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الحكومة واثقة من موقف الوزيرة  ...و«المستجوبون» يعدون بـ«مفاجآت»

يحرك المياه الراكدة
الصبيح»
«استجواب
ّ
• الحجرف :االستجواب يتضمن

قضايا حساسة وواثق من نجاحه
• العتيبي :إذا وجدنا جزع ًا حكومي ًا
...فهذا يعني أن هناك تجاوزات
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ال تستطيع وزيرة الشؤون تالفيها

كتب فار�س عبدالرحمن:

ح ّ��رك ا�ستجواب وزي��رة ال�ش�ؤون
وزيرة الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح «املياه الراكدة»
ب��ع��د ف�ت�رة ه���دوء م��ن��ذ الإع�ل�ان
ع��ن الت�شكيلة احلكومية ،ويف
وق��ت ت�ؤكد م�صادر حكومية ان
احلكومة واثقة من موقف الوزيرة
هند ال�صبيح وانها �ستتمكن من
جتاوز اال�ستجواب الذي يناق�ش
يف جل�سة  23ال�شهر احل��ايل،
�أعلن �أم�س امل�ستجوبون ان هناك
«مفاج�آت».
و�أعلن النائب مبارك احلجرف ان
قدم �أم�س الأول
اال�ستجواب الذي ّ
يت�ضمن ق�ضايا ح�سا�سة ومفاج�آت

وق����ال�« :أن����ا واث����ق م��ن جن��اح
اال�ستجواب».
�إلى ذلك قال النائب خالد العتيبي
�أم�س ،معلق ًا على اال�ستجواب�« :إذا
وجدنا جزع ًا حكومي ًا منه ،فهذا
يعني ان هناك جتاوزات ال ت�ستطيع
الوزيرة تالفيها �أو ت�صحيحها».
وقالت م�صادر مطلعة لـ«ال�شاهد»
ان اال�ستجواب ال��ذي تعر�ض �إلى
«ت���أج��ي��ل» �أك�ث�ر م��ن م��رة م��ن قبل
امل�ستجوبني و�ضع عدد ًا من النواب
على «املحك» ،م�ضيفة ان الوزيرة
ال�صبيح قد تنجو من «املن�صة»،
حيث �إنها قادرة على تفنيد املحاور
اخلم�سة لال�ستجواب� ،إ�ضافة �إلى
ان هناك رغبة نيابية ب�أن تبقى يف
احلكومة.

الكويت
تتبرع بـ 165
ألف دوالر
إلنشاء مركز
في صربيا

نواب :لتغلق الحكومة حنفية الهدر

• جانب من املواجهات في غزة أمس

رف�ض عدد من النواب م�رشوعي قانون ال�رضيبة االنتقائية «والقيمة
امل�ضافة» اللذين �أحالتهما احلكومة �إلى جمل�س الأمة ،م�شددين على
��ضرورة قيام احلكومة ب�إغالق حنفية الهدر قبل امل�سا�س بجيوب
املواطنني ،و�أكد النائب �أحمد الف�ضل رف�ضه تطبيق القيمة امل�ضافة يف
الكويت ،م�شري ًا �إلى ان الهدف منها يتبني من ا�سمها ،من جهته �أعلن
النائب حمدان العازمي رف�ضه للم�رشوعني ،وقال� :أملك اجلر�أة لرف�ضهما,
فيما �أعلن النائب نايف املردا�س رف�ضه امل�سا�س بجيب املواطن� .ص7

«دخان الغضب» 66 :مصاب ًا فلسطيني ًا
ا�شتبك �أم�س مئات الفل�سطينيني
مع جنود �إ�رسائيليني يف قطاع
غزة وال�ضفة الغربية املحتلة
مع ا�ستمرار االحتجاجات على
االع�ت�راف الأم�يرك��ي بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل.
وتقع مثل هذه اال�شتباكات ب�شكل
متكرر لكن التوتر زاد منذ قرار

إنقاذ  70وافداً بينهم  29طف ًال

من وسط النيران في الفروانية
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«األشغال» تعد دراسة إلنجازه من خالل هيئة الطرق

الرومي 5 :مليارات دينار كلفة
مشروع سكك الحديد
كتب فار�س عبدالرحمن:

ك�شف وزي��ر اال�شغال ح�سام
ال��روم��ي ان الكلفة الكلية
املتوقعة لطرح وتنفيذ م�رشوع
�سكك احلديد بنظام ال�رشاكة
بني القطاعني العام واخلا�ص
تبلغ  5.323مليارات دينار
ت��ق��ري��ب��اً .وت��ل��ت��زم احلكومة
بت�سديد الكلفة الكلية للم�رشوع
بدفعات �سنوية تبلغ قيمة كل

دفعة  177.500مليون دينار
ملدة  30عاماً.
و�أ���ش��ار يف رده على �س�ؤال
ب��رمل��اين ،ح�صلت «ال�شاهد»
على ن�سخة منه� ،إلى انه تتم
حاليا اعادة النظر يف امل�رشوع
و�إع����داد درا���س��ة فنية مالية
للتنفيذ يتم من خاللها تقليل
الكلفة الكلية للم�رشوع من
خالل اجنازه بالكامل بوا�سطة
الهيئة العامة للطرق والنقل

األمين العام
لمجلس وزراء
الداخلية
العرب يبدأ
زيارة رسمية
للبالد

الربي على نحو ما مت مب�رشوع
ج����سر ج��اب��ر ع��ل��ى ان تكون
ال����شراك��ة مبرحلة الت�شغيل
وال�صيانة فقط.
و�أو�ضح الرومي انه يف حال
مت تنفيذ امل�رشوع وفقا لنظام
ال�رشاكة ف�سيتم ان�شاء امل�رشوع
وفقا لأربع مراحل حيث ي�صل
جم��م��ل م���دة االجن����از ح�سب
النظام املذكور �إلى ما يقارب
الـ � 9سنوات.

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
يف ال�ساد�س من دي�سمرب الذي
�أث��ار الغ�ضب يف �أنحاء العامل
العربي والإ�سالمي و�أثار �أي�ض ًا
قلق حلفاء وا�شنطن الأوروبيني
ورو�سيا و�أ�صيب  26فل�سطيني ًا
ب��ر���ص��ا���ص ج��ي�����ش االح��ت�لال
الإ��سرائ��ي��ل��ي خ�لال مظاهرات

�أعلنها جي�ش االحتالل منطقة
ع�سكرية مغلقة.
وات�سعت رقعة املواجهات �أم�س
وام��ت��دت ال��ى ع��دد م��ن البلدات
الفل�سطينية للأ�سبوع ال�ساد�س
على التوايل احتجاج ًا على اعرتاف
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل.

«المرور» تدرس تشديد غرامة «اإلشارة الحمراء»

رفع مخالفة «مواقف المعاقين»
إلى  100دينار

كتب حم�سن الهيلم:
انتهت االدارة العامة للمرور
من درا�سة تغليظ املخالفات
امل���روري���ة اجل�سيمة ،حيث
�ستتم احالتها من قبل وكيل
وزارة الداخلية الفريق حممود
ال��دو��سري �إل���ى ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية

األسد :انتصارات الجيش السوري أفشلت
مخططات الغرب وعمالئه

• بشار األسد مع املبعوث اخلاص للرئيس الروسي

يف مناطق متفرقة على حدود
قطاع غ��زة ،فيما �أ�صيب نحو
 40فل�سطيني ًا خالل مواجهات
مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي
بال�ضفة الغربية.
كما اعتقلت ال�سلطات الإ�رسائيلية
���ش��اب�ين فل�سطينيني خ�لال
مواجهات يف بلدة «بيتا» التي

ال�شيخ خالد اجلراح العتمادها
واحالتها �إلى جمل�س الوزراء
وم���ن ث���م �إل����ى جم��ل�����س االم���ة
للت�صويت عليها.
وك�شفت م�صادر �أن الدرا�سة حددت
غرامة خمالفة جتاوز اال�شارة
ال�ضوئية احل��م��راء والوقوف
باملكان املخ�ص�ص للمعاقني
بـ  100دينار.

ا�ستقبل الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ،الك�سندر الفرنتييف
املبعوث اخلا�ص للرئي�س فالدميري بوتني رئي�س جمهورية
رو�سيا االحتادية والوفد املرافق له.
وجرى خالل اللقاء بحث التعاون الثنائي املتنامي يف العديد
من املجاالت وال �سيما يف �إطار احلرب امل�ستمرة �ضد الإرهاب
بالإ�ضافة �إلى م�سار �أ�ستانا وم�ؤمتر احلوار الوطني ال�سوري يف
�سوت�شي ،حيث مت االتفاق على �أهمية التح�ضري اجليد للم�ؤمتر
مبا ي�ضمن خروجه بنتائج تلبي تطلعات ال�شعب ال�سوري يف
حماية بلده و�إعادة الأمن واال�ستقرار �إليه.
و�أكد الأ�سد �أن االنت�صارات املهمة التي يحققها اجلي�ش ال�سوري
بالتعاون مع رو�سيا واحللفاء �شكلت عام ًال حا�سم ًا يف �إف�شال
خمططات الهيمنة والتق�سيم التي و�ضعها الغرب وعمال�ؤه
ل�سوريا واملنطقة ،كما �أن هذه االنت�صارات ت�سهم يف تعزيز
امل�ساعي الرامية �إلى �إيجاد حل �سلمي يعيد اال�ستقرار �إلى
�سوريا.
ولفت الأ�سد �إلى �أن املواقف الرو�سية الداعمة لل�شعب ال�سوري
يف مواجهة احل��رب الإرهابية التي فر�ضت عليه على مدى
�سنوات �أ�سهمت يف توثيق وتعزيز العالقات التاريخية التي
جتمع البلدين ال�صديقني.
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كما مت و�ضع عقوبات رادع��ة
ملخالفة الرعونة واال�ستهتار
ومنها االح��ال��ة �إل��ى املحكمة
واحل��ب�����س وال��غ��رام��ة ك��م��ا مت
تغليظ خمالفات ال�رسعة فوق
املعدل ال�سيما ف��وق ال��ـ 180
باحلب�س والغرامة ،وزادت قيمة
املخالفات الأخرى ومن �أبرزها
ا�ستخدام الهاتف �أثناء القيادة.

وزير الداخلية اللبناني:
بالدنا نجت
من عمليات إرهابية
�أعلن وزي��ر الداخلية اللبناين نهاد
امل�شنوق �أم�����س �أن ب�لاده جن��ت من
عمليات «اره��اب��ي��ة» ع��دة ك��ان يتم
التح�ضري لها.
وقال �إن «التنظيمات االرهابية تعمل
على جتديد خالياها كل �ستة ا�شهر»،
م�شريا الى ان وعي االجهزة االمنية
اللبنانية مكنها من �إلقاء القب�ض على
«الإره��اب��ي�ين» وتعطيل ت�شكيل نواة
عملهم.
و�أع��رب يف ه��ذا ال�سياق عن تقديره
جل��ه��ود ه���ذه االج��ه��زة حل��ف��ظ االم��ن
واال�ستقرار يف لبنان ،م�ؤكدا �أن «بريوت
من اكرث العوا�صم امنا يف العامل».
يذكر �أن القوى االمنية اللبنانية متكنت
خالل ال�سنوات االخرية من تفكيك عدد
من ال�شبكات االرهابية التي كانت
حت�رض ل�شن عمليات بينها هجمات
انتحارية ت�ستهدف م��راك��ز ر�سمية
وع�سكرية وجتمعات �شعبية يف مناطق
متفرقة من البالد.

الرفاعي:
للكويت
دور في بناء
الثقافة
العربية
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«هاي ميرور» ...خبير
تجميل ذكي يغني

النساء عن الصالونات
 8جرحى في انفجار

بطارية «آي فون» جراء
حرارة زائدة

طريقة تحويل الفيديو
إلى صور متحركة
في «واتساب»
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