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املساعدة العامة للكويتية البالغة ٤٠ عامًا

سامح عبداحلفيظ

واصل النواب تقدمي االقتراحات التي تسهم في تخفيف األعباء 
املعيشــية عن املواطنني، حيث قدم النائب ثامر الســويط امس 
اقتراحا لتعديل قانون املســاعدات العامة بحيث تستحق املرأة 
الكويتية التي بلغت ٤٠ سنة ميالدية املساعدة العامة ما لم يثبت 
وجود مصدر دخل ثابت خاص بها. وعلل السويط اقتراحه بأن 
قانون املساعدات العامة يشمل فئات عديدة من الكويتيني، ولكن 
الفقرة األخيرة من املادة األولى اخلاصة باملرأة الكويتية املتزوجة 
اشترطت الستحقاقها املساعدة أن تكون قد بلغت سن ٥٥ سنة 
ميالدية، وبعد مراجعة من يشــملهن هــذا القرار، تبني أنها فئة 
قليلــة وتبني كذلك وجود عدد كبيــر من الكويتيات املتزوجات 

ال ميلكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من املساعدة.
من جانبه، قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا لتعديل قانون 
التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين، بحيث تسري أحكام 
القانون على املواطنني املتقاعدين املســجلني باملؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، واألشخاص 
ذوي اإلعاقة الشديدة واملتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى 
بقرار يصدره الوزير. وأوضح الكندري انه ملا كانت ربات البيوت 
مــن املواطنات الكويتيات ال يقللــن عطاء للوطن واملجتمع عن 
املتقاعدين وتقع على عاتقهن مسؤولية تنشئة وتربية األجيال 
الصاعدة تنشئة قومية وسليمة، مع ما في ذلك من إرهاق وعناء 
وسهر وتضحية، حيث إنهن ال يتقاضني معاشات تقاعدية، وليس 
مبقدورهن حتمل تكاليف العالج الباهظة خاصة مع تقدم السن، 

قدم هذا االقتراح لشمولهن بالتأمني الصحي.

عيسى الكندري إلضافة ربات البيوت وذوي اإلعاقة الشديدة واملتوسطة إلى قانون التأمني الصحي للمتقاعدين

عيسى الكندري
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«الشؤون»: جلنة مشتركة لإلشراف على انتخابات اجلمعيات التعاونية
بشرى شعبان

كشــف مصــدر خــاص 
لـــ «األنباء» عــن أن وزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية تعمل على إعداد 
مشروع قرار خاص بتشكيل 

جلنــة مشــتركة خاصــة 
باإلشراف على إجراء العملية 
االنتخابيــة فــي االحتادات 

واجلمعيات التعاونية. 
وبــني املصدر أن اللجنة 
الــى جانــب وزارة  تضــم 
الشــؤون وزارات الداخلية 

والصحــة والتربية، وذلك 
لتالفـــي الفوضــــى التــي 
انتخابــــات  حدثـــت فــي 
جمعيــة النســيم من حيث 
اللجــان  جتهيــز  وإعــداد 
االنتخابية في املدارس التي 
تخصص للعملية االنتخابية 

وتنظيــم عمليــة دخــول 
وخروج املســاهمني لإلدالء 

بأصواتهم.
وأوضــــح املصــــدر أن 
انتخابات جمعية النســيم 
ستجرى غدا «السبت» في 
٢٢ جلنة، منها ١٠ للنســاء 

و١٢ للرجال، وتتولى وزارة 
الداخلية عملية تنظيم دخول 
وخروج املساهمني للمشاركة 
العمليــة االنتخابيــة  فــي 
بسالسة ودون أي عوائق. 
وتوقع املصدر صدور قرار 

تشكيل اللجنة قريبا.

١٠٫٥ دنانير.. رسوم حتويل وديعة سيارات املصريني
علي إبراهيم

علمت «األنباء» عبر مصادر 
مطلعة، أن شركات صرافة كبرى 
في الكويت أنهت استعداداتها 
مــن أجل توفير خدمة حتويل 
قيمة الودائع الدوالرية للمقيمني 
املصريني الراغبني في تصدير 
سياراتهم إلى القاهرة. وأكدت 
أن التحويالت التقليدية التي 
تقدمهــا شــركات الصرافــة 
فــي الكويــت عبر أنظمــة الـ 
«أوناليــن»، ال تتوافــق مــع 
القانــون املعنــي  متطلبــات 
باإلعفــاء اجلمركي لســيارات 
مصريي اخلارج مقابل وديعة 
دوالريــة، إذ تشــترط أن يتم 

إيداعهــا عبــر حتويــل بنكي 
فقط، وهو ما دعا الشركات إلى 
توفير خدمة التحويل البنكي 
عبــر نظــام «swift» لتتوافــر 
للمصريني املقيمني في الكويت. 
وأشارت املصادر إلى أن عملية 
التحويل البنكي املتوافقة مع 
قانــون اإلعفاء لدى شــركات 
الصرافة تتم برسوم تبلغ ٣٥

دوالرا على كامل املبلغ أيا كان 
وتدفع مــرة واحدة، وذلك مبا 
يعادل نحو ١٠٫٥ دنانير، بينما 
تتيح بعض البنوك ذات اخلدمة 
مجانا عبر تطبيقاتها وبرسوم 
تصل إلى ٨ دنانير عبر أفرعها، 
وذلك من دون احتساب عمولة 

البنك الوسيط.

شركات صرافة تتيح حتويالت «swift» بدالً من «األونالين» لتتوافق مع القانون

١٫٢ مليون دينار لـ «إشارات املرور»
أحمد مغربي

علمت «األنباء» أن وزارة الداخلية بصدد 
التعاقد على إشارات مرور جديدة وصيانتها 

بتكلفة تصل إلى نحو ١٫٢ مليون دينار.
وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة الداخلية 
اجلهــات الرقابيــة من أجــل احلصول على 
موافقتهــا فــي إطــار الرقابة املســبقة على 
التعاقــد من خالل ممارســة متخصصة في 
توريــد وتركيب وضمان وصيانة إشــارات 
املرور الضوئيــة وإزالــة معداتها وصيانة 
أجهزة االشــارات الضوئيــة لصالح اإلدارة 

العامة للمرور.

حتقيق  دولي في قمع إيران لالحتجاجات

ماليزيا.. أنور إبراهيم رئيسًا جديدًا للوزراء

جنيڤـ  وكاالت: أجاز مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة إجراء حتقيق 
دولي وتشــكيل «بعثة تقصي حقائق» 
حول القمع الدامي لالحتجاجات في إيران 
بهدف جمع أدلة متهيدا ملالحقة محتملة 
للمســؤولني عن هــذا األمــر، ومت تبني 
القرار الذي قدمته أملانيا وآيسلندا بتأييد
٢٥ دولــة عضــوا واعتراض ســت دول 

وامتناع ١٦ خالل اجتماع طارئ ملجلس 
حقوق اإلنسان في جنيڤ. وكان مفوض 
األمم املتحدة الســامي حلقوق اإلنســان 
فولكر تورك ندد باستخدام إيران «املفرط» 
للقــوة لســحق االحتجاجــات. وقال إن 
إيران تشهد «أزمة حقوق إنسان متكاملة 
األركان» باعتقال نحو ١٤ ألفا حتى اآلن 

من بينهم أطفال. 

كواالملبــور - وكاالت: أدى زعيــم 
املعارضــة والسياســي املخضــرم أنور 
إبراهيم اليمني الدستورية أمس، ليصبح 
رئيس الوزراء العاشر في تاريخ ماليزيا، 
وذلــك بعد عقــود من االنتظــار. وتعهد 

أنور إبراهيم، وهو زعيم ائتالف «باكاتان 
هارابان» أو «حتالف األمل»، بخدمة البالد 
والشعب عقب أدائه القسم أمام ملك ماليزيا 
السلطان عبداهللا سلطان أحمد شاه في 

القصر امللكي.

رئيس الوزراء املاليزي اجلديد أنور إبراهيم وزوجته عقب أدائه اليمني الدستورية أمس (رويترز)
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«الصحة» تفصل مجلس 
األشعة عن الطب النووي

«التربية»: ال كادر  هندسيًا 
للمعلم املهندس!

عبدالكرمي العبداهللا

أصدرت وزارة الصحة قرارا بفصل 
مجلس أقسام األشعة عن الطب النووي 
وتسمية د.بثينة الكندري رئيسة ملجلس 
أقسام األشــعة ود.مرمي غلوم مقررة. 
وتسمية د.عبدالرضا اسماعيل رئيسا 
ملجلس أقسام الطب النووي ود.محمود 

الفيلي مقررا للمجلس.

عبدالعزيز الفضلي

رفعــت وزارة التربيــة احلظر عن 
تعيني املهندســني الكويتيني في املواد 
العلمية كمعلمني فــي املدارس، وذلك 
بالتنســيق مع ديوان اخلدمة املدنية، 
حيث كشــفت مصادر تربوية مطلعة
الــوزارة ســمحت  ان  لـــ «األنبــاء» 
للمهندسني بالتقدم لوظيفة معلم في 
مــواد الكيمياء والكهربــاء والفيزياء، 
مشيرة الى انه متت مقابلتهم في اللجنة 
املختصة ومنهم من اجتاز املقابلة ومت 

تعيينه كمعلم.
وذكرت املصادر ان وزارة التربية لن 
متنح املهندس كادره اخلاص بالهندسة 
بل ستكتفي مبنحه كادر املعلم، الفتة 
الى ان ذلك يأتي حسب النظم واللوائح 
املعمول بها في ديوان اخلدمة املدنية.

صرف البدل النقدي 
إلجازات منتسبي اجليش

عبدالهادي العجمي

أصدر وزير الدفاع الشــيخ عبداهللا العلي توجيهاته 
بصــرف البدل النقدي إلجازات العســكريني من ضباط 
وضباط صف وأفراد، وذلك وفقا للشــروط والضوابط 
املنظمة الســتحقاق وصــرف البدل النقــدي من رصيد 
اإلجازات الدورية. وجاءت توجيهات وزير الدفاع بهدف 
حتقيق االستفادة واملنفعة للمستحقني لها من منتسبي 

اجليش الكويتي.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢
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