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الدمخي لـ »األنباء: سأخوض االنتخابات في »األولى« وأدعو بقية الزمالء للترشح.. والمقاطعة حققت أهدافها 

١١ من »األغلبية«: املشاركة ضرورية

استبعاد ميزانية »نفط اخلليج« من  مؤسسة البترول

250 دينارًا احلد األقصى  
ملكافآت رؤساء فرق خطة التنمية

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة 
في مؤسسة البترول الكويتية أن مجلس 
ادارة املؤسســة سوف يبدأ االحد املقبل 

في مناقشــة واعتماد ميزانيات القطاع 
النفطي للسنة املالية 2017-2018. وقالت 
املصادر ان املؤسســة طلبت اســتبعاد 
ميزانية الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
من امليزانية السنوية في محاولة لعدم 

حتملهــا خســائر ســنوية نتيجة وقف 
االنتاج من املنطقة املقســومة، مشــيرة 
الى ان امليزانية ســوف تتم احالتها الى 
وزارة النفــط، مع ترجيح تأخير عودة 

االنتاج نحو عام من االن.

عبدالكريم العبداهلل - عبدالعزيز الفضلي

وضع مجلس اخلدمة املدنية املكافأة املالية الشهرية، وتقليص 
اللجــان والعمل اإلضافي باجلهات احلكومية في ملعبه، وذلك 
اتباعا لسياسة الترشيد احلكومي، بدأها بتحديد مكافآت فرق 
خطــة التنمية وتنفيذ برنامج عمل احلكومة والفرق األخرى، 
وذلك بأن يكون لكل عضو من أعضائها مكافأة ال تزيد على 250 
دينارا شــهريا كحد أقصى، ويتم الصرف منها بنسبة اإلجناز 

الشهري مع مراعاة احلدود القصوى.

موسى أبو طفرة ـ سامح عبدالحفيظ  
سلطان العبدان  - بدر السهيل 

عقــد أعضــاء مــن كتلــة 
»األغلبية« أمس اجتماعا بديوان 
عمار العجمي حيث شهد تبادل 
املقبلــة  اآلراء حــول املرحلــة 
واملشــاركة في االنتخابات من 

عدمها.
وقال عضو املجلس املبطل 
د. عــادل الدمخي فــي تصريح 
خاص لـ »األنباء« انه بني لزمالئه 
النواب السابقني انه سيخوض 
االنتخابات املقبلة مرشحا عن 
الدائرة االولى، داعيا بقية الزمالء 
الى املشاركة والتعبير عن آرائهم 
من داخل قاعة عبداهلل السالم.  
واكد الدمخي ان املقاطعة السابقة 
حققــت أهدافهــا برفض العبث 
بالقوانني اال ان املشاركة البد منها 
في املرحلة القادمة، موضحا أن 
االجتماع حضره 11 نائبا سابقا.

وعلمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن املجتمعني أكدوا على 
ضرورة املشــاركة في البرملان 
القادم وايصال آرائهم عن طريق 

البرملان.
واتفق املجتمعون على عقد 
اجتماع آخر موسع تتم فيه دعوة 
جميع نواب االغلبية الى اتخاذ 
موقف املشاركة بشكل موسع. 
وحضر االجتماع كل من: محمد 
هايف وبــدر الداهوم واســامة 
املناور ود.عادل الدمخي وعمار 
العجمي ود.جمعــان احلربش 
ومحمــد الــدالل  ود.حمد املطر 
واسامة الشاهني ونايف املرداس 

ود.وليد الطبطبائي.

املبارك لرؤساء »فانا«: ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم باجلهود 
املبذولة لتحقيق التنمية ومكافحة اإلرهاب والتطرف 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال الشيخ مبارك الدعيج ورؤساء 
احتادات وكاالت األنباء العربية )فانا( وأعضاء مجلس إدارة »كونا« ونواب املدير العام

»اليونسكو« تتبنى بشكل نهائي قرارًا يعتبر 
األقصى  »تراثاً إسالمياً خالصاً« 

فلسطينيون يؤدون صالة اجلمعة في االقصى     )ا.پ( 
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)أحمد علي( محمد بن سلطان بن حثلني   

محمد بن حثلني:  الوحدة الوطنية أكبر  
من أي انتماء طائفي أو قبلي .. 

ولن تتحقق في ظل فوضى سحب اجلناسي

مرشح الدائرة الـ 5 في حوار مع »األنباء«  

املعارضة جزء من التركيبة السياسية  للبلد 
ومشاركتهم تعزز الدميوقراطية  وترفع أداء املجلس

قضية سحب اجلناسي ال ينبغي املتاجرة بها  
أو وضعها كوسيلة ضغط على أبناء الوطن

هناك فوضى تشريعية في املجلس السابق 
وبعض القوانني مخالفة للدستور

فهد اخلنة يخوضها 
في »الثانية«

د. فهد اخلنة

 احلل الثاني.. حزمة 
استجوابات..  وأوضاع 

إقليمية مضطربة 
وأزمة اقتصادية

 شروط الترشح  
النتخابات مجلس األمة

 فتح باب الترشح 
لالنتخابات اليوم

إنشاء أول مصنع ملعاجلة النفايات بالشرق 
1011األوسط بطاقة مليون  طن سنوياً

إلى أين تذهب الـ 50 ديناراً املدفوعة كرسم للترشح ؟
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بإدارة االنتخابات 
أن من يحرم من املشاركة في االنتخاب هو 
احملكوم عليه بعقوبة جنائية او في جرمية 
مخلة بالشرف أو باألمانة، اال ان ُيرد اليه 
اعتباره وذلــك وفقا للمادة 2 من قانون 
االنتخابات. واضاف املصدر خالل حديثه 

لـ»األنباء« بأنه يشترط فيمن يرشح نفسه 
لعضويــة مجلس األمة ان يكون اســمه 
مدرجا في احد جــداول االنتخاب. وقال 
إن طلبات الترشح تقدم كتابة الى مخفر 
الشرطة مبقر الدائرة االنتخابية التابع لها 
املرشح خالل ساعات العمل الرسمي في 
االيام العشرة التالية لنشر مرسوم الدعوة 
لالنتخاب. وأوضح أنه يجب على كل من 

يريد ترشــيح نفســه ان يدفع مبلغ 50 
دينارا كتأمني يخصص لألعمال اخليرية 
التي يقررها وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل اذا عدل املرشح عن الترشح أو اذا 
لم يحرز في االنتخابات 10% من االصوات 
الصحيحة، وال يقبل طلب الترشح إال اذا 
كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمني وذلك 

وفقا للمادة 21 من قانون االنتخابات.
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عــــائلــــة المحيلبي
تنعى مبزيد من احلزن والأ�سى 

فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

 العـم/ فــــهــــد سعـــد المحيلبي 
 وسيوارى جثمانـه الثرى اليوم األربعاء املوافق 2016/10/19

بعد صالة العصر في مقبرة صبحان 

تقــبــل التـعــازي
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