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تعليق اعتصام »املوانئ« بعد وعود أبل بتنفيذ مطالب 
العاملني في املؤسسة

 تقرير »املركزي« السنوي: تباطؤ منو 
السكان الكويتيني.. والوافدون زادوا 

4.8% خالل 2016 1325

عبداهلل السرهيد متوسطا عددا من العاملني في »املوانئ« بعد تعليق االعتصام    )ريليش كومار(

د.محمد الهاشل

الغامن التقى الروضان في مجلس األمة أمس.. و»األوملبية الدولية« تلتقي اجلانبني احلكومي والنيابي.. والفضل: الصورة تتضح قبل بداية دور االنعقاد

أجواء إيجابية بعد كتاب »فيفا«
الطرفــن وذلك لوضــع خطط 
حلــل القضيــة ورفــع اإليقاف 
نهائيــا. وكشــف الفضــل عــن 
أن  احلكومــة أعــدت اخلارطــة 
القانونيــة املتضمنــة قانونــا 
جديــدا يعالج مطالــب الهيئات 
واالحتــادات الدولية فلن يكون 
بعــد ذلــك أي ســبب منطقــي 
الســتمرار اإليقــاف الرياضــي 
علــى الكويت.  وتوقــع الفضل 
أن تتضح الصورة النهائية في 
شــأن اإليقاف الرياضي قبل أو 
مع بدء دور االنعقاد املقبل حتى 
يتسنى ملجلس األمة التصويت 
على القانــون الرياضي اجلديد 
متهيدا لرفع اإليقاف عن الرياضة 

الكويتية.

الغامن والروضــان، قال النائب 
احمــد الفضل: اعتقــد أن كتاب 
»الفيفا« بشــأن إيقاف النشاط 
الرياضي في الكويت كان إيجابيا، 
ألنــه طلب عقــد اجتماع يجمع 

بأن اللجنة األوملبية ستناقش 
القانون الرياضي اجلديد مع وفد 
كويتي ميثل احلكومة الكويتية 
باإلضافة إلى نواب مجلس األمة.
وعــن االجتماع الــذي جمع 

بدر السهيل

بحث رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ووزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب بالوكالة خالد الروضان 
امس آخر املستجدات املتعلقة 
برد اللجنــة األوملبية الدولية 
األخير بشــأن إيقاف النشــاط 
الرياضي للكويت، باإلضافة إلى 
السبل املتاحة أمام احلكومة في 

إنهاء اإليقاف الرياضي.
وفي هذا الســياق، كشــفت 
مصادر نيابية لـ »األنباء« عن 
أن الوزير الروضان أبلغ الغامن 
بطلب اللجنة األوملبية الدولية 
عقــد اجتماعات مــع اجلانبن 
احلكومــي والنيابي، مما يفيد 

خالد الروضان

م.عصام املرزوق

احمد الفضل

د.عودة الرويعي

فهد الغامن

رشيد الفعم

أكد عضــو اللجنة التعليمية وأمن ســر 
مجلــس األمة النائــب د.عــودة الرويعي ان 
استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس سيكون في شهر نوفمبر املقبل 

»ما لم يقم بإصالح األوضاع في وزارته«.
وقال د.الرويعي، في تصريح صحافي في 
مجلس األمة، إنه ال توجد خصومة شخصية 
مع الوزير وليس هناك عداء سابق وال حالي، 
لكن كل ما في األمر أننا ننشد اإلصالح ال غير.

وأوضح د.الرويعي أن هناك من يسّوق فكرة 

أنني أسعى من وراء تبني قضية التعليم الى 
الوصــول الى الوزارة إال أن احلقيقة تختلف 
متاما عما يدعيه البعض، ولو أن األمر كذلك 

لكنت قبلت باملنصب في فترات سابقة.
وزاد بقوله: نحن عون وسند للوزير في 
تقدمي النصح واملشــورة والدعم السياســي 
في حال انتهج اإلصالح الفعلي الذي ينشده 
اجلميــع، أمــا إذا بــدأ في أســلوب املناورات 
السياسية أو التسويف فسيكون لزاما علينا 
حتريك األدوات الدســتورية، مشــيرا الى ان 
املواجهة السياسية مع الوزير واردة في حال 
التف على املقاصد التي يسعى إليها النواب.

في حال انتهج الوزير املناورة السياسية وابتعد عن اإلصالح

الرويعي: استجواب »التربية« في نوفمبر

إلغاء التخصيص وسحب القسيمة حال 
التخلف عن دفع أقساط »االئتمان«

»األشغال«: تنفيذ مشاريع 
الوزارات واجلهات احلكومية 

بصفتنا مقاول فقط

عادل الشنان

أكدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية وجود عدة 
طرق لســداد قيمة القســائم، مشــددة على إلغاء قرار 
التخصيص واســترداد القســيمة في حال عدم ســداد 
األقســاط املســتحقة لبنك االئتمان، وذلــك بعد إنذار 
املخالفــن فــي اجلريدة الرســمية أو احدى الوســائل 
اإلعالميــة.  هــذا، واعلن مصــدر مطلع فــي »الرعاية 
السكنية« استكمال اجراءات حتديث البيانات للمواطنن 
أصحاب الطلبات اإلسكانية منذ العام ١9٨5 حتى ٢٠١٧ 
التخاذ اإلجراءات القانونية بشــأن املخالفن للقوانن 
والشروط، وأوضح وجود عشرات املخالفات بن عامي 
١9٨5 و٢٠٠٠. وفي ســياق آخر، عدلت املؤسسة موعد 
إرسال طلبات التأهيل لتنفيذ 5 فرص استثمارية في 
مدينتي جابر األحمد وصباح األحمد السكنيتن ليكون 

١٧ سبتمبر املقبل بدال من ٢٤ أغسطس.
التفاصيل ص1٣ ٭

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان لدى الوزارة توجها 
وخطة بتنفيذ مشاريع الوزارات واجلهات احلكومية األخرى 
بصفتها مقاول الدولة ولكنها ليست اجلهة املسؤولة عن 
تخصيص امليزانية ملشاريع اجلهات احلكومية من وزارة 
املالية، مؤكدا ان ميزانيات املشــاريع هي من اختصاص 
اجلهــات األخرى وذلــك من خالل تقدمي فاتــورة لوزارة 

األشغال بكلفة املشروع الذي تقوم بتنفيذه الوزارة.
وأضاف ان وزارة األشــغال ســتختص فقــط بتنفيذ 
مشــاريع البنية التحتية واملشــاريع اخلاصة بها والتي 
ستكون حتت إشرافها وهي التي تتكفل مبيزانياتها وذلك 
يأتي بسبب تقليص امليزانيات في الدولة وعملية اإلرشاد.
وكشــف املصدر ان الوزارة ســتطبق هــذه اآللية في 
مشاريعها املستقبلية املزمع تنفيذها خالل الفترة املقبلة 
وخاصة مشاريع خطة التنمية وذلك بالتنسيق مع ديوان 

احملاسبة وجلنة املناقصات كونها جهات رقابية.

محافظ األحمدي يؤكد متابعته جلهود تطويقها و»اخلط األخضر«: يجب محاسبة املتسببني

أزمة التسرب تتمدد.. و املرزوق: هذه إجراءاتنا للسيطرة على التلوث
والتواصــل مع وزارة الداخلية 
لتأمن طلعات جوية في أوقات 
مختلفة لرصد حترك بقع الزيت، 
الى جانب التواصل مع املنظمات 

العاملية حلماية البيئة.
مــن جهتــه، أكــد محافــظ 
األحمدي الشــيخ فــواز اخلالد 
متابعته جلميع اجلهود املبذولة 
الحتــواء األزمة، الفتــا الى ان 
جميع اجلهــات املختصة، وفي 
مقدمتها شــركة نفــط الكويت 
البتــرول الوطنيــة  وشــركة 
الكويتية تسعى لتحديد املصدر 
الرئيســي لهذا التسرب خاصة 

انه حتى اآلن اليزال مجهوال.
مــن جانــب آخــر، حــذرت 
جماعة اخلط األخضر من عدم 
محاســبة املتســببن فــي هذه 
الكارثة، مشددة على انه باإلمكان 

وبسهولة التعرف عليهم.
التفاصيل ص10 ٭

حتديد االعمال املطلوبة من كل 
شركة بالقطاع النفطي ووزارة 
الكهربــاء واملاء والهيئة العامة 
للبيئة، وتوريد املواد املطلوبة 
والزوارق البحرية على الفور، 
وحماية محطة الزور من التلوث، 
وأخــذ العينات منذ الســاعات 
االولــى لتحديــد املســؤولية، 

فريق »األنباء«

التزال أزمة التسرب النفطي 
الذي تشهده منطقة رأس الزور 
فــي جنوب البــالد تأخذ أبعادا 
خطيرة في أعقاب متدد التسرب 
الذي يغطي مساحات كبيرة من 
البحر في مؤشر خطر على البيئة 
البحرية والشواطئ ويفاقم من 

حجم الكارثة البيئية.
وفي هذا اجلانب، قال وزير 
النفــط ووزير الكهربــاء واملاء 
م.عصــام املــرزوق انــه فــور 
رصــد بقعة الزيــت في منطقة 
رأس الزور مت تشكيل فرق من 
الشركات ووزارة الكهرباء واملاء 
والهيئة العامــة للبيئة لوضع 
خطة للتعامل مع هذه البقعة.

وأضاف املرزوق: مت تشكيل 
غرفة عمليات واتخاذ مجموعة 
مــن اإلجــراءات، على رأســها:  

أزمة التسرب النفطي تتمدد الى اماكن كبيرة في جنوب البالد وفي الصورة كميات هائلة من بقع الزيت بالقرب من محطة كهرباء الزور )هاني الشمري(

عواصم - وكاالت: أثار املوقف امللتبس 
للرئيس األميركي دونالد ترامب حول أحداث 
العنف في »شارلوتسفيل« بوالية فيرجينيا 
والتي لم يشر فيها ملسؤولية اليمن املتطرف 
عن مقتل ســيدة ودهس العشرات، ردود 
فعل وانتقادات من قبل األوساط السياسية 

وشخصيات في حزبه اجلمهوري.
وقــد حملــت وســائل إعــالم أميركية 
ترامب مسؤولية انتشــار التيار اليميني 
املتطرف، متهمة إياه مبحاولة تعبئة هذا 
اجلمهور، والســماح ملجموعات عنصرية 
متطرفة بالظهور العلني، مستبقا تطورات 
التحقيقات على خلفية التدخل الروســي 

احملتمل في االنتخابات.
وقد ردت املجموعات اليمينية املتطرفة 
على هذه االتهامات بالتهديد بالنزول إلى 
الشارع والقيام بثورة في أميركا، إذا حاول 

الكونغرس عزل ترامب.
وكان متثــال روبــرت لــي احــد رموز 
العنصرية ضد الســود، اشــعل شــرارة 
املواجهــات في فيرجينيــا امس األول بن 
متظاهرين مــن القومين البيض خرجوا 
فــي مســيرة »وحــدوا اليمــن« رافضن 
إزالته، وبن متظاهرين آخرين مناهضن 
للعنصرية يلوحون بأعالم حلركة »حياة 
السود مهمة«، قبل أن يقوم جيمس اليكس 
فيلدز املتطــرف اليميني الذي مت القبض 
عليه بدهس املتظاهرين ما أدى إلى وقوع 

القتلى واجلرحى.
)ديلي بروغرس(التفاصيل ص 22 ٭ حلظة وقوع عملية دهس املتظاهرين في شارلوتسفيل أمس االول وفي اإلطار املشتبه به جيمس اليكس فيلدز 

إيفانكا ترامب تنتقد 
أصحاب نظرية 

»تفوق العرق األبيض«
واشنطن- أ.ف.پ: 

استنكرت ايفانكا ترامب، 
ابنة ومستشارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، 

»العنصرية واالعتقاد 
بتفوق العرق األبيض 

والنازيني اجلدد« بعدما 
واجه والدها انتقادات لرد 

فعله على العنف الذي شاب 
مسيرة لليمني املتشدد في 

مدينة شارلوتسفيل. 
وقالت ايفانكا في سلسلة 
من التغريدات عبر موقع 

»تويتر« امس »ال مكان 
في املجتمع للعنصرية 

واالعتقاد بتفوق البيض 
والنازيني اجلدد. علينا أن 
نتحد كأميركيني ونصبح 

بلدا موحدا«.

موقف الرئيس امللتبس يؤجج معارضيه

مواجهات فيرجينيا حترج ترامب.. وأنصاره يتوعدون بـ »ثورة«

شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات 
تكّرم البطل أحمد 

املطيري على ذهبيته 
اجلديدة في األلعاب 

األوملبية.. وفهد 
الغامن عن اإلجناز: 

33فخر للكويت

إيران ترد على »أم العقوبات«  
بزيادة متويل برنامجها الصاروخي

طهرانـ  وكاالت: ردت إيران على العقوبات األميركية 
األخيرة ضدها، والتي وصفتها بـ»أم العقوبات«، حيث 
أقر البرملان اإليراني زيادة كبيرة في املخصصات املالية 
للبرنامــج الصاروخي ولعمليات احلــرس الثوري في 

اخلارج. 
وصوت ٢٤٠ نائبا من أصل ٢٤٤ كانوا حاضرين لصالح 
مشروع قانون ينص على تخصيص ٢6٠ مليون دوالر إضافية 
لتطوير البرنامج الصاروخي ومبلغ مساو لفيلق القدس، 
التابع للحرس الثوري. واعتبر نائب وزير اخلارجية االيراني 
عباس عراقجي أن هذه اخلطوة ال تنتهك االتفاق النووي، 

وانها مبنزلة رد واسع النطاق على العقوبات األميركية،
التفاصيل ص22 ٭

10

طالل اخلالد: إزالة اجلزء األكبر
 من البقع النفطية الرئيسية


