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 االنتخابات 26 نوفمبر.. ومرسوم الدعوة ينشر اليوم.. وفتح باب تسجيل المرشحين غداً و»الداخلية« تعلن توزيع المناطق بحسب المخافر 

دستورياً: احلكومة اجلديدة في 2016/12/12
 قبول استقالة العمير والكندري والصانع  ترقية رئيس »البلدي« لدرجة وزير 

مريم بندق 

علمــت »األنبــاء« ان املوعد 
الدســتوري إلعــان تشــكيل 
احلكومة اجلديــدة 2016/12/12، 
وقالت مصادر ان العمل ســيتم 
على اعان التشــكيل احلكومي 
اجلديد في موعده الدستوري. 

وأعلن وزير الدولة لشؤون 
مجلــس الوزراء الشــيخ محمد 
العبــداهلل ان مجلــس الوزراء 
في اجتماعه امس برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابــر املبــارك اعتمد مشــروع 
مرسوم دعوة الناخبني النتخاب 
أعضــاء مجلــس األمــة في 26 
نوفمبــر املقبل على ان ينشــر 
 اليــوم. وأعلنت مصادر خاصة

لـ »األنباء« انه بحســب قانون 
االنتخــاب يفتح باب تســجيل 
طلبــات الراغبني في الترشــح 
النتخابات مجلــس األمة 2016 
غدا األربعاء حيث ينص قانون 
االنتخابات على أن الباب يفتح 
في اليوم التالي مباشرة اي غدا 
األربعــاء 19 أكتوبــر ويســتمر 
ملدة 10 أيام مبا فيها أيام اجلمع 
واإلجازات الرسمية. ويعلن وزير 
اليوم توزيع املناطق  الداخلية 
السكنية بحسب املخافر وتبعية 
كل منهــا.  وقال الشــيخ محمد 
العبداهلل: ان املجلس وافق على 
قبول اســتقالة الوزراء النواب 
احملللــني وهــم وزير األشــغال 
العامة ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس األمة د.علي العمير ووزير 

املواصات ووزير الدولة لشؤون 
البلدية عيسى الكندري ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســامية يعقــوب الصانــع. 
وأوضــح ان الــوزراء الثاثــة 
قدموا استقاالتهم امس خلوض 
االنتخابــات. ومت تكليف وزير 
الكهرباء واملاء م.احمد اجلسار 
مبهام وزيري األشغال واألوقاف 
وكلــف وزيــر الدولة لشــؤون 
اإلســكان ياسر أبل مبهام وزير 
املواصات، وكلف وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل مبهام وزير العدل 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
األمة، كما كلــف وزير التجارة 
والصناعة د.يوسف العلي مبهام 
وزير الدولة لشــؤون البلدية. 

هذا، واعتمد املجلس مشــاريع 
مراسيم بترقية 45 ضابطا من 
رتبة مقدم الي رتبة عقيد وتعيني 
33 ضابطا من خريجي جمهورية 
مصــر العربيــة برتبــة مازم، 
وتعيني 19 ضابطا برتبة مازم 
مهندس بحري، وترقية رئيس 
»البلــدي« لدرجة وزير، ومتت 
اعادة تشــكيل جهــاز االعتماد 
الوطني وضمان جودة التعليم 
وسيضم عدة أعضاء من بينهم 
د. فايــزة اخلرافــي ود.موضي 
القياديني  الــى  احلمود. اضافة 
في اجلهات التعليمية. هذا، وأجل 
مجلس الوزراء اعتماد الائحة 
التنفيذية ملكافحة الفساد التي 

تنفرد بنشرها »األنباء«.

)زين عالم( دالل عبداحلميد الفارسفرحة عدد من أنصار القائمة املستقلة بالفوز  

»املستقلة« حتافظ على عرش احتاد طلبة »التطبيقي« 
للسنة اخلامسة على التوالي 

بعد حصولها على 5077 صوتاً

»حلظة من فضلك«.. قصة جناح 
كويتية عمرها 34 سنة

10
23

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع االعتيادي ملجلس الوزراء أمس 

القوات المهاجمة تحقّق تقدماً »لم تتوقعه« في اليوم األول

عملية »حترير املوصل« من »داعش« تنطلق.. وحتذيرات من »كارثة إنسانية«
عواصم - وكاالت: بدأت عملية حترير املوصل التي 
طال انتظارها، لطرد تنظيم داعش من آخر أكبر معاقله 
في العراق، وسط حتذيرات من كارثة انسانية ضخمة 
تطــال نحو مليون ونصف املليون مدني هم ســكانها 
الذين باتــوا محاصرين بني التنظيم الذي يحكمها في 
الداخل والقوات املشاركة في املعركة والتي حتاصرها 
مــن جميع اجلهات. وحــذرت املتحدثة باســم اللجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر فــي العراق مــن أن املدينة 
تشــهد وقوع كارثة إنسانية ضخمة يزيد من تفاقمها 

الهجوم العسكري.
وتوقعت نزوح نحو مليون مدني في ظل مخاوف 

من استخدام العديد منهم كدروع بشرية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اعلن 
فجــر أمس انطاق املعركــة بدعم مــن التحالف الذي 
تقوده الواليات املتحدة وتنســيق »غير مسبوق« مع 
القوات الكردية القليم كردستان العراق »البيشمركة«، 
بعد عامني من ســيطرة داعش علــى ثاني اكبر مدينة 
بالعراق. ونفى ســكان اتصلــت بهم »رويترز« هاتفيا 
تقاريــر إعامية تفيد بــأن املقاتلني قد غادروا، وكانت 
تقاريــر تقدر اعدادهــم بنحــو 4 آالف. وأعلنت قيادة 
العمليات املشــتركة انها حققت تقدما لم تكن تتوقعه 
في اليوم األول للهجوم، حيث متكنت القوات العراقية 
من حترير ثماني قري جنوب شرقي املوصل، في حني 
حرر األكراد نحو 200 كلم مربع في املرحلة األولى التي 

جانب من العمليات العسكرية للبيشمركة في اطار معركة املوصل      )اجلزيرة.نت(بدأت في شمال وشرق املدينة.

»األشغال«: 3 اتفاقيات 
بقيمة 5.8 ماليني دينار

اجليش احلر يطلق معركة »الباب«
ويخطط لفك احلصار عن حلب

ترامب يعقد صفقات مليونية مع »عدوه« 
الصيني ويتهم قادة اجلمهوريني بالسخف

فرج ناصر

فيما وّقعت وزارة األشــغال ثاث اتفاقيات بقيمة 5.8 مايني 
دينار تشــمل أعمــاال خاصة بالبنية التحتية لعــدد من املناطق 
ضمــت غرناطة وصبــاح الناصر واألندلس والســرة والرقعي، 
أعلنت وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم االنتهاء من وضع تصورها 
 اخلــاص مبيزانيــة العام املالــي املقبــل 2018/2017 والتي بلغت
1.096 مليــار دينــار لتغطية مصروفات املشــاريع التي تنفذها 

قطاعات الوزارة املختلفة.

عواصم - وكاالت: أطلق اجليش احلر فجر أمس عملية »حترير 
مدينة الباب« آخر معاقل تنظيم داعش شمال حلب. وقال العقيد 
أحمد عثمان، القائد العام لفرقة الســلطان مراد التابعة للجيش 
احلر: ان معركة حترير مدينة الباب بريف حلب الشمالي قد بدأت 
فجر أمس باعتبارها اخلطوة الثانية لعملية »درع الفرات« بعد 
حترير دابق ومحيطها. وتابع »أعددننا اخلطة العسكرية بشكل 
جيد للتحرك باجتاه مدينة الباب وحلب«. وحذر من ان »فصائل 
درع الفرات لن تلتزم بأي خطوط حمراء متنعهم من املشــاركة 

في عملية فك احلصار عن مدينة حلب«.

عواصــم - وكاالت: أضاف املرشــح اجلمهــوري للبيت 
األبيض دونالد ترامب سقطة جديدة إلى سجله الفضائحي 
علــى الطريق نحــو البيت األبيــض، إذ حتولت الصني من 
العــدو االقتصادي األول الــذي يســرق آالف الوظائف من 
األميركيــني، بحســب ما كان يروج في حملتــه االنتخابية، 
إلى شــريك اقتصادي مهم، حيث تقوم إحدى شركاته وهي 
مجموعة »ترامب هوتيل كولكشــن« بالتفاوض إلبرام عقد 
ضخم تتراوح قيمته بني 100 و150 مليون دوالر، مع مجموعة 
»ستايت غريد كوربوريشن« للطاقة أكبر مجموعة رسمية 
صينية، إلدارة مشــروع عقاري هائــل يتضمن فندقا فخما 
في شــرق بكني، وفق ما أفادت »فرانس برس«. في غضون 
ذلك، واصل ترامب هجومــه على قيادات حزبه اجلمهوري 
واصفا إياهم بالسخفاء، كونهم لم يستجيبوا الدعاءاته بأن 

االنتخابات مزورة.

ترقية 45 ضابطًا لرتبة عقيد وتعيني 33 برتبة مالزم وتعيني 19 ضابط مهندس بحري

تأجيل اعتماد »تنفيذية الهيئة العامة ملكافحة الفساد«.. و»األنباء« تنفرد بنشرها
التفاصيل ص٧ ٭
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التفاصيل ص38 ٭

التفاصيل ص3٧ ٭

التفاصيل ص 14 ٭

مكافأة نهاية اخلدمة للمعلمني 
املتقاعدين تصرف األسبوع املقبل

محمد هالل الخالدي

أكد الوكيل املساعد للشؤون 
املالية بوزارة التربية يوسف 
النجار وصول تعزيزات مليزانية 
الوزارة يوم أمس واخلاصة ببند 
مكافأة نهاية اخلدمة للمعلمني 
املتقاعدين التي تعطلت لفترة 

طويلة. 
وأوضح النجار في تصريح 
خاص لـــ »األنباء« أن الوزارة 

ستباشر بصرف مســتحقات املعلمني املتقاعدين بدءا من 
األسبوع املقبل. 

يذكر أن الوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف النجار 
بــذل جهودا كبيرة إلجنــاز معامات املعلمــني املتقاعدين 
خاصة بعد تعديل القانون ليشــمل املعلمني املعاقني ومن 

يرعى معاقا.

يوسف النجار

التفاصيل ص3٧ ٭


