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ترامب يتخلى عن »البيزنس« 
»منعاً لتضارب املصالح«

٢٦ ممرضًا رؤساء للهيئة التمريضية في »الصحة« 
و١٢ مديراً جديداً يباشرون عملهم اليوم

تخصيص ركن في »التعاونيات« ملنتجات املزارعني

جهود دولية تسابق الزمن لوقف النار 
في حلب.. وال عزاء للمدنيني

واشنطن - وكاالت: أعلن الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترامــب اعتزامه التخلي عن اعمالــه االقتصادية »كليا« حتى 
يتسنى له التفرغ لشؤون الرئاسة، ومنعا لـ»تضارب املصالح« 

بني مهامه اجلديدة وبني »البيزنس« الذي يديره. 
وقال ترامب انه سيعقد مؤمترا صحافيا بهذا الشأن بصحبة 
عائلته في منتصف ديســمبر اجلاري، واضعا حدا لالنتقادات 
التي تعرض لها بشأن احتمال تعارض إدارته ألعماله االقتصادية 

ومهامه الرئاسية التي سيتسلمها رسميا في 20 يناير القادم.
في غضون ذلك، بدد الرئيس األميركي املنتهية واليته باراك 
أوباما الشــائعات حول احتمال ترشح زوجته ميشيل للسباق 
الرئاســي في انتخابات عام 2020. وقال اوباما إن »ميشــيل لن 
تترشح ابدا لالنتخابات الرئاسية«، مشيرا إلى أنه ميازح زوجته 
في هذا الصدد بقوله إنها »أعقل من أن تخوض املعترك السياسي«.

التفاصيل ص35 ٭

عبدالكريم العبداهلل

اعتمدت وزارة الصحة 2٦ ممرضا وممرضة 
للعمل بوظائف رؤســاء الهيئات التمريضية 
مبختلف قطاعات الوزارة من مناطق صحية 
ومستشــفيات، بدال من املمرضني الذين متت 

احالتهم للتقاعد.
وسيباشر اليوم )األول من ديسمبر( ١2 مديرا 

جديدا مبناصب اشرافية مختلفة عملهم في وزارة 
الصحة مت تعيينهم بدال من الذين متت احالتهم 
للتقاعد، بعد ان مت تعديل تاريخ مباشرتهم من 
وزير الصحة د.علي العبيدي من ٣١ اكتوبر الى 
١ من ديســمبر، وذلك بناء علــى تعديل تاريخ 
االحالة للتقاعد للموظفني احملالني للتقاعد بنفس 

التاريخ السابق.
التفاصيل ص ١٦ ٭

بشرى شعبان

أصدرت وزارة الشؤون قرارا وزاريا تلزم 
مبوجبه اجلمعيــات التعاونية بتحديد ركن 
مخصص داخل اسواق اجلمعيات التعاونية 
خــاص مبنتجات املــزارع الكويتــي، وحدد 
القرار الشــروط اخلاصة باســتفادة املزارع 
من هذا القــرار وهو ان يكون املتقدم كويتي 

اجلنســية وحاصال على قسيمة زراعية من 
الهيئــة العامة لشــؤون الزراعــة وان تكون 
اخلضراوات والفاكهة منتجة محليا من قبل 
صاحب القســيمة، وان يكون املزارع حاصال 
على حصر زراعي من هيئة الزراعة لم ميض 
عليه ٣ أشهر، باالضافة الى شهادة ملن يهمه 
االمر من الهيئــة العامة للقوى العاملة، ولم 

ميض على صدورها ٣ أشهر ايضا.

عواصــم - وكاالت: أكد وزير اخلارجية األميركي جون كيرى 
أنه سيواصل العمل على إنهاء ما وصفه بـ»املجزرة« في سورية، 
فــي وقت تعهدت فيه رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريزا ماي 
مبمارســة الضغط على روسيا في مجلس األمن الدولي لتحقيق 
وقف إطالق النار في مدينة حلب وفتح الطريق إليصال املساعدات 

اإلنسانية إلى احملاصرين. 
من جهته، اعلن وزير اخلارجية الفرنســي جان مارك ايرولت 
ان اجتماعا يضم الواليات املتحدة ودوال اوروبية وعربية »ترفض 
منطق احلرب الشــاملة«، ســيعقد في ١0 اجلــاري لبحث مصير 
احملاصرين في حلــب. وحتى جناح تلك التعهدات، يواصل آالف 
املدنيني الفرار من أحياء حلب الشرقية التي سيطرت عليها قوات 
النظام وتلك التي مازالت بيد املعارضة وتتعرض حلصار خانق 
وانقطاع شبه تام للكهرباء واالنترنت، اضافة الى قصف وغارات 
غير مســبوقة من النظام وداعميه الذين يســعون الى السيطرة 
على كامل حلب الشرقية قبل نهاية العام وفقا ملصادر روسية. 

التفاصيل ص3٦ ٭

دارين العلي

اعتمدت وزارة الكهرباء واملاء 
مبلغا إجماليــا قدره 80 مليون 
دينــار ألعمــال تطويــر البنية 
التحتية لنظــام تزويد الوقود 
والوقود الغازي حملطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه ضمن 

ميزانيتها.
وأفادت مصادر بأنه مت رصد 
مبلــغ 5 ماليــني دينــار ضمــن 
ميزانية العام املالي احلالي من 
إجمالي املبلغ املشار إليه، وذلك 
بهدف تلبية احتياجات محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه 
مــن الوقــود الســائل والوقود 
الغــازي، األمر الذي يســهم في 
رفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها 
على اإلنتاج واحلد من املبالغ التي 
تخصص لبند الصيانة سنويا 
باإلضافــة إلى تطوير وحتديث 
الوقــود  أنظمــة ومســتقبالت 
بأنواعها إلى جميع احملطات وذلك 
نتيجــة االحتياجــات املتزايدة 
للطاقــة الكهربائيــة، مــا حــدا 
بالوزارة ممثلة في قطاع تشغيل 
وصيانة احملطات الى استحداث 
وحدات جديدة وتطوير جذري 
ألنظمــة االســتقبال والفلتــرة 

واألنظمة اخلاصة بالتشغيل.
التفاصيل ص8 ٭

80 مليون دينار لتطوير 
البنية التحتية لنظام تزويد 

محطات الكهرباء بالوقود

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد يلقي كلمته امام القيادات األمنية املشاركة في تأمني انتخابات مجلس األمة

شــدد نائب رئيس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ محمد اخلالد على ان 
امن الوطن وسالمة مواطنيه يأتيان على 
رأس االولويات دائمــا، داعيا القيادات 
االمنية وجميع رجال االمن الى اليقظة 
واالنتباه والعمل بــكل جهد واخالص 
وصوال باملؤسســة االمنية الى اقصى 

درجات اجلاهزية.
وشكر اخلالد خالل لقاء موسع مع 
القيادات االمنية كل رجال الداخلية على 
جهودهــم وعطائهــم منذ اليــوم االول 
لتوليهم املسؤولية حتى جناحهم الباهر 
في تأمني االنتخابات األخيرة، الفتا الى 
ان هذا النجاح يعد وساما على صدور 
اجلميع، كما ان إشادة أهل الكويت تظل 
مصدر فخر واعتزاز ال ينتهي لالسهام 
في ترســيخ ركائز دولة الدميوقراطية 
وسيادة القانون. واضاف اخلالد مخاطبا 
القيادات االمنية: كنا حازمني معكم بعض 
الشيء الن هذا حق اهل هذا الوطن وانتم 
تفهمون ذلك وتقدرون املسؤولية، لقد 
اجتهدنا قدر استطاعتنا وان شاء اهلل 

نكون قد وفقنا.
التفاصيل ص١0 ٭

رئيس األركان زار لواء مبارك املدرع /١5:
اجليش دائماً على أمت االستعداد لتنفيذ مهامه

رئيس األركان الفريق الركن محمد اخلضر لدى زيارته لواء مبارك املدرع
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»مع حمد قلم«.. 
بني »املجرّتني«

جاسم بوحمد لـ »األنباء«: 
قانون تخفيف العمل نافذ 

حمد العلي جاسم بوحمد
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انطالق هال إكسبو السنوي »مهرجان الشتاء ٢0١٦« اليوم
مبشاركة ٦0 عالمة جتارية محلية وعاملية

اخلالد: ترسيخ دولة الدميوقراطية وسيادة القانون
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