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غير مخصص للبيع

هذه الحالة تعتبر أول سابقة.. وسقوط االستجواب من عدمه قرار يعود للمجلس.. وإذا تزامن معه تعديل وزاري.. يسقط

ً تعيني وزير إعالم باألصالة.. ال يعتبر تدويرا
مريم بندق 

 أوضحت مصــادر خاصة فــي تصريحات 
 لـــ »األنبــاء« أن تعيني وزير إعــام باألصالة
ال يعتبر تدويرا لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعام بالوكالة الشــيخ محمد 
العبداهلل. وقالت املصادر: الوزير احلالي يشغل 
حقيبة اإلعام بالوكالة فمتى ما مت تعيني الوزير 
األصيل تنتهــي الوكالة وينتهــي دور الوزير 
 الوكيل، مشيرة إلى أن التدوير مصطلح سياسي
ال أكثر. وأضافت املصادر: يحبذ أن يتم تعيني 
وزيــر لإلعــام باألصالــة قبــل موعــد إدراج 
االستجواب املقدم من النائبني رياض العدساني 
ود.عبدالكرمي الكندري لوزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعام بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل على جدول أعمال مجلس األمة 
أو قبل موعد مناقشة االستجواب الذي يحني بعد 
أسبوع من اإلدراج، ألنه في حالة طلب الشيخ 
محمد العبداهلل تأجيل مناقشــة االســتجواب 
أسبوعني تلزمه باملناقشة إال إذا انتوى صعود 
املنصة.  وعن تعيني وزير إعام باألصالة، أشارت 
مصادر قانونية رفيعة إلى أن تعيني وزير إعام 
باألصالة ليس خطوة سرية، بل خطوة معلنة في 
وسائل اإلعام منذ شهور. وزادت املصادر: تعيني 
وزير إعام باألصالــة اآلن يختلف جذريا عن 
حالة وزير املالية األسبق بدر احلميضي - الذي 

أحدث تدويره لوزارة النفط لغطا كبيرا - فقد 
كان يشــغل حقيبة »املالية« باألصالة وصعد 
املنصة ومتت مناقشــة االستجواب، والتدوير 
مت في الفترة التي ســبقت جلسة طرح الثقة، 
ولكن الشــيخ محمد العبداهلل يشــغل حقيبة 
اإلعام بالوكالة ومعلن عن نية احلكومة تعيني 
وزير باألصالة. وعما اذا كان تعيني وزير إعام 
باألصالة يسقط االستجواب، أجابت املصادر: 
هذه أول ســابقة، والقــرار يعود للمجلس، إما 
ســقوط االستجواب وإعداد اســتجواب جديد 
في حال رغبة املستجوبني، وإما شطب وإلغاء 
ما يتعلق بـ »اإلعام« ويستمر االستجواب في 
الشــأن اآلخر، مســتدركة: أما اذا تزامن إجراء 
تعديل وزاري مع تعيني وزير إعام باألصالة 
فيسقط االستجواب. واختتمت املصادر قائلة: هذا 
التفسير من الناحية الدستورية ال مينع الشيخ 
محمد العبداهلل من اتخاذ قرار بصعود املنصة 
ومناقشــة االســتجواب، خصوصا أن تكليفه 
بــوزارة اإلعام بالوكالة لم مينعه من االلتزام 
بنصوص الدستور والقانون ومت اتخاذ قرارات 
تنفيذية مبعاجلة ماحظات ديوان احملاســبة 
وتوصيات اســتجواب وزير اإلعام الســابق 
الشيخ سلمان احلمود، إلى جانب قضية البطالة 
حيــث لم يعد لكلمة أزمــة وجود بني أصحاب 
املؤهات فضا عن قــرارات معاجلة الهدر في 

األموال العامة.

الغامن: سنتقدم ببند طارئ حول مجازر الروهينغا

واشنطن توافق على بيع السعودية نظام »ثاد« 
الصاروخي بقيمة 15 مليار دوالر

زيارة خادم احلرمني تتكلل بالنجاح.. وموسكو متنحه الدكتوراه الفخرية لدوره في تعزيز السالم

سامح عبدالحفيظ

أعلــن رئيس مجلس األمــة مرزوق الغامن 
ان الكويت ستقدم بندا طارئا يتعلق باملجازر 
التي تعرض لها مسلمو الروهينغا في ميامنار، 
وذلــك خال مؤمتر االحتــاد البرملاني الدولي 

الذي سُيعقد منتصف الشهر اجلاري في سان 
بطرســبيرغ. وقــال الغامن بعــد لقائه رئيس 
االحتــاد صابر شــودري في جنيــڤ إنه متت 
مناقشة العديد من امللفات املهمة، وعلى رأسها 
انتهاكات الكنيست اإلسرائيلي ملبادئ النظام 

األساسي لاحتاد.

عواصم - وكاالت: تكللت الزيارة التاريخية 
خلــادم احلرمــني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز إلى موسكو بالنجاح الكبير على ما 
أكد أكثر من مسؤول روسي. ومن أبرز أوجه هذا 
النجاح ما اعلنه مدير عام صندوق االستثمارات 
املباشرة الروسي كيريل دميتريف أمس عن أن 
الصندوق وقع مع اململكة اتفاقيات استثمارية 
بقيمــة ٢.١ مليــار دوالر. وتقديرا »ملســاهمته 
العظيمــة في تعزيز الســام العاملي والتعاون 
بني روسيا واململكة العربية السعودية«، منحت 

جامعــة موســكو للعاقــات الدولية، شــهادة 
الدكتــوراه الفخريــة خلادم احلرمــني في حفل 
رســمي أقامتــه أمس. من جهة أخــرى، وافقت 
واشــنطن على بيع الســعودية منظومة »ثاد« 
األميركية املتطورة للدفاع اجلوي الصاروخي 
بقيمة ١5 مليار دوالر، حســب ما أعلنت وزارة 

اخلارجية األميركية أمس األول. 
وتفتح املوافقة الطريق أمام السعودية لشراء 
٤٤ منصة إطاق و٣6٠ صاروخا ومحطات حتكم 

وأجهزة رادار.

مشعل العصيميخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز خالل تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو للعالقات الدولية       )واس(
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 نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة 
أسواق املال في مقابلة مع »األنباء«

ملسنا اهتمامًا عامليًا سابقًا بخصخصة 
البورصة.. واآلن سيكون االهتمام أكبر

هناك اختبارات للسيولة ومعدل دوران 
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»نوف إكسبو« تطلق »منتدى احلكومة 
اإللكترونية اخلامس - التحول 

نحو الرقمية« نوفمبر املقبل

برئاسة عمر الغامن.. »إجناز الكويتية« 
تعقد جمعيتها العمومية 
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الدقباسي لـ »األنباء«: سأترشح لـ »الخارجية«.. والعتيبي: أرغب في »الصحية« و»الداخلية«

مساع نيابية لتزكية أعضاء اللجان
واتفاق على مناصب مكتب املجلس

اخلشتي لـ »األنباء«: آلية جديدة لعالج 
املرفوضني من جلان العالج باخلارج

»التربية« تفتح باب التعاقد احمللي 

توظيف أبناء الكويتيات في »الداخلية« قريباً 

رشيد الفعم

العامة  شــارفت األمانــة 
األمــة علــى  فــي مجلــس 
االنتهــاء مــن االســتعدادات 
الازمة جللســة افتتاح دور 
الثاني من  العــادي  االنعقاد 
الفصل التشــريعي اخلامس 
عشر، والتي ستنعقد في ٢٤ 
اجلــاري.  وفي هــذا اإلطار، 

أكــد النائــب خالــد العتيبي 
لـــ »األنباء« انه سيترشــح 
اللجنــة الصحية،  لعضوية 
باإلضافة الى جلنة الداخلية 
والدفاع. من جانبه، قال النائب 
علي الدقباســي في تصريح 
لـــ »األنباء« انه سيترشــح 
لعضوية اللجنة اخلارجية. 
وقالــت مصــادر نيابية انه 
ومن خال املشــاورات التي 

جترى حاليا ان النائبني سعد 
اخلنفــور وســعدون حمــاد 
سيترشحان للجنة الصحية 
ايضا، واحلميدي الســبيعي 
وأسامة الشاهني للتشريعية، 
وصفاء الهاشــم ستترشــح 
لعضوية اللجنة املالية، كما 
الترشح ملنصب  انها تدرس 

مراقب املجلس.
وبينت املصادر ان هناك 

اتصــاالت نيابيــة ـ نيابيــة 
لبلورة عملية انتخاب مكتب 
املجلــس، وأخــرى لتكــون 
اللجــان بالتزكية  انتخابات 
اختصــارا للوقت، باإلضافة 
الى ان اعضاء اللجان احلالية 
على دراية كاملة بجدول اعمال 
تلك اللجان والقوانني املدرجة 
عليها وهو ما سيســهل آلية 

عملها في املستقبل.

حنان عبد المعبود

كشف وكيل وزارة الصحة باإلنابة د.محمد اخلشتي عن تطبيق 
نظــام جديد في إدارة العــاج باخلارج للمرضى الذين يتم رفض 
طلب عاجهم باخلارج لوجود عاج داخل الباد. وقال اخلشــتي 
فــي تصريح خــاص لـ »األنباء« إن اآللية اجلديدة ســتكون عقب 
صدور قرار اللجان برفض العاج باخلارج إلمكانية العاج داخل 
الباد، حيث سيتم وضع خطة عاجية للمريض بديلة عن السفر 
وحتديد كل اخلطوات العاجية التي سيقوم بها املريض وإباغه 
باخلطة العاجية والطبيب املسؤول عنه ومتابعة احلالة وإن لم 

يحدث حتسن فستكون هناك نظرة مرة أخرى لتقييم احلالة.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ »األنباء« أن التربية ستبدأ اعتبارا 
من غد االثنني استقبال طلبات التعاقد احمللي لسد النقص في الهيئات 
التعليمية في بعض التخصصات، والتي تشمل مواد: اللغة االجنليزية 
واللغة العربية والرياضيات واملوسيقى والديكور ذكورا وإناثا، ومواد: 
العلــوم )أحياء وفيزياء( ذكور فقط، إضافة إلى تربية بدنية لإلناث 
فقط، مبينة أن باب التقدمي مفتوح لـ »البدون« واخلليجيني، وجلميع 

اجلنسيات، مع ضرورة وجود إقامة صاحلة للوافدين.

عادل الشنان 

خاطــب رئيس ديــوان اخلدمة املدنية م.أحمد اجلســار وزارة 
الداخلية بشأن أفضلية أبناء الكويتيات في التعيني بعد الكويتي 
مباشرة، مشيرا إلى قرب فتح باب التسجيل لتوظيف هذه الفئة. 
وطلب اجلســار تزويد الديوان مبلف آلي ببيان الرقم املدني لفئة 

ابناء الكويتيات )املدنيني والعسكريني( لدى الوزارة.
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محليات

السفير املصري ياسر عاطف

فاطمة كايا

م.مشعل املقلد

السفير املصري 
 لـ»األنباء«: أمن 

دول اخلليج 
جزء  ال يتجزأ من 
أمن مصر  القومي

فاطمة كايا لـ »األنباء«:
املرأة الكويتية قوية 

وتلعب دورًا رائدًا 
في مجتمعها ونأمل أن 
يزداد تواجدها املؤثر

 م.مشعل املقلد
لـ »األنباء«: 15 مليون 

دينار ألرشفة 
األعمال التلفزيونية 

واإلذاعية
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