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»التركية« تكّرم شركاءها في النجاح خالل حفلها السنوي 

تكرمي جريدة »األنباء« ومن اليمني نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد وعمر الطحان والزميلة فيروز فخر الدين وسامي 
أيدوغان والزميل محمود فاروق ومحمد اورتغرول والزميل عبدالرحمن خالد والزميل يوسف الزم وزكي زاهد    )ريليش كومار(

27

ترجيحات باختيار محلل واحد.. والنأي بوزراء محددين عن حقيبة »مجلس األمة«

انتخابات مكتب املجلس سرية.. ومشاركة احلكومة دستورية
مريم بندق

فيما بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك البحث 
واالطالع على السير الذاتية لبعض الشخصيات ذات العطاء للتوزير 
فــي احلكومة اجلديدة، حتفظت مصــادر رفيعة في الرد على مدى 
صحة األســماء اجلديــدة املتداولة. وقالت املصــادر: الوقت ما زال 
مبكرا- مساء أمس- لإلعالن عن حسم األسماء اجلديدة للتوزير.

مــن جانبهــا، قالت مصادر خاصة لـــ »األنباء«: علــى ما يبدو 
ان احلكومة ســتختار محلال واحدا، مشــددة على ضــرورة النأي 
بالوزراء الذين يعول عليهم كثيرا عند إسناد وزارة شؤون مجلس 
األمة ألحدهم. وعلى صعيد انتخابات مكتب مجلس األمة، شــددت 
املصادر على ان مشاركة احلكومة في التصويت حق دستوري كفله 
الدستور وليس من املواءمة التنازل عن حق دستوري، مستغربة 
في الوقت نفسه الطلب بأن تكون انتخابات مكتب املجلس علنية، 
متســائلة: هل يســتقيم الوضع ان تكون انتخابات أعضاء مجلس 
األمة ســرية ويطالب بعضهم بعلنية انتخابات مكتب املجلس مبا 

فيها انتخاب رئيس املجلس؟!

احلربي لـ»األنباء«: خدمة اإلسعاف 
بالدراجة النارية للطوارئ قريباً

ال وقف لبدل السكن
 للمعلمني واملعلمات الوافدين
 واألثر الرجعي بانتظار »املالية«

حنان عبد المعبود

كشف وكيل وزارة الصحة املساعد لقطاع اخلدمات الطبية املساندة 
د. جمال احلربي عن إدخال خدمة جديدة للطوارئ الطبية تتمثل في 
إدخال الدراجة النارية »املوتوسيكل« إلى خدمات اإلسعاف قريبا.

وقال احلربي في تصريح خاص لـ»األنباء« إن هناك حاجة ملحة 
ملثل هذا النوع من اإلســعاف خاصة في مناطق االزدحام الشــديد، 
الفتا إلى أن هذه اخلدمة موجودة في بعض دول العالم املتقدم، وبني 
أن الدراجة النارية مجهزة بأحدث أجهزة اإلسعافات األولية، حيث 
يقوم املسعف بتقييم احلالة بشكل كامل قبل وصول سيارة اإلسعاف 
ونقــل الصورة عن واقع احلالة، كما يعطي إرشــادات لالحتياجات 
اخلاصة إلسعافها وعمل الالزم خاصة في بعض احلاالت التي حتتاج 
الى إسعاف خالل الدقائق األولى لإلصابة مثل كسر الرقبة وغيره.

مريم بندق -  عبدالعزيز الفضلي

أكــدت مصــادر وزارية في تصريحات خاصــة لـ »األنباء« 
ان مجلــس اخلدمة املدنية لم يتخذ اي قرار بوقف صرف بدل 
السكن للمعلمني واملعلمات الوافدين البالغ 60 دينارا شهريا.
مــن جانبه، قال مديــر االدارة املالية في وزارة التربية بدر 
املطوع انه لــم يعتمد أي تعاميم بخصوص وقف صرف بدل 
سكن املعلمني واملعلمات الوافدين »مؤكدا أن صرف البدل البالغ 

60 دينارا مستمر للمعلمني واملعلمات الوافدين«.
وأضاف: »التعميم املنتشر على وسائل التواصل مزور ولم 
أقم بإصداره ومت اســتخدام ورقة من االدارة وإضافة توقيعي 
عليه« وســأتخذ االجراءات القانونية لوقــف هذه التصرفات 
غير املســؤولة. وحول األثر الرجعي لبدل الســكن للمعلمات 
الوافدات والبالغ 90 دينارا رد قائال: بانتظار رد وزارة املالية 

على طلب اعتماد ميزانية لصرفه.
من جهته، قال وكيل القطاع املالي بوزارة التربية يوســف 
النجار في تصريح خاص لـ »األنباء« ان ما مت تداوله عن وقف 
بدل الســكن غير صحيح، مشــيرا إلى أن الوزارة مستمرة في 

صرفه كما هو مخصص من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
ومتنــى النجار حتري الدقة في نقل األخبار خاصة ما يهم 
أهل امليدان الذين نعي جيدا اجلهود الكبيرة التي يبذلونها في 

االرتقاء بالعملية التعليمية.

أحمد املشعل: تذليل أي صعوبات أو عقبات 
تعوق إجناز مشروع مبنى الركاب اجلديد

سورية: املعارضة تتوحد في »جيش حلب«
 والنظام يستعد حلرب شوارع

عواصم – وكاالت: جنحت االحوال اجلوية فيما 
فشل فيه املجتمع الدولي، وتوقفت الغارات اجلوية 
املكثفة لروســيا والنظام علــى حلب بفعل الغيوم 
واالمطار. بيد ان االشتباكات لم تتوقف حيث قالت 
مصادر ميدانية ان املعارضة استعادت املواقع التي 
سيطر عليها النظام في حي الشيخ سعيد. وقالت 

مصادر ان هذا التطور جاء باكورة انصهار فصائل 
املعارضة في االحياء احملاصرة في »جيش حلب«. 
في املقابل نشر النظام املئات من جنود النخبة لديه 
من احلرس اجلمهوري والفرقة الرابعة اضافة الى 
آالف العناصر من امليليشيات املوالية له، استعدادا 

ملعارك الشوارع. 

أشاد رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي الشيخ 
أحمد مشعل األحمد باجلهود املبذولة إلجناز مشروع 
مبنى الركاب اجلديــد مبطار الكويت الدولي )املبنى 
2(. ودعــا خالل تفقده أرض املشــروع لالطالع على 
جانب من األعمال اإلنشــائية اجلارية فيه املسؤولني 

في األشــغال والعاملني فيه الى بذل املزيد من اجلهد 
والعمل على تالفي أي معوقات حالية او متوقع حدوثها 
لكي يتم اجناز هذا الصرح بحسب املوعد التعاقدي، 
مؤكدا استعداد اجلهاز لتذليل أي صعوبات أو عقبات 

تعوق إجناز املشروع.

الشيخ أحمد مشعل األحمد وعواطف الغنيم ورنا الفارس خالل اجلولة 

»الهتّان« غسلت الكويت

الكويت تخفّض 131 ألف برميل من إنتاجها النفطي

فرج ناصر

.. وأخيرا.. هطلت أمطار 
اخليــر، واغتســلت الكويت 
باملاء املنهمر، وصفا طقسها 
بعد طول انتظــار، وارتوت 

أرضها بـ »الهتان«.
وقال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق إن األمطار من املتوقع 
استمرارها اليوم اجلمعة وغدا 
السبت بسبب امتداد املنخفض 
السوداني الذي سببه وجود 
املنخفض اجلوي املتمركز في 

اجلزيرة العربية.
وتوقعــت هيئة األرصاد 
أن يكون الطقس نهار اليوم 
غائما جزئيا إلى غائم مع رياح 
نشطة وفرصة لسقوط أمطار 

متفرقة.
وفيما ناشدت »الداخلية« 
املواطنني واملقيمني ضرورة 
توخي احليطة واحلذر تفاديا 
ألي حــوادث، قالــت وكيلــة 
»األشغال« م.عواطف الغنيم 
انــه مت رصــد مواقــع أولية 
لتطايــر احلصــى في طريق 
املقــوع - صبحــان، مؤكدة 
أن الوزارة تلقت 25 شكوى 
بخصوص جتمع مياه األمطار 

في الشوارع.
التفاصيل ص  3٥ ٭

قالت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتمانــي: إن اتفــاق أوپيــك 
خلفــض إنتــاج النفــط للمرة 
األولى منــذ 2008 يعد خطوة 
كبــرى باجتاه عــودة التوازن 

للسوق.
ووفقا لقرار أوپيك تعتزم 
الكويت تخفيض إنتاجها 131 
ألف برميل يوميا إلى 2.707 
مليون برميــل يوميا، بعدما 
كانت مستويات إنتاجها تبلغ 

2.838 مليون برميل يوميا.
وأشــارت الوكالة إلى أنه 
ما زالت هناك مخاطر كبيرة 
تتمثــل فــي أن ينتج أعضاء 
أوپيك النفط مبستويات أعلى 
من احلصص املقررة كما حدث 

في املاضي.
وأوضحــت فيتــش فــي 
تقريرهــا أن التــزام أوپيــك 
وحده ليس كافيا إلنهاء تخمة 
املعروض النفطي، حيث تنتج 

األمطار شملت جميع مناطق الكويت بعد طول انتظار  )ريليش كومار(

الشيخ صباح اخلالد ود. حسني االنصاري ود. موضي احلمود ود. طاهر الصحاف خالل االحتفال   )قاسم باشا(

ـ اإلمــارات والكويت وقطر ـ 
إنتاجهم مبا مجموعه 300 ألف 

برميل يوميا.
التفاصيل ص 2٥ ٭

إنتاجهــا بنحــو 0.5 مليون 
برميل يوميا إلى 10.06 ماليني 
برميــل يوميا. وســيخفض 
حلفــاء اململكــة اخلليجيون 

إنتاجهــا بنحــو 1.2 مليــون 
برميل يوميــا بدءا من يناير 
2017. وستتحمل السعودية 
نصيــب األســد عبــر خفض 

أوپيك ثلث النفط العاملي أو 
نحو 33.6 مليون برميل يوميا 
ومبوجب االتفاق الذي جرى 
التوصل إليه فإنها ستخفض 

املطوع لـ »األنباء«: تعميم وقف الصرف 
مفبرك وسأتخذ اإلجراءات القانونية 

لوقف التصرفات غير املسؤولة

10»رماح 1«  أنقذ الرهائن

جانب من مترين احلرس الوطني »رماح ١«

التفاصيل ص24 ٭

التفاصيل ص 10 ٭

05

اخلالد شارك في االحتفال باليوبيل الذهبي جلامعة الكويت: 
صرح أكادميي احتضن شخصيات بارزة خليجياً وعربياً


