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غير مخصص للبيع

توقعات بإجراء انتخابات تكميلية ٣ ديسمبر المقبل بعد إعالن ٧ أعضاء عزمهم الترشح لالنتخابات البرلمانية

أجواء احلّل تخّيم على املجلس البلدي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد وأعضاء مجلس أمناء جائزة السميط 

األمير: جائزة السميط حتمل رسالة سامية في التشجيع على العمل التطوعي

08أمة ٢٠١٦

التويجري لـ «األنباء»: 
نعاني من املشاكل 

االقتصادية واإلسكانية

يوسف الفضالة 
يعلن ترشحه  في الدائرة 

االنتخابية الثالثة

مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري

(هاني الشمري) .. وبدأت معركة االنتخابات بحجز املقرات 

يوسف صالح الفضالة

٤٨٣١٨١ ناخبًا وناخبة يحق لهم 
التصويت في االنتخابات املقبلة

مناطق النهضة وجابر األحمد وصباح األحمد السكنية غير مدرجة باجلداول

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في إدارة 
االنتخابات ان عدد الذين يحق لهم 
التصويت في االنتخابات املقبلة 
٤٨٣١٨١ ناخبــا وناخبة حســب 
جــداول جلان القيود االنتخابية 
لعــام ٢٠١٦. وأضــاف املصــدر، 

خــالل حديثه لـــ «األنبــاء»، ان 
باب الترشيح لالنتخابات املقبلة 
يفتــح تلقائيا في اليــوم التالي 
لنشر مرسوم الدعوة في اجلريدة 
الرسمية. وقال ان مناطق النهضة 
وجابــر األحمد وصبــاح األحمد 
السكنية هي مناطق غير مدرجة 
باجلــداول االنتخابية، وبالتالي 

لن يستطيع سكانها املشاركة في 
االنتخابــات املقبلة وبحاجة الى 
صدور قانون مــن مجلس األمة 
إلدراجها في الدوائر االنتخابية.
وأشــار إلى أن لــكل كويتي بلغ 
من العمر إحدى وعشــرين سنة 
ميالديــة كاملــة حــق االنتخاب 
ويستثنى من ذلك املتجنس الذي 

لم ميض على جتنيسه عشرون 
ســنة ميالدية وفقا حلكم املادة 
٦ مــن املرســوم األميري رقم ١٥ 
لســنة ١٩٥٩ بقانون اجلنســية 
الكويتية، ويشــترط للمرأة في 
االلتزام  الترشــيح واالنتخــاب 
بالقواعــد واألحكام املعتمدة في 

الشريعة اإلسالمية.

بداح العنزي

خيمت أجواء حل مجلس األمة على املشــهد العام في املجلس 
البلــدي والــذي ســيكون رهن إشــارة احلل في حــال وصل عدد 
املرشحني لهذه االنتخابات الى ٨ أعضاء، خاصة ان البعض يراها 
فرصة إلجراء االنتخابات خالل شــهر ديسمبر في جميع الدوائر 
بدال من موعدها املقرر أغســطس املقبل والذي سيكون فيه إقبال 
الناخبني قليال نظرا لوقوعها خالل العطلة الصيفية التي تشــهد 
سفر املواطنني. من جهة أخرى، وفي حال مشاركة ٧ أعضاء فقط 
والذين أعلنوا خوضهم لهذه االنتخابات وهم: «مانع العجمي، عبداهللا 
الكندري، يوسف الغريب، نايف السور، مشاري املطوطح، احمد 
البغيلي، مشعل اجلويسري»، فإنه يتم إجراء انتخابات تكميلية 
للمجلس في ٣ ديسمبر املقبل، حيث أكدت املادة ٣ من قانون البلدية 
اجلديد ٢٠١٦/٣٣ أن العضو يعتبر مستقيال من املجلس حال قدم 
طلب ترشــحه لالنتخابات البرملانية، حيث يتم اإلعالن عن خلو 
املقعد في أول جلسة للمجلس البلدي بعد االستقالة واملقررة في 
٧ نوفمبــر املقبــل. وفي هذه احلالة جند ان عقد اجللســات خالل 
الفترة املتبقية من عمر املجلس سيكون مهددا دائما بعدم اكتمال 
النصاب القانوني، اضافة الى انه في حال مشاركة أي وفد خارج 
البــالد فلــن يكون هناك نصاب قانوني، كما ان احلال ســينطبق 
على عدد من اللجان (اجلهراء والفروانية) التي تشهد ايضا عدم 

اكتمال النصاب.

اقتصاد

«الوطني»  يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر 
وتراجع القروض املتعثرة إلى 1.22 ٪  

وارتفاع التغطية إلى 371 ٪

عصام الصقر ناصر الساير 

التجمع السلفي يزّكي أحمد باقر 
خلوض االنتخابات في «الثانية»

أحمد باقر

لالشتراك
22272770
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لالشتراك عبر املوبايل
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و�صل الغايل لكل غايل

ا�ســـرتك بــ25د.ك  واح�سل فوراً

على طقم �ساعات )رجالية ون�سائية( 

مر�سع بالأملا�س!

ال�شروط :
 »EVAL« يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فورية عبارة عن طقم ساعات رجالية ونسائية �

   مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2016/10/09 حتـى 2016/11/19.
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
 � يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني 

في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

التفاصيل ص٢٠ ٭

اجليران: مرسوم حل املجلس استند 
إلى قاعدة مستقرة لها وزنها في االعتبارات 

الدستورية وهي الظروف اإلقليمية

احلل األول.. انحراف املمارسة البرملانية

«الداخلية» تنفي صحة كشوف قيد الناخبني 
املتداولة على مواقع التواصل االجتماعي

06

09

أعلن التجمع السلفي تزكية 
النائب والوزير السابق أحمد باقر 
لتمثيله في الدائرة االنتخابية 
الثانية، وكان النائب الســابق 
د. عبدالرحمن اجليران أعلن في 
تصريح صحافي أن «السلفي» 
زكى النائب والوزير الســابق 
أحمد باقر خلوض االنتخابات 

في الدائرة الثانية. 
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