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ألول مرة في الكويت

»الداخلية«: ضباط متقاعدون حلماية األسواق
الوزارة أيدت تقرير اللجنة البرملانية على أن يكون التعيني وفقاً للنظم والضوابط املعمول بها في ديوان اخلدمة املدنية

جانب من األعمال اإلنشائية في مشروع مستشفى الوالدة اجلديد مبنطقة الصباح الطبية              )زين عالم(

وكيل املشاريع اإلنشائية في »األشغال« كشف عن أن نسبة اإلجناز في مشروع املستشفى تتجاوز %10

ملشاهدة الڤيديو

صفوق لـ »األنباء«: 2.2  مليار دينار إلجناز ٤٣ مشروعًا 
ومستشفى الوالدة اجلديد جاهز للتشغيل مطلع 2022

أحمد إيراج 
لـ »األنباء«:

»إفراج مشروط« 
استفز ملكاتي

ومسيرتي الفنية 
لم تكن سهلة

غموض حول مصير »خان شيخون« وريف 
حماة الشمالي.. وموسكو تعترف مبشاركة 
جنودها في القتال: تركيا لم متنع االستفزاز

أهالي »عبداهلل املبارك« لـ »األنباء«: 
»الشدادية« مفخرة.. لكنها ستحدث ربكة
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ألول مرة في الكويت

04محليات

11فنون

18عربية وعاملية

السند لـ »األنباء«: 28.5 مليون دينار لتشجير 
مدينتي صباح األحمد السكنية واخليران

إبعاد 12٤22 وافداً إلصابتهم بأمراض معدية 

نقل 157 موظفاً من إدارة تنمية املجتمع

محمد راتب

كشف مدير إدارة التنفيذ والصيانة بالهيئة 
العامة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية 
غامن الســند في تصريح خاص لـ »األنباء« 
أنه متت املوافقة فــي جلنة املناقصات على 
صيانة املنطقة الزراعية الثانية و3٩ حديقة 
كبيرة فــي محافظة العاصمــة، وجار طرح 
العقود اخلاصة بها.  وردا على ســؤال حول 
تخصيــص امليزانية للمشــروعات، قال إنه 
يجري حاليا العمل على هذا اجلانب وطرح 
عقد مشروع تشــجير مدينة صباح األحمد 
واخليران السكنية ملدة 5 سنوات بقيمة ٢8 
مليونا ونصف املليون دينار، وقال: حصلنا 
على موافقة اجلهات املعنية ومت إقرار امليزانية 

مــن »املاليــة«، مبينا ان جزءا من املشــروع 
يتبع قطاع الزراعة التجميلية وجزءا يتبع 
إدارة التحريــج. وفيما يتعلق بري الشــجر 
باملاء، ذكر السند أنه بالنسبة ملدينتي صباح 
األحمد السكنية واخليران فإنها سُتسقى مبياه 
الصرف الصحي الثالثي املعالج بالتعاون مع 
»األشغال« التي هي اجلهة املنتجة لهذه املياه، 
أما طريق ميناء عبداهللـ  الوفرة فإنه في حال 
عدم توافر مياه الصرف الصحي املعالج سيتم 
استخدام املياه اجلوفية، إذ سنقوم بتشجير 
طريق ميناء عبداهللـ  الوفرة احملاذي ملدينة 
صباح األحمد السكنية بالكامل، مع االبتعاد 
١٠٠ متــر عن حرم الطريــق ليصبح عرض 
التشجير ١٢٠ مترا بواقع ١٢ صفا من األشجار 

على طول الطريق.

عبدالكرمي العبداهلل

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة 
للعام احلالي ٢٠١٩ عن فحص ٢.٢١٤.865 من 
العمالة الوافدة خالل السنوات اخلمس املاضية، 

حيث شملت الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١6.
وذكر التقرير، الذي تنشره »األنباء«، أن 
عدد العمالة الوافدة الذين لم مينحوا اإلقامة 
ومت إبعادهم عن البالد نتيجة إصابتهم بأمراض 
معدية بلغ ١٢٤٢٢ وافدا، وذلك في إحصائية 
لـ 5 سنوات ماضية، موزعني على 373 وافدا 

مصابني مبرض املالريا، و٤٩7 مصابني مبرض 
الفالريا، عالوة على ٤٠8١ مصابا مبرض الدرن. 
وتابع التقرير أن من بني الذين مت إبعادهم 
ولم مينحوا اإلقامة في البالد ١١58 حالة مصابة 
مبــرض اإليــدز، و٤١77 إصابة مبرض الكبد 
الوبائي »ب«، و٢٢٠3 إصابات مبرض الكبد 

الوبائي »ج«. 
وتضمــن التقريــر حاالت أهــم األمراض 
املعديــة املبلــغ عنهــا فــي الكويــت خــالل 
 السنوات اخلمس املاضية، حيث تبلغ 3٩835 

حالة.

بشرى شعبان

علمــت »األنبــاء« من مصــادر مطلعة 
ان قــرارات صــدرت فــي وزارة الشــؤون 
بنقــل ١57 موظفــا من مختلف املســميات 
الوظيفية من إدارة تنمية املجتمع الى كل 
مــن إدارات الرعاية األســرية واجلمعيات 
األهلية وإدارة املــرأة والطفولة في قطاع 
التنميــة االجتماعية. وبينــت املصادر ان 
النقل جاء في إطار اخلطوات التي تتخذها 
الوزارة ملعاجلة مالحظات ديوان احملاسبة. 

وأوضحت ان تعليمات واضحة صدرت من 
وزير الشــؤون االجتماعية ســعد اخلراز 
مبراعــاة ســكن املوظف فــي عملية النقل 
 وإعادة النظر بأي قرار يقع فيه ضرر على 

املوظف.
وأوضحت املصادر أنه مت نقل 5٢ موظفا 
الــى إدارة الرعاية األســرية و5٩ موظفا الى 
إدارة اجلمعيات األهلية و٤6 موظفا الى إدارة 
املرأة والطفولة. يذكر أن هذه اإلدارات تعاني 
مــن نقص في أعداد املوظفني ومت النقل على 

نفس املسمى الوظيفي ونفس الدرجة.

بدر السهيل

الداخليــة  وزارة  أكــدت 
موافقتها رسميا على االستعانة 
بخبــرات الضباط املتقاعدين 
لإلشراف على حماية وحراسة 
األسواق واملجمعات التجارية 
واملدارس ملا يتمتعون به من 
خبرة أمنية اكتسبوها طوال 
مدة خدمتهم بالوزارة، وذلك 
وفق النظم والضوابط املعمول 
بها في ديوان اخلدمة املدنية. رد 
»الداخلية« جاء ممهورا بتوقيع 
نائب رئيــس الوزارة ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح 
بناء على تقرير جلنة الداخلية 
والدفــاع البرملانيــة الذي أقر 
فيه اقتراحا قدمه النائب ماجد 
املطيري، حيث أودع الرد لدى 
األمانة العامــة ملجلس األمة. 
وكان املطيــري اقترح التالي: 
نظرا لتنامي املشاكل األمنية 
فــي األســواق واملجمعــات 

التجارية وفي مدارس وزارة 
التربية وعدم وجود قوة كافية 
من رجــال الشــرطة لتغطية 
االحتياجات األمنية، وملا كانت 
االســتعانة مبتقاعدي وزارة 
الداخليــة حلماية وحراســة 
األسواق واملجمعات التجارية 
ومــدارس وزارة التربيــة من 
شأنها أن تســاعد في تغطية 
 العجــز احلاصــل فــي ظــل

ما يتمتعون به من خبرة أمنية 
ودراية مجتمعية وأداء مهني 
يرتكز علــى خبرات متراكمة 
ودورات تدريبيــة، لذا فإنني 
أتقــدم باقتــراح لالســتعانة 
الداخليــة  مبتقاعــدي وزارة 
لإلشراف على حماية وحراسة 
األسواق واملجمعات التجارية 
واملدارس مــع منحهم مكافأة 

قدرها 6٠٠ دينار.

ماضي الهاجري

بعد سلســلة اتصــاالت نيابية مت االتفاق 
بعدها علــى إجناز العديد مــن القوانني ذات 
الطابع الشعبي خصوصا مع قرب انتهاء الفصل 
التشــريعي احلالي ورجوح كفة الرقابة على 
التشريع خالل أدوار االنعقاد السابقة. مصادر 
نيابية أكدت لـ »األنباء« أن االتفاق الذي جرى 
بني عدد من النواب هو الستعجال عدد كبير 
من القوانني على رأسها النظر بأسعار البنزين 
وزيادة عالوة األبناء بنســبة 5٠ %  والسماح 

للموظفني املدنيني ببيع رصيد إجازاتهم أسوة 
باملؤسسات العسكرية التي تسمح بذلك، مشيرة 
الــى ان قوانني أخرى، من بينها املقترح الذي 
أحيل الى اللجنة التشريعية بشأن شراء فوائد 
القروض وإعادة جدولتها، سيكون على قائمة 
األولويــات. وأضافت املصــادر قائلة: الدور 
املقبل سيشــهد إقرار قوانني عدة وستشــكل 
كتلة تصويت نيابية الستعجالها ومناقشتها 
مع بداية دور االنعقــاد، على ان يكون هناك 
تنسيق مسبق مع احلكومة في تلك القوانني 

لضمان عدم رفضها أو ردها.

عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية قبول أبناء غير محددي 
اجلنسية »البدون« في مدارسها احلكومية، وذلك 
حتى إشعار آخر. وكشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ »األنباء« ان املناطق التعليمية أوقفت استكمال 
إجراءات إحلاق أبناء البدون في مدارسها بسبب 
الكثافة الطالبية فيها، مشــيرة الــى ان املناطق 
رفضــت اســتقبال أولياء األمــور وطلبت منهم 
مراجعة الــوزارة. وأوضحت املصــادر انه رغم 
تعليمــات وزير التربية ووزيــر التعليم العالي 
د.حامــد العازمي بتســهيل أمور هــذه الفئة في 
إطار النظم املعمول بها، بل ان البعض مت قبوله 

مبوافقة خطية من قبل الوزير العازمي، رغم ذلك 
فإن املناطق رفضت تسجيل الطلبة، الفتة الى ان 
أولياء األمور قاموا مبراجعة قطاع التعليم العام 
في الوزارة، حيث مت إبالغهم انه »ال يوجد مكان 
حاليا في املدارس وننتظر بداية العام الدراســي 
للنظر في ميزانية الفصول«. وأضافت ان الوزارة 
نصحت أولياء األمور بالتوجه الى التعليم اخلاص 
وتسجيل أبنائهم حتسبًا الي ظروف خارجة عن 
اإلرادة. وعلى صعيد استعدادات وزارة التربية 
للعام الدراسي اجلديد تعقد جلنة االستعدادات 
اجتماعا موسعا صباح اليوم األربعاء مع اللجان 
العاملة لالطالع على آخر ما مت إجنازه من إعداد 

وجهوزية للعام الدراسي اجلديد.

»املناقصات« وافقت على صيانة املنطقة الزراعية الثانية و٣9 حديقة كبيرة في »العاصمة«

فحص أكثر من 2.2 مليون وافد واإلبالغ عن ٣98٣5 حالة في الكويت

٤6 للمرأة والطفولة و59 للجمعيات األهلية و52 للرعاية األسرية

ماجد املطيريالشيخ خالد اجلراح

تنسيق نيابي إلقرار قوانني »شعبية« الدور املقبل
منها زيادة عالوة األبناء وبيع اإلجازات للموظفني املدنيني وإعادة النظر بأسعار البنزين وفوائد القروض

إسرائيل تضغط »لتهجير« سكان غزة »دون رجعة«
ودول شرق أوسطية ترفض.. و»السلطة« تدين

إيقاف دخول أبناء »البدون« في املدارس احلكومية

عواصم - وكاالت: رغم أن ما تسمى بـ»صفقة 
القرن« التي تطلق عليها اإلدارة األميركية »خطة 
سالم الشرق األوسط« لم تكشف تفاصيلها بعد، 
إال أن إرهاصاتهــا تترجم في األراضي احملتلة 
بشــكل يومي. وأحدث ما كشفته وسائل اعالم 
إسرائيلية ممارسة االحتالل ضغوطا على سكان 
قطاع غزة احملاصر لترحيلهم »من دون رجعة«.

وقد نقلت هيئة البث اإلسرائيلي عن مصدر 
سياســي وصفته بـ»الكبير في حاشية رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو«، أن احلكومة اقترحت 
على عدة دول استيعاب فلسطينيني يرغبون 
فــي الهجرة »طوعا« من غزة. وأضاف املصدر 
أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحالت، إال 

أنــه أكد أن »أيا من الدول مبا فيها دول شــرق 
أوسطية لم ترد على هذا االقتراح إيجابيا«. من 
جهتها، أدانت وزارة اخلارجية واملغتربني في 
السلطة الفلسطينية سياسة »التهجير« هذه.

وقالت في بيان إنها »تنظر بخطورة بالغة 
ملا تناقله اإلعالم العبري من تصريحات ملصدر 
إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على تشجيع 
هجرة الفلســطينيني من قطــاع غزة إلى دول 
أخرى«. في الســياق نفســه، أدانت اخلارجية 
الفلسطينية أمس دخول عدد من كبار موظفي 
البيت األبيض باحات املسجد األقصى في القدس 
رفقة جماعات يهودية متطرفة وبحماية شرطة 

االحتالل اإلسرائيلي. 

فلسطني تدين دخول موظفي البيت األبيض »األقصى« رفقة متطرفني يهود

رغم موافقة الوزير العازمي

)ا.ف.پ( فلسطيني ينظر الى مدينة غزة من سطح مبنى مزين بالغرافيتي  

فرج ناصر

كشــف الوكيل املساعد 
لقطاع املشاريع اإلنشائية 
في وزارة األشغال م.غالب 
صفوق عن أن نسبة اإلجناز 
فــي مشــروع مستشــفى 
الــوالدة تزيــد علــى ١٠%، 
مضيفا أنه سيكون جاهزا 
للتشغيل مطلع العام ٢٠٢٢ 
بسعة 8٠٠ سرير. وأضاف 
صفوق في لقــاء خاص لـ 
»األنباء« أن الكلفة اإلجمالية 
للمستشفى تبلغ ٢٢٠ مليون 
دينار، موضحا ان املشروع 
يتضمن مبنى رئيسيا يضم 
غــرف املرضــى والــوالدة 
والعمليــات والطــوارئ، 
ومبنى للعيادات اخلارجية، 
باإلضافة إلى مبنى مواقف 
السيارات ومبنى اخلدمات 
املركزية، كما يشمل املشروع 
إقامة ٤ جسور مشاة مكيفة 
املبانــي اجلديــدة  لربــط 
بالقدميــة كمــا يتضمــن 
إنشاء حائط بحري كمصد 
لألمواج. وأوضح صفوق ان 
قطاع املشــاريع اإلنشائية 

لديــه ٤3 مشــروعا منها ١6 
مشروعا حتت التنفيذ و٢7 
مشروعا في مراحل التصميم، 
وتبلغ الكلفة اإلجمالية لهذه 

املشــاريع ملياريــن و٢5٠ 
مليــون دينــار، الفتا إلى أن 
من ابرز املشــاريع اجلديدة 
التي سيتم تسليمها للجهات 

الفتــرة  املســتفيدة خــالل 
املقبلة مبنى وزارة األوقاف 
ومبنــى املباحــث اجلنائية 
ومجمــع محاكــم حولي في 

منطقــة حولي، وذلــك بعد 
إيصال التيــار الكهربائي له 
 ومن ثم تســليمه الى وزارة 

التفاصيل ص 5العدل.
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م.غالب صفوق     

ملشاهدة الڤيديو


