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صناديق التصويت الفرعية ال ترجع للجنة األصلية الرئيسية.. وتسريبات التشكيل غير صحيحة.. والمبارك يستكمل عالجه

فحص الطعون قبل اإلحالة إلى »الدستورية«

أخيرة اقتصادلقاء

حتطم طائرة تقل فريق تشابيكوينسي البرازيلي 
ومقتل معظم ركابها  قرب ميديلني الكولومبية

البرازيل تعلن احلداد الوطني على الضحايا 3 أيام
و مجتمع كرة القدم و»فيفا« ينعون الضحايا

الطائرة املنكوبة في موقع حتطمها قرب ميديلني الكولومبية          )ا.پ(

السفير الفرنسي كريستيان نخلة
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أشار إلى أن قمة البحرين فرصة كبيرة لدول المجلس للتشاور والتنسيق

اجلاراهلل: نتطلع إلى إقامة االحتاد اخلليجي

بيان عاكوم

فيما أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أن فكرة إقامة االحتاد اخلليجي تظل موضع تطلع 
وأمــل دول مجلس التعاون، أشــار إلــى أن القمة 
اخلليجية املقرر عقدها في البحرين خالل أيام تأتي 
في ظل ظروف دقيقــة وحرجة وحتديات كبيرة، 
وهي فرصــة كبيرة جدا لدول املجلس للتشــاور 

والتنسيق والبحث في القضايا اخلليجية والعربية 
والدوليــة. وخالل مشــاركته في احتفال ســفارة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة بالعيد الوطني 
الـ ٤5، أعرب اجلاراهلل عن تفاؤله مبجلس األمة، 
مضيفا »إن شــاء اهلل ســنرى تطورا إيجابيا في 
مســيرة الدميوقراطية مع هذا املجلس، وســنرى 
إجنــازات كبيرة على جميع املســتويات مبا فيها 

املستوى األمني«.

الدمخي والدوسري لمراجعة قوانين المجلس السابق.. والشاهين إلعالن »كتلة اإلصالح«.. 
والخليفة يُحذّر من تطبيق البصمة الوراثية على العسكريين

الكندري: أول اقتراحاتي.. إلغاء زيادة البنزين
واملويزري: لن أتراجع عن ترشحي للرئاسة

أسامة أبوالسعود ـ  ماضي الهاجري - سلطان العبدان 

أعلن النائب فيصل الكندري أمس أن أول قانون 
ســيقدمه فــي املجلس احلالي اقتــراح إللغاء قرار 
احلكومة اخلاص بزيادة أسعار البنزين مع إلغاء 
حق احلكومة في التفرد مبثل هذه القرارات وإلزامها 
بالرجــوع إلى مجلس األمة في حــال أرادت زيادة 
رسوم احملروقات أو غيرها. بدوره، أكد النائب ناصر 
الدوســري أن هناك قوانني عدة حبست في أدراج 
جلان مجلس األمة وآن األوان إلخراجها واالستعجال 
 فــي إقرارها. وأضاف الدوســري لـــ »األنباء«: من 
غير املقبول أال نقر ونستعجل القوانني التي طالبنا 
بها قبل الوصول إلى مجلس األمة. وتابع: إن املرحلة 
املقبلة ستشهد قوانني تصب في مصلحة املواطن 
وليــس كما كان في الســابق قوانــني تضر بجيب 
املواطن. من جانبه، أعلن النائب د.عادل الدمخي في 
تصريح خاص لـ »األنباء« أنه يجري مشاورات حاليا 

لتشكيل جلنة برملانية هدفها مراجعة القوانني التي 
أقرها املجلس السابق. وفي هذا السياق، قال النائب 
أســامة الشــاهني لـ »األنباء« إنه يجري مشاورات 
لتشكيل كتلة حتت مسمى »كتلة اإلصالح« هدفها 
مواجهة القوانني املقيدة للحريات. من جهته، حذر 
النائب مرزوق اخلليفة من تطبيق قانون البصمة 
الوراثية على العسكريني من رجال اجليش والشرطة 

واإلطفاء واحلرس الوطني. 
إلى ذلك، قال النائب شعيب املويزري: إلى أهل 
الكويت، املنافســة على الرئاســة حق من حقوقي 
الدســتورية كما هي حق جلميــع اإلخوة النواب، 
وقرار اتخذته خلدمة الكويت وأهلها. وتابع املويزري 
عبر حســابه الشخصي على »تويتر«: العهد الذي 
بيننــا أن تكون الكويت وأهلهــا أمانة في أعناقنا.  
وأضاف: ال تلتفتوا إلى حملة اإلشــاعات املستمرة 
التي يقودها البعض وهدفها واضح، وأقول لهؤالء 

لم ولن أتراجع عن قراري.

 الشيخ صباح اخلالد مشاركا في احتفاالت سفارة دولة اإلمارات الشقيقة بعيدها الوطني  )احمد علي(

املشاريع الطالبية في »AUM« إبداع ومتيز

قبرص التركية إلى متى ستظل أسيرة العزلة ؟!

صندوق االستثمارات 
السعودي يستثمر 

في »أمريكانا«.. بشراء 50 ٪
من »أديبتيو«

السفير الفرنسي كريستيان 
نخلة لـ »األنباء«: فرنسا 

مستعدة لتسليم البحرية 
الكويتية األجهزة العالية 

التقنية وفق احتياجاتها

إعفاء الكويتيني من تأشيرة 
شنغن قيد اإلجناز 

وال يجوز ربط اإلجراءات 
بالظروف األمنية واإلرهاب

نبذل جهودًا كبيرة 
لزيادة حصص فرنسا 

في السوق الكويتي

»بيتك«: إيجار الشقق 
ينخفض إلى ٢٦٠ دينارًا 

شهريًا 

اختتام منتدى احلكومة 
اإللكترونية الرابع 

وسط مطالبات بضرورة 
التحول الرقمي إلجناز 

املعامالت احلكومية

سويسرا تكرّم ناصر احملمد
مبناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العالقات الديبلوماسية

جنيڤ - كونا: كّرمت سويسرا سمو الشيخ ناصر احملمد 
خالل احتفال أقامته جامعة جنيڤ ووزارة اخلارجية السويسرية 
مبناســبة مرور 5٠ عاما على إقامة العالقات الديبلوماســية 
السويسرية الكويتية رســميا تقديرا جلهود سموه البارزة 
واملتميزة في دعم وتعزيز هذه العالقات. وأكد ســمو الشيخ 
ناصر احملمد في كلمة له خالل احلفل ان السياسة اخلارجية 
الكويتية »تقوم على احترام املبادئ واألهداف التي تتضمنها 
مواثيق األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي وعلى االستفادة من التوازنات الدولية 
وتوثيق الصلة بالقوى السياسية الدولية الصاعدة واستثمارها 
للمصالح الوطنية«. وشــدد سموه على ان الكويت تدين كل 

أشكال اإلرهاب العاملي.

سمو الشيخ ناصر احملمد يتسلم ميدالية التكرمي من الرئيس األعلى 
جلامعة جنيڤ البروفيسور إيف فلو كيغر
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 التفاصيل ص5 ٭

التفاصيل ص13 ٭

التفاصيل ص٢8 ٭

الكويت تقف إلى جانب السعودية في التصدي لألخطار اإلقليمية والدولية

اخلالد: التحديات تستدعي قوة موحدة حلماية اخلليج

الريــاض - كونا: أكد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ محمد اخلالد 
موقــف الكويت الثابت والراســخ فــي الوقوف 
جنبا إلى جنب مع اململكة العربية الســعودية 
في تصديها لألخطار اإلقليمية والدولية والدفاع 
عن مقدســات األمة اإلسالمية. وشدد اخلالد في 
كلمتــه خالل االجتماع الـ ٣5 لــوزراء الداخلية 
بدول مجلــس التعاون الذي عقــد في الرياض 
أمــس على ان التحديات التي يشــهدها الوضع 
الدولــي حتتم علينا التنســيق حتى نصل إلى 

قوة موحدة حتمي مقدراتنا في جميع املجاالت. 
بدوره، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية السعودي صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن نايف بــن عبدالعزيز أن دول 
مجلس التعاون قــادرة بفضل ما تتمتع به من 
قدرات وجاهزية ومبا وصل اليه مستوى التعاون 
والتنســيق األمني املشــترك على التصدي لكل 
التحديات واملخاطر احمليطة باملنطقة، ومواجهة 
املخاطر األمنية واحلفاظ على دولها وشعوبها.

التفاصيل ص٢ ٭

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف متوسطا 
وزراء داخلية دول مجلس التعاون ويبدو الشيخ محمد اخلالد

مريم بندق 

 قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« إن التسريبات املنتشرة حول التشكيل 
احلكومي غير صحيحة، وتساءلت: كيف يصدر 
التشكيل اجلديد وأمر تكليف رئيس الوزراء لم 

يصدر حتى اللحظة )أمس املغرب(؟! 
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة أن سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك اضطر 
إلى مراجعة مستشفى األميري مجددا الستكمال 
عالجــه، ألنه يحتاج إلــى تكملة كورس العالج 
املكتوب له، مشــيرة الى أن أمر التكليف يصدر 
اليوم وقد يتأخر حتى يســتكمل ســمو رئيس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك عالجه. 
هذا، وأوضحت مصــادر خاصة لـ »األنباء« 
أن النيابة ال يحق لها قانونيا الطعن في نتائج 
االنتخابات وأن القانون كفل هذا احلق لألفراد.
 وعقبــت املصــادر علــى ارتفــاع الطعــون 
إلى 22 طعنا في نتائج انتخابات 2٠١6 بأن السبب 
تداول معلومات من أشخاص غير قانونيني وغير 

ملمــني بقانــون االنتخاب، مشــيرة إلى أن هذه 
الطعون ستحول إلى جلنة فحص الطعون قبل 
إحالتها إلى احملكمة الدستورية للتأكد شكليا من 
جدية الطعن ووجود شبهات تستدعي إحالتها إلى 
احملكمة. وزادت املصادر: ان صناديق التصويت في 
اللجان الفرعية بعد االنتهاء من حصر األصوات 
وكتابة احملضر وتوقيع القضاة وإغالقها بالشمع 
األحمر ال ترجع إلى اللجنة األصلية الرئيسية. 
وقالت املصادر: يتــم إجناز العمل املطلوب في 
اللجــان األصليــة والفرعية في كل مدرســة ثم 
جتمع النتائــج لدى قاضي اللجنة األصلية في 
املدرســة ذاتها مع احملاضر التي تودع نســخة 
منها داخل الصناديق ونسخة تسلم إلى قاضي 
اللجنة األصلية الرئيسية على مستوى الدائرة، 
وعقب ذلك يتم إرسال صناديق اللجان الفرعية 

واألصلية إلى مجلس األمة.
وأضافت املصادر أن ما نشر والتعقيبات التي 
جاءت على خالف احلقيقة والواقع تسببت في 
بلبلــة البعض الذين اعتقــدوا أن هناك تزويرا 

في النتائج.

رشا الرومي

الرومي تنفي استقالتها من »الكويتية«
أحمد يوسف 

نفت رئيســة مجلس ادارة اخلطوط اجلوية الكويتية رشــا 
الرومي في تصريح لـ »األنباء« ما تردد أمس من أنباء عبر وسائل 
التواصل االجتماعي تفيد بتقدميها استقالتها، مؤكدة في الوقت 

نفسه انها باقية في منصبها في »اخلطوط الكويتية«.

اجتماع تنسيقي اليوم بديوان املطير
أعلن النائب محمد املطير أنه متت الدعوة الجتماع تنســيقي اليوم مع مجموعة من 

النواب اإلصالحيني واجلدد، وذلك في ديوانه بهدف التنسيق للفترة املقبلة.


