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الغامن لـ »األنباء«: قناة مجلس األمة ليس الهدف منها ضرب أي عناصر أو فرض آراء

إعادة تنظيم السلع في البطاقة التموينية

ولي العهد اطمأن على صحة الدويش ومتنى له الشفاء 
العاجل وموفور الصحة

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد لدى عيادته فيصل الدويش
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جاسم اخلرافي: نتمنى للعراق  األمن واألمان 

وجتاوز محنته بتكاتف أبناء شعبه

جاسم اخلرافي خالل استقباله اجلبوري         )هاني الشمري(

صورة خاصة لـ »األنباء« لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ووزير اإلعالم والشباب 
الشيخ سلمان احلمود والوكيل املساعد يوسف مصطفى بعد تفقد الغامن لقناة املجلس 
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املقاهي بيوتهم 

كالسيكو النجوم 
على مسرح »سانتياغو برنابيو«

بقلم: يوسف عبدالرحمن

استطالع أميركي: رفض كويتي ساحق لـ »داعش«.. وانخفاض شعبية الواليات املتحدة بني العرب
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

كشف اس���تطالع للرأي 
الس���احقة  ان األغلبية  عن 
من سكان الكويت واململكة 
العربية السعودية واالمارات 
ينظرون الى تنظيم الدولة 
الع���راق  ف���ي  االس���المية 
والش���ام واملعروف اعالميا 
باسم »داعش« نظرة بالغة 

السلبية.
وأعلن معهد واش���نطن 
الش���رق األدنى  لسياس���ة 
بالعاصم���ة األميركية الذي 
تعاقد على اجراء االستطالع 
ان 1% فقط م���ن الكويتيني 

ينظ���رون الى داعش نظرة 
إيجابية جدا وان 3% ينظرون 
اليها نظرة إيجابية نوعا ما، 
فيما قال 15% انهم ينظرون 
الى املنظمة اإلرهابية نظرة 
سلبية نوعا ما، وقال %75 
انهم ينظ���رون اليها نظرة 
سلبية للغاية، فيما قال %8 
انهم ال يعرفونها ولم يجب 

على السؤال %1.
وكانت النسب املقابلة في 
العربية السعودية  اململكة 
واالمارات قريبة الشبه بتلك 
التي اعلنها املركز في الكويت. 
فقد قال 2% من السعوديني 
انهم ينظرون الى داعش نظرة 

إيجابية جدا وجاءت النسبة 
املقابل���ة 1% من االماراتيني. 
وقال 3% من السعوديني انهم 
ينظ���رون الى داعش نظرة 
إيجابية نوعا ما مقابل %2 
في االم���ارات. واكد 17% من 
السعوديني ان نظرتهم الى 
املنظمة نظرة سلبية نوعا ما 
مقابل 13% في االمارات. فيما 
قال 73% من السعوديني انهم 
ينظرون الى املنظمة نظرة 
بالغة الس���لبية مقابل %79 

في االمارات.
وطبقت أساليب علمية 
دقيقة ف���ي احلصول على 
نتائج االستطالع، اذ اعتمد 

على الف شخص في كل بلد 
الى ان  وطمأن املش���اركني 
الكش���ف عن هوياتهم غير 
مطلوب باملرة. وقال املركز 
ان هامش اخلطأ في النتائج 

ال يزيد على %3.
بره���ن  املقاب���ل،  ف���ي 
االس���تطالع أيض���ا عل���ى 
انخفاض كبير في شعبية 
الواليات املتحدة في صفوف 
أبناء الدول العربية الثالث. 
فق���د ق���ال 12% فق���ط من 
الس���عوديني انهم ينظرون 
الى الواليات املتحدة نظرة 
إيجابية نوعا ما، فيما كانت 
النسبة املقابلة في الكويت 

14% وفي االمارات %18.
وقال 47% من السعوديني 
انهم ينظرون الى الواليات 
املتحدة نظرة سلبية للغاية، 
فيما قال 45% من الكويتيني 
انهم ينظ���رون اليها نظرة 
سلبية للغاية، وكانت النسبة 
املقابلة في االمارات هي %38. 
وحول القضية الفلسطينية 
وافق 53% من الكويتيني على 
القول ان الطريق األنس���ب 
للتقدم هو صنع السالم بني 
الفلس���طينيني وإسرائيل، 
وكانت النس���بة املقابلة في 
العربية السعودية  اململكة 

61% وفي االمارات %58.

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان 
عبداهلل البالول

في إطار س���عيها لترشيد 
العامة،  اإلنفاق واملصروفات 
 ق��ال���ت مص����ادر وزاري����ة 
ل� »األنباء«: ان احلكومة تدرس 
تقريرا رفع إليه���ا من وزارة 
التج���ارة والصناعة يتضمن 
رؤيتها ملراجعة بنود البطاقة 

التموينية بشكل تنظيمي.
وأضافت املصادر ان هناك 
هدرا واضحا في السلع املتاحة 
في البطاقة من خالل استغاللها 
من قبل البعض من املواطنني 
بشكل سيئ وقد تكون زائدة 
على حاجتهم بحيث توجه تلك 

املواد للفئات احملتاجة فقط.
من جانب آخر، أبلغ مصدر 
حكومي وزاري »األنباء« بأن 
احلكومة ستقدم برنامج عملها 
الى مجلس األمة مطلع نوفمبر 
املقبل مع حرصها على تنفيذ 
وعدها للنواب بأن تكون خطتها 
متضمنة تواريخ محددة لتنفيذ 
املشاريع ونهايتها وتكاليفها.

من جانب آخر، قال رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في 
تصريح خاص ل���� »األنباء«: 
ان قن���اة مجلس األم���ة التي 
املقبل ليس  ستنطلق االثنني 
الهدف منها ضرب أي عناصر 

أو فرض آراء.
التفاصيل ص12و13 ٭
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محمود الفرج: عملت مدرسًا في »املساء« وأكملت 
دراستي باملعهد التجاري في الفترة الصباحية.. 

ومثلت نادي الكويت في تنس الطاولة

»الصحة« تؤخر  مشاريعها في خطة التنمية: 
معظمها سينتهي في 2020

11

مجهولون استهدفوا نقاطاً أمنية وعسكرية ودمروا مدرعتني للجيش.. والسيسي ترأس اجتماعاً عاجالً لـ »الدفاع الوطني« لبحث تداعياته

هجوم إرهابي يقتل ويصيب عشرات اجلنود املصريني في سيناء

تزكية 6 جلان دائمة و4 مؤقتة وانتخاب »املالية« 
و»الداخلية« و»اخلارجية« و»التعليمية«

الهاشل: احتياطيات دول التعاون 
متكنها من حتمّل تراجع أسعار النفط

محمود فاروق ـ منى الدغيمي

قال محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد 
الهاش���ل في تصريحات صحافي���ة أمس ان 
االحتياطيات املتراكمة احملققة في الس���نوات 
املاضية أتاحت لدول مجلس التعاون اخلليجية 

مواجهة انخفاض أسعار النفط. 
وأضاف ان بنوك املنطقة قادرة على جتاوز 
مرحلة تراجع أسعار النفط ألنه سبق أن مرت 
بهذه التجارب. وبدا احملافظ مرتاحا من نتائج 
البنوك الكويتية حتى اآلن قائال انها ال حتتاج 
لزيادات في رؤوس األموال للتوافق مع معايير 

بازل 3 اجلديدة متوقعا انخفاض نسبة القروض 
املتعثرة الى 3% نهاية هذه السنة.

 ولم يبد احملافظ رأيا باجتاه الهيئة العامة 
لالس���تثمار لبيع حصتها ف���ي بيت التمويل 
الكويتي بس���عر أقل من الس���وق في اكتتاب 
عام للمواطنني على ان تقوم البنوك الكويتية 
بتمويله، مجيبا عن س���ؤال بقوله: » ان األمر 

عند هيئة االستثمار«. 
وقال الهاشل ان دراسة العملة اخلليجية 
املوحدة مستمرة وانه يتم األخذ بعني االعتبار 

التجارب السابقة لتالفي األخطاء.

احلريجي يتنازل عن الترشح ملنصب املراقب العملة اخلليجية املوحدة في إطار الدراسة

علم����ت »األنب����اء« من مص����ادر نيابية ان 
اجتماع النواب في مزرعة اجلالل مس����اء أول 
من أمس انتهى بتزكية 6 جلان دائمة و4 جلان 
مؤقتة واالتفاق عل����ى انتخاب 4 جلان دائمة 
هي: اللجنة املالية وجلن����ة الداخلية والدفاع 

واللجنة اخلارجية واللجنة التعليمية. 
وبين����ت املصادر ان انتخابات أمني الس����ر 
تنحصر بني النائبني عادل اخلرافي ويعقوب 
الصانع. وعن منصب املراقب، قالت املصادر 
إنه وبعد تنازل احلريجي عن الترشح تنحصر 
املنافس����ة بني 4 مرش����حني. وأحملت املصادر 
الى أنه من املتوق����ع عقد اجتماع يوم االثنني 

 املقبل بني النواب الشيعة لتزكية نائب واحد 
 فقط خل����وض انتخاب����ات مراق����ب املجلس، 
ورجحت املصادر أن يتم اختيار النائب أحمد 

الري. 
من جانبه، قال النائب س����يف العازمي ان 
االجتماع التنس����يقي بني نواب املجلس لدور 
االنعق����اد املقبل في اللج����ان ومناصب مكتب 

املجلس كان ناجحا. 
وأضاف العازمي ل� »األنباء« ان دور االنعقاد 
املقبل سيكون دور عمل وإجناز من أجل خدمة 
الوطن واملواطنني، مبينا ان هناك الكثير من 

القضايا واألولويات سيتم اجنازها.

� وكاالت: س���قط  القاه���رة 
عشرات اجلنود من أفراد اجليش 
املصري بني قتيل وجريح امس 
جراء هجوم استهدف نقطة أمنية 
لعناصر من القوات املسلحة قرب 
مدينة العريش مبحافظة شمال 
سيناء، فيما تضاربت التقديرات 

حول عدد الضحايا.
وأكدت رئاسة اجلمهورية في 
بيان لها أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي ترأس اجتماعا عاجال 
ملجلس الدف���اع الوطني ملتابعة 
التطورات في س���يناء، عقب ما 

وصفته ب� »احلادث اإلرهابي«.
وأش����ارت احلصيلة األولية 
للضحايا إل����ى مقتل 25 جنديا 
وجرح 26 آخري����ن على األقل، 
بحس����ب تقارير طبية رسمية. 
ورجح وكيل وزارة الصحة في 
سيناء طارق خاطر زيادة أعداد 

الضحايا نظرا الن أغلب اجلرحى 
في »حالة حرجة«، وهو ما أكده 
العام  العريش  مدير مستشفى 
الهجوم،  أنور. وأس����فر  سامي 
الذي يعد األسوأ ضد قوات األمن 
منذ أشهر، عن تدمير مدرعتني 
ت����ام. ونقلت  للجيش بش����كل 
»اليوم الس����ابع« ع����ن مصادر 
الهجوم وقع  إن  أمنية قوله����ا: 
بعد استهداف مجهولني لنقاط 
أمنية وعسكرية وإطالق قذائف 
هاون على مدرعات للجيش في 

الشيخ زويد بالعريش.
وأضافت املصادر أن اشتباكات 
عنيفة ج����رت بني مجموعة من 
املس����لحني وقوة أمنية مبنطقة 
العريش  كرم قواديس ش����رق 
عقب الهجوم، حي����ث مت الدفع 
بتعزيزات أمنية باملنطقة وإغالق 
جميع الطرق، كما حّلقت طائرات 

األباتش����ي في املنطقة لتعقب 
اجلناة.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية 
بشمال سيناء ل� »اليوم السابع« 
أن التحقيق���ات األمنية األولية 
تبني تورط تنظيم »أنصار بيت 

املقدس« في الهجوم.
وأضافت املصادر أن السيارة 
انفجرت وبداخلها االنتحاري الذي 
كان يقودها في حني قام آخرون 
بالهجوم من خالل اطالق قذائف 
هاون جتاه املدرعات التي وصلت 
إلى موقع االنفجار، وقام آخرون 
بتفجير عبوات ناسفة مت زرعها 
على الط���رق املؤدية إلى موقع 

التفجير.
وفي وقت الحق مساء امس، 
أعلنت مصادر أمنية أن 3 من قوات 
األمن املصرية قتلوا في هجوم 

آخر في شبه جزيرة سيناء.

نفي شائعات عن أسر 3 عسكريني
 في الهجوم

ستينغل يترأس الوفد األميركي مبؤمتر التحالف
 ملواجهة »داعش« في الكويت

القاهرة ـ وكاالت: نفى مصدر أمني مصري لوكالة انباء 
األناضول الشائعات التي حتدثت عن أسر 3 عسكريني خالل 

الهجوم الذي وقع في منطقة الشيخ زويد في سيناء أمس.
وكانت الوكالة نفسها قد نقلت عن املتحدث باسم اجليش 

 املصري قوله ان اجليش يبحث في صحة أنباء عن أسر
3 عسكريني. 

من جهة أخرى، قالت شبكة »سكاي نيوز« اإلخبارية ان 
السلطات املصرية قطعت جميع خطوط االتصاالت وشبكة 

اإلنترنت عن شبه جزيرة سيناء عقب الهجوم، لتضييق 
اخلناق على اجلناة وتعقبهم.

واشنطن ـ أ.ش.أ: يرأس وكيل وزارة اخلارجية األميركية لشؤون الديبلوماسية الشعبية 
والشؤون العامة ريتشارد ستينغل الوفد األميركي في مؤمتر دول التحالف الدولي ملواجهة 

تنظيم »داعش« الذي تستضيفه الكويت االثنني املقبل. 
وأكدت اخلارجية األميركية، في بيان لها امس االول، أن املؤمتر، الذي سيفتتحه منسق 

التحالف الدولي اجلنرال جون آلن، يعد فرصة لتبادل األفكار ولتعزيز التنسيق بني الدول 
األعضاء بالتحالف. 

يشارك في مؤمتر الكويت كل من: مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين 
وفرنسا والعراق واألردن ولبنان وعمان وبريطانيا وتركيا وقطر.

التفاصيل ص19 ٭

التحقيقات األمنية 
األولية تشير إلى 

تورط »أنصار بيت 
املقدس«

احلكومة تقدم 
برنامج عملها بداية 

نوڤمبر املقبل


