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)سعود سالم( خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزالعمل جار على قدم وساق إلجناز ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان    

الشيخ أحمد صباح السالم

اإلعالمي الكويتي عبداهلل بوفتني 
أدار  ورشة عمل »إعالم املنوعات.. 
اخلط األحمر إلى زوال«  باملنتدى 

اإلعالمي في دبي

عايدة سالم العلي رعت مؤمتر املرأة اخلليجية: 
يفتح نوافذ من العلم والثقافة.. 

والنشمي: أخطر ما نواجهه مؤمترات السكان  
والدعوة إلى مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية 3031

مصادر برملانية لـ »األنباء«: على احلكومة أن تكون جادة في مناقشة استجواب الفهد وميكنه التحفظ على محوري الرياضة واألوملبي وستؤيده األغلبية

إحالة الـ 50 إلى »الدستورية« غير جائزة
مريم بندق

علمت »األنباء« أن تقريرا رفع إلى 
مجلس الوزراء يتضمن عدم جواز 
إحالة زيادة الـ 50 دينارا الى احملكمة 
الدستورية. إلى ذلك، قالت مصادر 
مطلعة إنه من الطبيعي أن يناقش 
املجلس آلية التعامل احلكومي مع 
اســـتجواب نائب رئيـــس الوزراء 
ووزير الدولة لشـــؤون اإلســـكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد واملقرر 
مناقشته 31 اجلاري. وفي هذا الصدد 
أعربت مصادر برملانية عن تطلعها 
العتالء الشيخ أحمد الفهد املنصة 
ومناقشة االســـتجواب في جلسة 
علنية، مشيرة إلى أن هذه اخلطوة 
ستقوي موقف احلكومة واألغلبية 
البرملانية الداعمة لها. واستطردت 
املصادر بقولهـــا: بخصوص قرار 
احلكومة عدم مناقشة االستجوابات 
غير الدســـتورية أو احملاور التي 
تشوبها شائبة فإن من حق الشيخ 
أحمد الفهد التحفظ على مناقشـــة 
محوري املجلس األوملبي اآلسيوي 

والرياضة »في هذه احلالة ستتضامن 
األغلبية معه وسيجد دعما لطلبه« 
إلدراكها أن هناك جدية من احلكومة 
في التعامل مـــع املجلس أما طلب 
اإلحالة إلى الدستورية أو التشريعية 
فسيكون عقبة في طريق التعاون. 
 هـــذا، وكشـــفت مصـــادر وزارية 
لـ »األنباء« ان املجلس سيعمل على 
إقرار املزيد من مشاريع القوانني التي 
تصب في مصلحة الوطن واملواطن. 
على صعيـــد كادر املعلمني، قالت 
مصادر مسؤولة إن وزير التربية 
ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
التقى رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيـــز الزبـــن، موضحة أن 
هناك ثغرة بـــني الوزارة وجمعية 
املعلمني فيما يتعلق بأعداد املشمولني 
بالكادر. فبينمـــا تؤكد الوزارة أن 
أعداد املستحقني تتراوح بني 39 ألفا 
و43 ألفـــا، ترى اجلمعية أن العدد 
ال يتجاوز 27 ألفا أو 29 ألفا، وأكد 
الوزير املليفي أنه مؤمن بحق املعلم 
في الكادر وسيدافع عن هذا املوقف 

بالتعاون مع جمعية املعلمني.

»األنباء« في ميناء مبارك الكبير: العمل مستمر.. 
ونسبة إجناز املرحلة األولى %48

فرج ناصر

فيما اســـتمرت احلملة العراقية على بناء 
مينـــاء مبارك الكبير عبـــر تظاهرة في بغداد 
وتصريحات لنواب عراقيني، تفقدت »األنباء« 
امليناء واطلعت على العمل املستمر فيه، وقال 
مـدير إدارة الدراســـات االستشـــارية بوزارة 
األشغال سرور العتيبي إن نسبة اإلجناز في 
املرحلة األولى من املشروع تبلغ 48% الفتا الى 
ان العمل في امليناء متواصل بشكل يومي عبر 

املرحلة املقسمة إلى جزأين، األول في الطريق 
املؤدي إلى امليناء واجلسر املرتبط به، ومعاجلة 
التربة في املنطقة، فيما يشـــمل اجلزء الثاني 
تعميق املمرات املائية إلى 16 مترا وبناء 4 مراس 
لتستوعب مستقبال 1.5 مليون حاوية في السنة. 
من جانبه، قال م.محمد جمعة إنه من املتوقع 
االنتهاء من جسري السيارات والسكة احلديد 
التابعني للمشروع في العام املقبل، الفتا الى ان 

نسبة االجناز في اجلسور تبلغ %75.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي 

فليح العازمي -  هادي العجمي ـ رشيد الفعم

أبدى النواب أطراف اخلالف في جلسة مجلس 
األمـــة األربعاء املاضي اســـتعدادهم للتنازل عن 
القضايـــا التـــي رفعها كل منهم ضـــد اآلخر فور 
خروجهم من غداء صاحب الســـمو األمير اليوم. 
ونقلت أوســـاط مقربة من النواب لــــ »األنباء« 
أن مســـاعي رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
تكللت بالنجاح جلهة تهيئة األجواء للصلح بني 
اجلانبني حيث أكد النواب املتخاصمون استعدادهم 

ملقابلة املبادرة الكرمية من صاحب السمو األمير 
بإجراء يحافظ على وحدة الصف وتنقية األجواء 
والتأكيـــد على ترابط املجتمع واحلفاظ على قيم 
أهل الكويت الثابت أساسها على التسامح واإلخاء. 
وحول قضية االستجوابات قالت مصادر نيابية 
إن استجواب سمو رئيس الوزراء سيقدمه النواب 
د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعالن 
صباح اليوم بعد أن مت االنتهاء من صياغة محاوره 
كاملة. وأضافت املصادر ان النواب الثالثة أكدوا 
عدم تعارض استجوابهم مع أي استجواب مدرج 
على جدول األعمـــال وأنه ال مانع لديهم من دمج 
استجوابهم مع أي مساءلة على اجلدول لتناقش 

في اجللسة نفسها. وأشارت املصادر  إلى أن النواب 
املســـتجوبني لديهم قناعة بأن احلكومة لن تقدم 
على مناقشة االستجوابات وستعمد إلى إحالتها 
للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية للمماطلة 
 في األمر. وفي السياق ذاته أكدت مصادر وزارية 
لـ »األنباء« أن احلكومة ال تضيق مبمارسة النواب 
حلقوقهم الدستورية بل تؤكد على هذا املبدأ إال أنها 
ال ترغب في أن تنحرف املمارسة الدميوقراطية عن 
مســـارها الصحيح ويتحول األمر إلى تعسف في 
استخدام األدوات الدستورية ومخالفة مواد الدستور، 
األمر الذي يؤثر على مســـيرة العمل السياســـي 
ويعطل برامج التنمية التي يصبو اجلميع اليها.

محليات

16و17آراء

»الكهرباء«: املياه نظيفة 
وصاحلة لالستخدام اآلدمي

بداية من احملطات 
وحتى وصولها إلى عدادات 

08املستهلكني

استجواب الطبطبائي وهايف والوعالن يقدم اليوم.. ومصادر احلكومة تؤكد عدم القبول بالتجاوزات على الدستور

نواب »الهوشة« مستعدون للصلح

اتهمتهم بجمع معلومات عن الطاقة والدفاع اجلوي والتكنولوجيا

إيران تقبض على 30 جاسوسًا.. وتتهم 42 مسؤواًل استخباريًا أميركيًا بالتورط
طهـــران ـ وكاالت: كشـــفت وســـائل اعالم 
رســـمية أمس أن ايران فككت شبكة جتسس 
جديدة واعتقلت 30 شـــخصا قالت انهم كانوا 
يتجسسون لصالح الواليات املتحدة. وورد في 
نشـــرة اخبار الظهيرة في التلفزيون االيراني 
ان »قوات وزارة املخابرات النشـــيطة والتقية 
اعتقلت خالل مواجهاتها املتحمسة مع عناصر 
وكالـــة املخابرات املركزية 30 شـــخصا كانوا 

يتجسسون لصالح أميركا«. وذكرت وكالة فارس 
شـــبه الرسمية لالنباء ان املشـــتبه بهم نقلوا 
معلومات الى مسؤولني أميركيني في سفارات 
وقنصليات في دول أخرى ومنها ماليزيا وتركيا 
واالمارات العربيـــة املتحدة. وقالت الوكالة ان 
ايران حددت 42 مسؤوال باملخابرات األميركية 
فـــي هذه الدول قائلة »انهم شـــاركوا في جمع 
معلومات بخصـــوص مجاالت الطاقة النووية 

والدفاع اجلوي والتكنولوجيا احليوية االيرانية« 
اضافة الى مجاالت اخرى.من جهة أخرى ال يزال 
قرار الرئيس محمود احمدي جناد تولي ادارة 
وزارة النفـــط مؤقتا موضع انتقاد دســـتوري 
وسياسي، في حني كشف النائب غالم علي مغلي 
جناد عن اجتماع قريب بني البرملان والرئيس 
لتعيني وزير انتقالي لهذه احلقيبة الرئيسية.

تركيا تؤكد إمكانية حل األزمة السورية 
بإصالحات عميقة وواسعة وحتذر من نفاد الوقت 

اليمن: املعارضة توّقع املبادرة اخلليجية
 وترمي الكرة في ملعب صالح

صنعاءـ  وكاالت: تزامنا مع وصول أمني عام مجلس التعاون لدول 
اخلليج عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء أمس في محاولة جديدة 
لتوقيع اتفاق انتقال الســـلطة، كشفت مصادر في اللقاء املشترك 
املعارض لقناة »اجلزيرة« انه وّقع املبادرة بحضور الزياني امس 
راميا الكرة مبلعب الرئيس علـــي عبداهلل صالح وحزب املؤمتر 

احلاكم الذي يفترض ان يوقعها اليوم.

مقتل خمسة مشيعني في حمص وحصيلة قتلى »جمعة احلرية« ترتفع لـ 44 

عواصم ـ وكاالت: في وقت 
اعتبرت تركيا على لسان وزير 
خارجيتها أحمد داود أوغلو انه 
ال يزال بإمكان سورية حل االزمة 
اخلطيرة التي متر بها ســـلميا 
اذا ما اطلقت »اصالحات عميقة 
النطاق«، محذرة مع  وواسعة 
ذلك من ان »الوقت يضيق«، قتل 
خمسة اشخاص على االقل وجرح 

العشرات في حمص عندما اطلق 
رجال االمن النار على مشيعني 
عند خروجهـــم  من مقبرة تل 
النصر شـــاركوا في جنازة 13 
شخصا قتلوا في مظاهرات يوم 
جمعة احلرية«. التي ارتفع عدد 
قتالها إلى 44 شخصا أكثر من 

نصفهم في إدلب.

السعودية تؤجل االنتخابات البلدية أسبوعًا بسبب اليوم الوطني

أكد أن احلكومة جاءت بـ 40 نائبًا والعشرة الباقون هم من ميثلون شرائح املجتمع

خادم احلرمني الشريفني يدعم
 اقتصاد مصر بـ 4 مليارات دوالر

أحمد صباح السالم: ال نهاية لالحتقان
السياسي إال بدمج والية العهد ورئاسة الوزراء

القاهرة ـ أ.ش.أ: وّجه القائد 
العام للقوات املســــلحة رئيس 
املجلس األعلى للقوات املسلحة 
املشير حسني طنطاوي رسالة 
شــــكر وتقدير خلادم احلرمني 
امللك عبــــداهلل بن  الشــــريفني 
عبدالعزيز وحكومة وشــــعب 
الســــعودية على اإلســــهام في 
دعم اقتصــــاد مصر مبا يقارب 
4 مليارات دوالر. وذكر املشير 
طنطاوي، في بيان امس أن الـ 4 
مليارات موزعة على شكل قروض 
ميسرة وودائع ومنح، مبا يؤكد 

عمق العالقــــات التاريخية بني 
البلدين الشقيقني ووقوف اململكة 
العربية الســــعودية إلى جانب 
مصر في هذه املرحلة التاريخية. 
الى ذلك، أعلن مصدر رســــمي 
سعودي أمس تأجيل يوم االقتراع 
في االنتخابات البلدية أسبوعا 

لتزامنه مع اليوم الوطني.
وقال املصــــدر إنه مت تأجيل 
يوم االقتراع لالنتخابات البلدية 
من يوم اخلميس 22 سبتمبر الى 

اخلميس التالي له.
التفاصيل ص56 ٭

هاني الظفيري

أكد الشيخ احمد صباح السالم 
ان حالــــة األزمات السياســــية 
الوقت احلالي  فــــي  واالحتقان 
لن تنتهي إال بإعادة دمج والية 

العهد مع رئاسة الوزراء.
وتابع في نــــدوة عقدت في 
ديــــوان العميد متنان ســــعدي 
الشمري: »نتمنى ونقول يا ليت 
نعود لوضع الدمج بني املنصبني 
الشــــيخ نواف االحمد  بوجود 
مع منحه كامل الصالحيات في 
الــــوزراء والتعيني في  اختيار 
املناصب. وجدد الشــــيخ احمد 
صباح السالم التأكيد على انه 
ال خالف في أسرة احلكم وانه 
اختالف في وجهات النظر، مشيرا 
الى ان الصحابةـ  عليهم رضوان 
اهلل ـ اختلفوا فيما بينهم وهذا 

األمر جائز شرعا«.
وأبدى رفضه لتسمية بعض 
النواب باملؤزمني، مشــــددا على 

البلد  ان هؤالء يخافــــون على 
ويحافظون على أســــرة احلكم 
واألكثــــر حرصا على الشــــعب 
ومقدراته، ولفت الى ان 40 نائبا 
أتت بهم احلكومة الى املجلس، أما 
العشرة اآلخرون فهم من ميثلون 

كل أطياف وشرائح املجتمع.
ووصف السعودية بأنها مربط 
احلزام واألمان واحلماية، مؤكدا 
ان اخلطر علــــى الكويت يكمن 
العراق  في اجلاريــــن اآلخرين 
وايران، وقال نطلب منهما حسن 

اجلوار.
وشدد على ان مملكة البحرين 
هــــي القلب في جســــد كل دول 
أقول  التعاون، مضيفا بالقول: 
ملن يزعمــــون انهم األغلبية في 
البحرين افهموا انكم أنتم األقلية 
ونسبتكم ال تتجاوز الـ 3% من 
سكان وشعوب اخلليج فعيشوا 
بسالم ولن تؤثروا على شعوب 

اخلليج ألنهم متماسكون.
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بعض شواطئنا مازالت ملوثة
عبدالكريم العبداهلل

أثبتت فحوصات جديدة أجرتها 
وزارة الصحة على مياه شواطئنا 
البحرية وجود تلوث شــــديد في 
شــــاطئ الفحيحيل ومتوسط في 
شاطئ املسيلة، فيما خال نادي رأس 

األرض من أي تلوث.
وأكدت »الصحــــة« أن دالالت 
املناطق  فــــي  التلــــوث موجودة 
القريبة من محطة مشرف، حيث 

يكون صرف ميــــاه املجاري غير 
املعاجلة، مشيرة في الوقت نفسه 
إلى أن دالالت التلوث هي عبارة عن 
زيادة في معدالت بكتيريا القولون 
البرازية )TOTAL COLI FORM(، كما 
أكدت الفحوصات عدم وجود أي 
من بكتيريا الكوليرا أو الشيجال 
أو الساملونيال، ناصحة في الوقت 
نفسه باســــتمرار منع السباحة 
والصيد فــــي املناطق القريبة من 

محطة مشرف »املسيلة«.
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