداهلل.. هداف األخضر
٭ »السباحة«.. رياضة العصر احلجري

٭ املوسى:  الرياضة ضرورية في رمضان
٭  العتيقي:  الدورات الرمضانية  عالمة مميزة للكويت

٭  ابن الزعيم محمد عادل إمام:  
هاجموني بسبب والدي

.. وأصبحت أكثر مناعة

الغامن: طموحي ملحن ومنتج موسيقي

٭  دخان السماء
٭ حالوة  اجلنب

إعالن
 »زين«.. شاغل 
الناس واألمة!


