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اخلراز: استحقاق الكويتية للمساعدة االجتماعية بثبوت عجز الزوج

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ماضي الهاجري

أكـــــد وزيــــر الشـــؤون 
االجتماعية ســعد اخلراز ان 
املادة األولى من املرسوم رقم 
٢3 لسنة ٢٠١3 بشأن استحقاق 
وتقدير وربط املساعدات العامة 
الكويتية  اشترط الستحقاق 
املتزوجــة مــن غيــر كويتي 
املساعدة االجتماعية بأن يثبت 
عجز الزوج عن القيام بأي عمل 
مبوجب تقرير طبي معتمد من 
اجلهات الرسمية وإعالة أبناء 
منــه. جاء ذلك في رد للوزير 
اخلــراز علــى ســؤال النائب 
د.خليل عبداهلل بشأن إفادته 
عن سبب إصدار تعميم بوقف 
ملفــات املواطنات املتزوجات 
من غير كويتي ممن ليس لهن 

أبناء.
وكان النائب خليل عبداهلل 
قد قــال في ســؤاله: منى الى 
علمي إصدار وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة تعميمــا بوقف 
ملفات املواطنات املتزوجات من 
غير كويتيني، احلاصالت على 
مساعدات اجتماعية من الوزارة 
فئة 88 ممن ليــس لهن أبناء 
وبالتالي حرمانهن من اإلعانة 
الشهرية، وهو ما سيضعهن 
بالضرورة فــي حاجة مادية 

محمد اجلالهمة

أعلن مصدر أمني أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
بصدد تشــكيل جلنــة تضم 
فــي عضويتها رجال املباحث 
اجلنائية )اجلرائم اإللكترونية( 
بهدف تتبع وضبط مغردين 
نشروا معلومات مغلوطة وغير 
صحيحة على مواقع التواصل 
االجتماعــي تتعلــق بتعيــني 
ضبــاط في مناصب مهمة في 
الوزارة، مؤكدا ان ما نشر بهذا 
الصدد غيــر صحيح ويؤدي 
الى إحداث بلبلة بني صفوف 
الضباط، وقد يحدث مشــاكل 
فيما بينهم. وأشار املصدر الى 
ان اللجنة املقترحة منوط بها 
ضبط هؤالء املغردين وإحالتهم 
الى النيابــة العامة، موضحا 
ان اللجنة ستقوم بحصر كل 

وزير الشؤون ردّ على خليل عبداهلل حول أسباب إيقاف ملفات مواطنات متزوجات من غير كويتيني

د.خليل عبداهلل

الشيخ خالد اجلراح

باعتبار هــذه اإلعانة املصدر 
الوحيد لهن للدخل.

الســؤال  واستفســر فــي 
املوجــه لوزير الشــؤون عن 
أسباب إصدار الوزارة تعميما 
يحــرم املواطنة املتزوجة من 
غير كويتي التي ليس لها أبناء 
من املساعدة االجتماعية التي 
كانت تتلقاها ســابقا بصورة 
ثابتة من الوزارة؟ وما السند 
القانوني إلصدار هذا التعميم؟ 
وهل هــذا يحقــق العدالة مع 
نظيراتها املواطنات املتزوجات 
من غير كويتي ولهن أبناء؟ وما 
الفرق بينهما؟ وكذلك احللول 
أو البدائل التي توفرها الوزارة 
لرفع املعاناة عــن املواطنات 

املعنيات بهذه القضية.

التغريدات وستتبع أصحابها 
ومروجيها، متهيدا الستدعائهم 

والتحقيق معهم.
وأعرب املصدر عن أمله في 
عدم ترويج شائعات ال أساس 
لها من الصحــة، موضحا ان 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني مستعدة وجاهزة للرد 

على جميع االستفسارات.

واشنطن تضع »خطط طوارئ«.. وطهران تهدّد باالنسحاب من »النووي«
عواصــــم - وكــــاالت: كشــفت 
واشــنطن أنها بصــدد وضع خطط 
طوارئ حتســبا لتدهــور األوضاع 
في املنطقة على خلفية الهجوم على 
ناقلتي النفط اخلميس املاضي، وما 
كشفته وسائل إعالم أميركية حول 
اســتهداف احلرس الثوري اإليراني 
لطائرات أميركية مســيرة »درون« 
بصاروخني »روســيني« فــوق مياه 
اخلليــج. وقــال باتريــك شــاناهان 
وزير الدفــاع األميركي بالوكالة، إن 
واشنطن تركز على بناء إجماع دولي 
لها، عقب الهجمات على ناقالت النفط 
اخلميس املاضي: »نحن دوما جنهز 
خطط طوارئ متنوعة حتسبا لتدهور 
املوقف«. ومن جهتها، أفادت صحيفة 
»تاميز« البريطانية بأن دول الغرب 
تبحث، خططا لنشــر قوات واتخاذ 

إجراءات حلمايــة الناقالت النفطية 
والسفن املدنية األخرى في اخلليج.

وفي السياق، اتهم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، طهران بالوقوف وراء 
الهجمات على ناقلتي النفط، مستشهدا 
بالصور التي بثها اجليش األميركي 
لقارب للحرس الثوري ينتزع »لغما 
بحريا لم ينفجر« من جســم إحدى 
الناقلتني. لكن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني جتاهل القضية برمتها. وركز 
فــي كلمته أمام قمة منظمة التعاون 
وبناء تدابير الثقة في آسيا »سيكا« 
أمــس، على االتفــاق النووي، حيث 
تعهد بتقليــص التزامات طهران به 
مجــددا ما لم تقم األطــراف املوقعة 
األخرى بـ »إجراءات إيجابية« حلماية 
املصالح اإليرانية، وهدد باالنسحاب 

من االتفاق نهائيا.

فرج ناصر

أكــدت وزيــرة األشــغال العامة 
ووزيــرة الدولة لشــؤون اإلســكان 
د.جنان بوشهري وجود خطة شاملة 
لدى الــوزارة إلصالح جميع مناطق 
الكويت من خالل عدة عقود صيانة 
ســيتم توقيعها في املرحلة املقبلة، 
الفتة إلى حصول الوزارة على موافقة 
اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة 
على إضافة أوامر تغييرية على عقود 
الصيانة احلالية بعد تعديل مواصفات 
اخللطات القدمية بأخرى حديثة مبا 
يتوافق مع خطة العمل اجلديدة التي 
مت اعتمادها وعرضها في مجلس األمة.
جاء ذلك صباح أمس خالل تفقد 
الوزيــرة ملنطقتي الرميثية وصباح 

الناصر، للوقوف على أبرز املشاكل 
التي تعاني منها املنطقتان، خصوصا 

تهالك الشوارع.
وقالت د.بوشهري إن »األشغال« 
تستكمل حاليا اإلجراءات مع املقاول 
الفائز بعقد صيانة منطقة الرميثية 
الذي وافــق عليه مجلــس الوزراء، 
متوقعة توقيع العقد نهاية الشــهر 
اجلــاري. وأوضحت أن أعمال العقد 
تشــمل إلــى جانب صيانة شــوارع 
لشــارع  توســعة  عمــل  املنطقــة 
 ناصــر املبارك الرئيســي ليكون من

3 حارات في كل جانب، وإنشاء مخرج 
جديــد يربط شــارع ناصــر املبارك 
بطريق الفحيحيل الســريع. وبشأن 
أعمال صيانة الطرق السريعة، بينت 
ان هيئة الطــرق تعمل على صيانة 

طريقي امللك فهد والدائري السادس، 
وان أعمال الصيانة تتم وفق اجلدول 
الزمني بالتنسيق مع املرور، مشيرة 
إلى أخذ الوزارة موافقات على إضافة 
أوامــر تغييريــة على بعــض عقود 
صيانة الطرق السريعة، متوقعة ان 
يتم بدء العمل بها قريبا. من جانبه، 
أشاد النائب صالح خورشيد، بالدور 
الــذي قامت به وزيرة األشــغال في 
اســتثناء عقد صيانــة الرميثية من 
مجلس الوزراء للتعجيل في صيانة 
املنطقــة باعتباره مطلبا مســتحقا 
لألهالي بعد تأخره لسنتني، ما أدى 
إلى تهالك شوارعها. وبشر خورشيد 
األهالي بأن العمل في صيانة شوارع 
املنطقة وتوسعة شارع ناصر املبارك 

سيبدأ قريبا.

إطالق صواريخ إيرانية على »درون« أميركية في اخلليج.. وخطط غربية لنشر قوات حماية للناقالت

 قطع الكهرباء عن مساكن العزاب واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات املخالفة

الشعلة لـ »األنباء«: رؤية تنظيمية جديدة جلليب الشيوخ
أسامة أبو السعود - رشيد الفعم 

كشــف وزيــر األوقــاف 
ووزير البلدية فهد الشــعلة 
البلديــة تعكــف حاليــا  أن 
على وضع رؤيــة تنظيمية 
ملنطقة جليب الشــيوخ من 
خالل وضع دراســة خاصة 
الهيكلي  من حيث املخطــط 
لكي ال تتعارض مستقبال مع 

أي مشاريع أخرى.
وأشار الشعلة في تصريح 

لـــ »األنباء« إلــى أن منطقة 
جليب الشــيوخ من املناطق 
التي تعاني من مشاكل عدة، 
ويجب وضع حــل تنظيمي 
لهــا وغيــر ذلــك، ومــن هذا 
اجلانــب وضعنــا دراســات 
عــدة لتنظيمها بالتوافق مع 

املجلس البلدي.
وبني أنه ســيتم تشكيل 
جلنة من جميع اجلهات حلل 
جميع املعوقات التي تواجه 

تطوير املنطقة.

أو إزالتهــا، خصوصــا بعد 
إنشــاء العديــد مــن املرافق 
احليويــة بجانبهــا ومنهــا 
جامعة الشدادية وستاد جابر 
مع وجود العديد من املشاريع 

ضمن املخطط التنموي.
من جهة أخرى، أكد الشعلة 
لـ »األنباء« أن اللجنة املشكلة 
ملواجهة تفشي ظاهرة العزاب 
في مناطق الســكن اخلاص 
تقــوم بدورهــا علــى أكمــل 
وجه، الفتا إلى أن التنسيق 

بني جميع اجلهات احلكومية 
املعنية بهــذا األمر يتم على 

أعلى مستوى.
أنــه مت قطــع  وكشــف 
الكهربــاء عــن العديــد مــن 
ومت  املخالفــة  العقــارات 
حصر العديد مــن العقارات 
املخالفــة األخــرى وســيتم 
اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
ضد مالكيها حتى تنتهي تلك 
الظاهرة اخلطيرة من مناطق 

السكن اخلاص.

إلى ذلك، علمت »األنباء« 
أن هنــاك توجهــا حكوميــا 
املبانــي  الســتثمار بعــض 
العموديــة اخلاصــة مؤقتا 
حتى االنتهاء من اســتمالك 
جليب الشيوخ، وبناء املدن 
العمودية باإلضافة إلى إنشاء 
هيئة خاصة حللحلة معوقات 

املنطقة.
يذكــر أن منطقــة جليب 
مبراحــل  مــرت  الشــيوخ 
فهد الشعلة عــدة ودراســات لتطويرها

ناقالت نفط تبحر من خليج عمان بعد أن غادرت ميناء الفجيرة االماراتي أمس                                 )أ.ف.پ( 

5Gصورة جماعية بعد أول مكاملة دولية جتريبية لـ

د.خالد البقاعني

 »5G« تطلق الـ »Ooredoo«
جتارياً في الكويت

 أحال قانون مراقبي احلسابات إلى مجلس األمة 
الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 

 مجلس الوزراء: ترخيص واختبار 
وأداء القسم ملهنة مراقب 
احلسابات للكويتيني فقط 

 ضمانات ملراقبي احلسابات منها إعادة 
قيد بعد 5 سنوات من الشطب وجلنة استئنافية 

برئاسة قاضٍ للنظر في تظلماتهم 

 مليون دينار شرط لوثيقة تأمني لألشخاص 
االعتباريني ملزاولة املهنة

د. البقاعني لـ »األنباء«: 
»الكويت للعلوم والتكنولوجيا« 

 تقدم البكالوريوس 
في 3 تخصصات وستطرح 

املزيد من البرامج الدقيقة 
 املستوحاة من

»رؤية كويت 2035«

 PDF الصفحة 
استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

16لقاء 

م.مزيد احلربي

 »5G« تطلق الـ »VIVA«
مع عروض مميزة على باقات 

25الدفع اآلجل

ملشاهدة الڤيديوحديث بني النائب صالح خورشيد والوزيرة د.جنان بوشهري خالل جولتها في »الرميثية«                 )زين عالم( 

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص 28

التفاصيل ص 4

08محليات
بوشهري: »املناقصات« وافق على إضافة 

أوامر تغييرية لعقود صيانة الطرق

نشروا أخباراً »قد« حتدث بلبلة بني ضباط »الداخلية«

اجلراح يوّجه بتشكيل جلنة 
لضبط عدد من املغردين

القاهرة تلزم شركتي احلجز برد قيمة 
التذاكر »امللغاة« ألبناء اجلالية املصرية

القاهرة - ناهد إمام

تابعت وزارتا الهجرة والســياحة شكوى عدد كبير من 
أبناء اجلالية املصرية في الكويت بشأن إلغاء تذاكر سفرهم 
للقاهــرة رغم صحة اإلجــراءات اخلاصة بهم عند حجزهم 

للتذاكر.
حيث استقبلت إدارة رعاية املصريني باخلارج، بوزارة 
الهجرة شكوى تفيد بأن عددا كبيرا من املصريني العاملني 
املقيمني بالكويت، والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى 
مصر من خالل شركات تعمل وسيطا عن طريق اإلنترنت، 
فوجئوا بإلغاء احلجوزات قبل الســفر بساعات عن طريق 
شركة احلجز في مصر، وتبني لهم عند سؤالهم باملطار ان 
الشــركة هي التي ألغت احلجز من دون إبداء أســباب لذلك 

أو إرجاع قيمة التذاكر.
وقد مت إلزام الشركتني من قبل وزارة السياحة وجمعية 
حماية املســتهلك بحصــر كل التذاكر التي مت إلغاؤها، ورد 
قيمة هذه التذاكر بالكامل للمواطنني، وتسديد كل مستحقات 
املواطنني الذين تضــرروا جراء إلغاء حجوزاتهم أو إيقاف 

التفاصيل ص 29تذاكر سفرهم، .
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