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إعالن فوز الزميل سطام السهلي بالرئاسة  محمد بن نخي    )زين عالم(

محمد بن نخي لـ »األنباء«: 
إجناز 50 ٪ من صيانة شبكات األمطار 

استعدادًا لفصل الشتاء

 سطام السهلي يفوز برئاسة 
االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 

بالتزكية 0821

الكندري والعدساني يسلّمان استجوابهما غداً لألمانة العامة.. وبدآ مشاوراتهما مع النواب لكسب التأييد

احلكومة مطمئنة لسالمة موقف العبداهلل
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

يوّثق النائبان د.عبدالكرمي 
الكنــدري ورياض العدســاني 
الـدستـوريــــة  ممـارستهـمـــا 
باستجواب وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل 
غــدا من خالل تقــدمي صحيفة 
االستجواب إلى األمانة العامة 
ملجلــس األمــة أثنــاء الــدوام 
نيابيــة  مصــادر  الرســمي. 

قالــت لـــ »األنباء« انــه ال نية 
لدى املســتجوبني في التراجع 
عن قرار املســاءلة السياســية 
وأنهمــا ماضيان في اجرائهما، 
العدســاني  الــى ان  مشــيرة 
والكنــــدري باشـــرا إجــــراء 
اتصاالتهما مع النواب لشــرح 
ما ورد في صحيفة االستجواب 
 ومحاولة حشد التأييد النيابي 

لصاحلهما.
وفي اجلانب احلكومي، أكدت 
مصــادر مطلعــة لـــ »األنباء« 
اطمئنان احلكومة لسالمة موقف 

الوزير العبداهلل وتأييدها له، 
موضحة انها ستؤكد تضامنها 
معه في جميع اإلجراءات التي 
اتخذهــا فــي ســبيل معاجلة 
مواطــن اخللــل الداخلة ضمن 

اختصاصاته.
وأضـافــــت املصـــــادر أن 
احلكومــة من جانبها بدأت في 
إجراء مشــاوراتها مع اجلانب 
النيـــابي، وشــــرح األبعــــاد 
السياسية للمساءلة املذكورة، 
وكيفية اخلــروج منها بنتائج 
سياســية ترضي الطرفني مبا 

ال يخــل باملبادئ الدســتورية 
واألعراف البرملانية.

ورجحت املصادر ذاتها طلب 
الوزير العبداهلل تأجيل مناقشة 
االستجواب ملدة أسبوعني في 
حال طرحه على جدول األعمال، 
مشيرة الى ان األجهزة احلكومية 
املعنية شرعت في دراسة مادة 
االســتجواب فور اإلعالن عنها 
وأنها بصدد رفع تقرير كامل بها 
للوزير الشيخ محمد العبداهلل 
الذي ســيطلع مجلس الوزراء 

عليها الحقا.

رشيد الفعم

علّق اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي 
على آلية إدراج استجواب وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل من قبل 
النائبني رياض العدساني ود.عبدالكرمي 
الكندري على جدول أعمال املجلس وما 
ان كان يناقش قبل انتخابات اللجان أم 

بعدها وآلية مناقشته قائال: إن االستجواب 
يدرج بعد البنود اإللزامية، أي بعد افتتاح 
اجللسة، ومناقشته ال حتدد إال بعد نقاش 

لتحديد املوعد ويطلب املستجوب أسبوعني 
يجاب لذلك، أو أسبوعني إضافيني مبوافقة 

 املجلس. وأوضح الفيلي في تصريح
لـ »األنباء« أن املجلس أمام قرار من 

املمكن ان يعتبره الرئيس رسائل واردة 
واألرجح أال يضعه على بند الرسائل 

كونه طلبا محددا وبالتالي سيصبح 
بندا مستقال، وما هو وجوبي هو إجراء 

انتخاب مكتب املجلس وال يجوز إجراء اي 
مناقشة في املجلس قبل انتخاب أمني السر 
واملراقب. وأضاف: بعد ذلك جتوز مناقشة 

اي موضوع حتى لو لم جتر انتخابات 
اللجان البرملانية ألن انتخاب اللجان 

وجوبي في اول أسبوع لدور االنعقاد 
وليس من الوجوب في اجللسة االفتتاحية.

الفيلي لـ »األنباء«: يجوز طرح االستجواب بعد انتخاب مكتب املجلس وقبل اللجان

محكمة العدل الدولية تشيد بوساطة الكويت وجهودها 
الدولية في اخلليج والعالم

د. فالح العزب مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبدالقوي يوسف 
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ترامب: األجواء احلالية رمبا تكون 
»الهدوء الذي يسبق العاصفة«

»نوبل للسالم« في عهدة »آيكان«

املنفوحي لـ»األنباء«: إبعاد 3 عمال 
بعد ذبح حصان لبيع حلمه باجلهراء

دعم عمالة ألصحاب »الهوم بزنس«.. قريباً

»الصحة«: إحكام الرقابة على صرف املستحقات 
املالية للمكلفني بـ »العمل املسائي«

واشــنطن - وكاالت: اعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب عقب 
اجتماعه في البيت األبيض مع قادة عسكريني ملناقشة قضيتي إيران 
وكوريا الشمالية، أن األجواء احلالية رمبا تكون »الهدوء الذي يسبق 
العاصفة«. وأضاف: »أتعرفون ما ميثله هذا؟ رمبا هذا هو الهدوء الذي 
يســبق العاصفة«، مضيفا »أي عاصفة؟ ستكتشــفون«، دون إعطاء 
تفاصيل إضافية. وشدد ترامب خالل حديثه مع كبار مسؤولي الدفاع 
على ضرورة منع إيران من امتالك سالح نووي، مؤكدا انها لم حتترم 
»روح« االتفــاق النووي. وعن التهديد الذي متثله كوريا الشــمالية، 
قال ترامب: »إن هدفنا هو نزع الســالح النووي«، مضيفا: »ال ميكن 
أن نسمح لهذه الديكتاتورية بأن تهدد أمتنا أو حلفاءنا بخسائر في 
األرواح يصعب تصورها.. سنفعل ما ينبغي فعله ملنع حدوث ذلك.. 

سنفعل إن تطلب األمر. صدقوني«.

فــازت احلملة الدولية للقضاء على األســلحة النووية )آيكان( 
بجائزة نوبل للســالم، فيما حذرت جلنة نوبــل النرويجية من ان 
خطر اندالع صراع نووي أصبح أكبر مما كان عليه منذ وقت طويل.
وتصف احلملة نفســها بأنها حتالف مجموعــات غير حكومية 
في أكثر من ١٠٠ دولة، وبدأت احلملة في أستراليا وانطلقت بشكل 
رسمي في ڤيينا عام ٢٠٠٧. وفي يوليو وافقت ١٢٢ دولة على معاهدة 
األمم املتحدة حلظر األسلحة النووية لكن دوال مسلحة نوويا مثل 
الواليات املتحدة وروسيا والصني وبريطانيا وفرنسا نأت بنفسها 
عن احملادثات. وستقدم جائزة نوبل للسالم وقيمتها ٩ ماليني كرونة 
سويدية )١.١٠ مليون دوالر أميركي( في العاصمة النرويجية أوسلو 

يوم ١٠ ديسمبر املقبل.

بداح العنزي

أعلــن مدير عام البلدية م.أحمــد املنفوحي عن اتخاذ إجراءات 
عاجلة بحق ٣ عمال آسيويني مت ضبطهم أمس في صناعية اجلهراء 
على اثر ذبح حصان متهيداً لبيع حلمه. وقال املنفوحي لـ»األنباء« 
انــه مت اتخاذ اإلجراءات فور انتشــار ڤيديو عبر مواقع التواصل 
االجتماعي بشــأن قيام هؤالء العمال بذبح حصان بأحد جواخير 
اجلهراء متهيدا لبيع حلومه، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت اإلجراء 
العاجل بإحالة العمال إلى جهة االختصاص والطلب بإبعادهم كما 
متت إحالة صاحب اجلاخور إلى احملكمة بتهمة مزاولة نشاط من 
دون ترخيص ومزاولة عملية الذبح خارج املسلخ. واختتم املنفوحي 

باالشارة الى انه ال يوجد تصنيف بشأن منع ذبح احلصان.

عبدالرحمن خالد

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن هناك دراسة إلقرار منح 
أصحاب املشــاريع احلرة املتناهية الصغــر »الهوم بزنس« دعم 
عمالة، حيث أوضحت املصادر أن هناك جلنة مكونة من 5 جهات 
حكومية، هي: وزارة التجارة والصناعة، والبلدية، ووزارة الشؤون، 
والتأمينات، وبرنامج إعادة الهيكلة لبحث الســبل القانونية في 
تطبيق هذا القرار. وعقدت تلك اجلهات عدة اجتماعات للوصول 
إلــى موافقة نهائية من جميع اجلهــات. وتوقعت املصادر أن يتم 

تطبيق القرار خالل الشهرين املقبلني.

عبدالكريم العبداهلل

بدأت وزارة الصحة في إحكام الرقابة على صرف املستحقات 
املالية للموظفني املكلفني بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي )العمل 
املســائي( في جميع قطاعات الوزارة. وطلبــت الوزارة تزويدها 
بكشــوف بأســماء وأعداد العاملني في العمل املسائي، مؤكدة أنها 
ســتوقف صرف أي مســتحقات ألي موظف لم ترد بياناته ضمن 

تلك الكشوف.

ترامب مجتمعا مع كبار القادة العسكريني في البيت االبيض امس االول )رويترز(

20عربية وعالمية
مستقبل »احلشد الشعبي« أو »احلرس الثوري العراقي«: 

االستمرار »جيشًا رديفًا« أو »الدمج« في اجليش الوطني
أو احلل والتفكيك والتحول إلى قوة سياسية برملانية

 41 فصياًل شيعيًا يعتمدون في تسليحهم ومتويلهم على إيران 
ويتلقون رواتب عالية باملقارنة مع عناصر  من اجليش العراقي

 صراع قريب بني أتباع السيستاني وأتباع خامنئي لتضمن إيران 
سيطرة تامة وعلنية على »النجف« بحجة حقن الدماء.. لكن السيطرة 

على مدن الفرات األوسط واجلنوب الشيعية هدفها اخلفي

 65 ٪ من فصائل »احلشد« تقلد مرجعية خامنئي 
فيما تقلد 25 ٪  مرجعية السيستاني

املقلد لـ»األنباء«: 470 ألف دينار  
لتركيب الكاميرات األمنية في »اإلعالم«

عاطف رمضان

كشف الوكيل املســاعد لقطاع 
الهندسة في وزارة اإلعالم مشعل 
املقلــد فــي تصريــح لـ»األنبــاء« 
عن توقيــع الوزارة عقــد تركيب 
الكاميــرات األمنيــة مع الشــركة 
املنفذة للمشروع خالل السنة املالية 
احلالية ٢٠١8/٢٠١٧. وأضاف املقلد 
ان الــوزارة حاليا بانتظار موافقة 
اجلهات الرقابيــة على توقيع هذا 
العقد، مشيرا الى انه سيتم تركيب 

هــذه الكاميرات األمنية في الوزارة فور توقيع العقد اخلاص بها 
مباشــرة.  وأوضح ان تكلفة هذا املشــروع تبلغ ٤٧٠ ألف دينار، 
وان هذه الكاميرات سوف تزيد من عمليات األمن، حيث ستغطي 
جميع املداخل واملخارج وسور الوزارة وكذلك استديوهات »اإلذاعة 

والتلفزيون« وذلك بهدف سد أي ثغرات أمنية.

مشعل املقلد

ستشتمل على أحدث األجهزة األمنية والخدماتية العالمية

 الكويت خالل 4 سنوات.. إجناز
3 مطارات بكلفة ١٫3 مليار دينار

مدريد تعتذر عن عنف الشرطة 
وتأمل بانتخابات برملانية في كتالونيا

فرج ناصر

أكــد مصــدر مطلــع انه 
ســيتم إجنــاز ٣ مطــارات 
بالكويت خــالل الفترة من 
عــام ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠ وهي 
مطار الكويت الدولي والذي 
ينفذ من قبل شــركة ليماك 
التركية والبالغة ميزانيته 
مليارا و٣١٢ مليونا، واملطار 
املساند )t٤( البالغة كلفته 
6٠ مليونــا، ومبنى الركاب 
اجلزيرة والذي تبلغ قيمته 
اإلجمالية ١٤ مليونا، وبذلك 

يكون إجمالي كلفة املطارات 
الثالثة مليارا و٤٤6 مليون 
دينــار  وأضــاف ان املطار 
املساند ومطار مبنى الركاب 
اجلزيرة سيتم االنتهاء منهما 
في منتصف عام ٢٠١8، فيما 
ســيتم االنتهاء مــن املطار 
اجلديــد مع عام ٢٠٢٠ وهو 
املوعد الذي مت االتفاق عليه 
مع شــركة ليماك ومجلس 
الــوزراء والذي تقع مظلته 
حتت وزارة االشغال، فيما 
املطــارات املتبقية تنفذ من 
قبل القطاع اخلاص. وقال: 

ان الكويت ستشــهد طفرة 
كبيرة على أعلى املستويات 
واخلدمات حال االنتهاء من 

تنفيذ هذه املطارات. 
هــذه  ان  الــى  وأشــار 
املطارات الثالثة ستشــتمل 
على أحدث األجهزة األمنية 
واخلدماتية العاملية واخلدمة 
الذاتية للمســافر من خالل 
األجهزة الذاتية )االيبورد( 
ونظــام اســتخراج تذكــرة 
لــدول  الطائــرة  صعــود 
العالم او من خالل البطاقة 
املدنية لدول مجلس التعاون 

اخلليجــي. وقال ان بإمكان 
املسافر استخدام واستخراج 
بطاقة صعــود الطائرة عن 

طريق »الهواتف الذكية«. 
وأشار الى انه من املتوقع 
ان يعمل فــي هذه املطارات 
حال جاهزيتها ما يقارب الـ 5 
آالف موظف وأكثر من ٢٠ ألفا 
السيارات. وأضاف  ملواقف 
انــه ســيتم التعاقــد خالل 
الفترة املقبلة مع شــركات 
املطــارات  إلدارة  عامليــة 
الثالثة، وذلك بالتنسيق مع 
اجلهات الرقابية في الدولة.

عواصــم - وكاالت: في 
لفتة اعتبرها محللون أنها 
تهــدف الــى املصاحلة قبل 
يومــني مــن موعــد حددته 
كتالونيــا إلعالن اســتقالل 
أحادي اجلانب، اعتذر ممثل 
احلكومة اإلسبانية الرسمي 
في كتالونيا امس عن تعامل 
الشرطة العنيف مع احملتجني 

الذين كانوا يحاولون اإلدالء 
بأصواتهــم في االســتفتاء 
الذي حظرته مدريد وأجرته 
املنطقة يوم األحد املاضي. 
وقال إنريك ميلو في مقابلة 
تلفزيونيــة »حني أرى هذه 
الصور وحني أعرف أن هناك 
أناســا تعرضــوا للضــرب 
والدفع بل وإن شخصا نقل 

إلى املستشــفى فال ميكنني 
إال أن أعبر عن أســفي لذلك 
وأعتــذر نيابة عن الضباط 
الذين تدخلوا«. مبوازاة ذلك، 
دعــت احلكومة اإلســبانية 
مسؤولي كتالونيا إلى حل 
برملان املنطقة والدعوة إلى 

انتخابات لتجاوز األزمة 
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