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أصفاري لـ »األنباء«: »بتروفاك« تنفذ 4 مشاريع 
في الكويت بكلفة 9 مليارات دوالر في مجال إنتاج النفط 

وتطوير املصافي وحقول النفط الثقيل

 السفير املصري لـ »األنباء«: التنسيق والتفاهم 
 املصري - اخلليجي 

على أعلى مستوى حاليًا

أمين أصفاري    )فريال حماد( )فريال حماد( السفير املصري ياسر عاطف  
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إدارة االنتخابات سجلت أمس 47 مرشحاً بينهم امرأة ليصل اإلجمالي إلى 199 من ضمنهم 6 نساء.. ورفض ترشح دشتي بالوكالة

»اإلصالح«.. كتلة بديلة عن »األغلبية«

املنيخ لـ »األنباء«: تسعيرات االحتاد متاحة
على الهواتف النقالة لعموم املستهلكني قريباً

ص ميزانياتها »مؤسسة البترول« تقلِّ

الصندوق الوطني يوفر أراضي 
للمبادرين بدينارين للمتر

1.8 مليار دينار ميزانية نفط الكويت لـ 2017/ 2018

معرفي لـ »األنباء«: 9 مشاريع اآلن وأخرى بداية 2017

محمد راتب

أعلــن رئيــس جلنة األســعار في احتاد 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية سامي املنيخ 
عن إطالق البوابة اإللكترونية، التي ستمكن 
عموم املستهلكني عبر الهاتف النقال من معرفة 
ثمن السلعة - حســب تسعيرة االحتاد - 
ومقارنتها مبا يرونه في أي ســوق أو فرع 
تعاوني، ما سيجعل اجلمعيات املخالفة أمام 

حتد جديد في مواجهة املستهلك، الذي بات 
بإمكانه الكشف عن أي رفع في سعر السلعة 
أو تفاوت بني جمعية وأخرى، وبالتالي تقدمي 

شكوى لالحتاد أو وزارة التجارة. 
ولفت املنيخ في تصريح خاص لـ »األنباء« 
إلى أن املشروع اجلديد،  سيطوي عهد التعامل 
الورقي بني الشركات وجلنة األسعار، ليحل 
التراســل اإللكتروني بديــال عنه في تقدمي 

الطلبات.

أحمد مغربي

يبدأ اليوم مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية مبناقشة واعتماد ميزانيات القطاع 
النفطي للسنة املالية املقبلة 20١7/ 20١٨، حيث 

ستشهد امليزانيات مزيدا من التقليص في ظل 
االنخفاضات املستمرة في أسعار النفط الكويتي.
وقالــت مصادر لـ »األنبــاء« إنه من املقرر 
مناقشة ميزانية شركة نفط الكويت واملقدرة 

بـ ١.٨ مليار دينار.

عبدالرحمن خالد

بدأ الصندوق الوطني لتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة في توفير أراض للمبادرين 
بخصــم يصل إلى ٤٣% على ســعر املتر، حيث 
صرح رئيس جلنة بيئة األعمال التابعة للصندوق 
 داود معرفــي لـ»األنبــاء« بــأن الصندوق منح

9 مبادرين أراضي صناعية في منطقة اجلهراء، 
وهناك دفعة ثانية ســيتم ترشيحها في بداية 

السنة املقبلة. 
وقال معرفي ان األراضي املمنوحة تقع في 
مشروع توسعة اجلهراء التابع لشركة أجيليتي 

التــي قدمت نســبة اخلصم ليصل ســعر املتر 
دينارين من دون مقدم ومع فترة سماح تصل إلى 
١5 شهرا. وقال معرفي إن اللجنة سعت لتقليل 
فترة انتظــار املبادرين الذين لديهم مشــاريع 
جاهزة، لكن تنقصهم األراضي، فأمنت لهم البديل 
السريع، علما ان هناك اراضي ستمنح أيضا في 
مشاريع الوسيلة وميناء عبداهلل والصفارين. 
وأوضح ان مساحة األراضي املمنوحة اآلن تصل 
الــى ١600 متر في قطاعات اخلشــب والتعدين 
والورق وتدوير اإلطارات، معتبرا ان هذه اجلهود 
ستســاهم في خطة الدولة لتنويــع االقتصاد 

الكويتي.

فرج ناصر ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

بعد أن ترجمت تصريحاتها إلى واقع عملي من 
خالل الترشح في االنتخابات، جتري »املعارضة« 
مشاورات مع العديد من »املخضرمني« سياسيا 
إلقناعهــم باملشــاركة. مصــادر مطلعــة أبلغت 
»األنباء« بأن حوارا مفتوحا يجري اآلن مع بعض 
النواب الســابقني ممن لهم باع طويل في العمل 
السياسي للتأثير عليهم حول ضرورة املشاركة 
في االنتخابات املقبلة وتشكيل كتلة إصالح تكون 
بديــال عــن »األغلبية« املبطلــة. وأمس واصلت 
إدارة االنتخابات اســتقبالها للمرشــحني لليوم 
الرابــع على التوالي، حيــث تقدم إلى اإلدارة ٤7 
مرشحا من بينهم امرأة بطلبات ترشيحهم، وبذلك 
يصبح عدد املرشحني خلوض انتخابات مجلس 

 األمــة املقبل حتى اآلن ١99 مرشــحا من ضمنهم 
6 نساء. وكان رئيس مجلس األمة األسبق احمد 
السعدون قد جدد موقفه الرافض للمشاركة في 
االنتخابات. وقال السعدون في لقاء صحافي إن 
املشــاركة شرعنة للفســاد. وأمس، أصدر وزير 
اإلعالم الشيخ سلمان احلمود قرارا حدد فيه شروط 
التغطية اإلعالمية النتخابات »األمة« و»البلدي« 
منع فيه طبع أو نشر كل ما من شأنه الدعوة إلى 
تنظيم االنتخابات الفرعية أو االشتراك فيها أو 
الدعاية لها. وكانت إدارة االنتخابات رفضت امس 
ترشح النائب السابق د.عبداحلميد دشتي الذي 
حضر ولده طالل ليمثله على اعتبار أن الترشح 
بالوكالة سابقة. وقال جنل دشتي انه سيتوجه 
إلى القضاء اإلداري املستعجل للبت في األمر.
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نايف املرداس ومحمد هايف وأسامة املناور ود. وليد الطبطبائي وبدر الداهوم أمام إدارة 
االنتخابات بعد تسجيل ترشحهم                      )احمد علي(

النائب السابق واملرشح علي الدقباسي   )هاني الشمري(

نيسان باترول اجلديدة ألول مرة مبحرك سداسي االسطوانات           )أحمد علي(

القوة األمنية الكويتية املشاركة في التمرين التعبوي املشترك بالبحرين

رشا الرومي مع نائب الرئيس ومدير عام برنامج طائرات بوينغ 777 اليزابيث لوند 

مرشح الدائرة الرابعة في حوار خاص مع »األنباء«: 

 نسبة التغيير في املجلس املقبل كبيرة والنتائج ستكون 
مدوية على الرغم من تكتيكات احلكومة

 القضية اإلسكانية جعلوها  للتكسب ومّنة على املواطن

 منح املواطن 75 ليتر بنزين مجانيًا ُجرح لكرامة الناس

 أفتخر بزمالتي ألعضاء كتلة األغلبية وعالقتي بهم طيبة
 سأطالب بعودة اجلناسي ومزيد من احلريات

علي الدقباسي: 
قانون الدوائر 

االنتخابية جائر 
وأشبه بنظام 

جنوب أفريقيا أيام 
التمييز العنصري
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جون كيري أشاد بجهود الكويت الحثيثة تجاه حل األزمات في المنطقة

الواليات املتحدة: ملتزمون بحماية الكويت من أي مخاطر خارجية

»نيسان البابطني« تطلق »باترول V6« اجلديدة 
خالل حتدي »الصحراء مبواجهة املدينة«

 »الكويتية« تتسلم أولى طائرات البوينغ 
نوفمبر املقبل

»صانع السوق«.. ما يجب أن تعرفه عن مشروع 
بورصة الكويت املقبل »أمن اخلليج العربي 1« يواجه التهديدات اإلرهابية

واشــنطن ـ كونــا: جــّدد 
وزيــر اخلارجيــة األميركي 
جون كيري التزام بالده بأمن 
الكويت  وسالمة واســتقرار 
وحمايتهــا مــن أي مخاطــر 

خارجية قد تتعرض لها.
وأعرب الوزير األميركي، 
خالل املباحثات التي عقدها مع 
النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية 

صباح اخلالد فــي العاصمة 
األميركية واشنطن في إطار 
انعقاد الدورة األولى للحوار 
الكويت  االســتراتيجي بــني 
والواليات املتحدة األميركية، 
أعرب عن االرتياح للعالقات 
املتميزة مع الكويت، مشيدا 
بالشراكة املتينة بني البلدين 
الصديقــني فــي كل املجاالت 
وجهود الكويت احلثيثة جتاه 

حل األزمات في املنطقة. كما 
ثمن دورها الريادي في رفع 
املعاناة اإلنسانية عن الشعوب 
املنكوبة الســيما في سورية 

واليمن والعراق.
رحــب  جانبــه،  ومــن 
الشيخ صباح اخلالد مبتانة 
التعاون املشترك بني البلدين 
الصديقني، معربا عن التطلع 
لترجمــة تطلعــات وطموح 

البلديــن  قيادتــي وشــعبي 
مــن خــالل تعزيز الشــراكة 
االســتراتيجية القائمــة بني 
اجلانبني في كل املجاالت وعلى 

جميع األصعدة.
وأشار الشيخ صباح اخلالد 
الى أهمية تدشني هذا احلوار 
الــذي يأتــي ترجمــة لرؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، والرئيــس 

األميركي باراك أوباما لتعزيز 
العالقات الثنائية على مختلف 
األصعــدة، ولرســم خارطة 
طريق للعالقات االستراتيجية 
البلديــن علــى مــدى   بــني 
الـ 25 عاما القادمة، مبا يخدم 
البلديــن  تطلعــات شــعبي 
الصديقني، وكذلك مســتقبل 

األجيال القادمة.
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ال عالقة للحكومة برفض أو شطب طلبات الترشح
مريم بندق 

أوضحــت مصــادر قانونيــة رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« انه ليســت 
للحكومــة عالقة برفض قبــول اي طلب 
 ،2016 أمــة  مجلس  النتخابات  للترشــح 
مضيفــة: وال تتدخل احلكومــة في حالة 
شطب اي طلب مت قبوله.  وقالت املصادر: 
لــدى ادارة االنتخابــات ضوابط واضحة 
لتنفيذ قانون االنتخاب ومن يرفض طلب 
تســجيله أمامه فرصة الطعن املســتعجل 
امام القضاء االداري قبل موعد االنتخابات.  

التي  اللجنة  القانون مينــح  وزادت قائلة: 
يشرف عليها قضاة فحص الطلبات املقدمة 
ورفــع تقرير بذلك لنائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الذي بدوره يحيط 
مجلس الوزراء مبا مت اتخاذه من إجراءات. 
على الصعيد ذاته، قالت مصادر خاصة في 
تصريحات لـ »األنباء«: أهم ضوابط قبول 

طلبات الراغبني في الترشح هي:
٭ ال يجوز ملن صدر ضده حكم بالسجن 
ملدة 3 ســنوات وأكثر مبا فيهــا األحكام 
الغيابية الترشح إال بعد ان يرد له اعتباره 
حتى لو حضر الى ادارة االنتخابات بنفسه.

٭ ال يجوز الترشــح ملــن ارتكب جرمية 
مخلة بالشــرف واألمانة حتــى لو كانت 
عقوبتها السجن اقل من 3 سنوات مبا فيها 

قضايا اجلنح. 
 وأضافــت املصادر: يســتطيع من صدر 
ضده حكم وكانت العقوبة السجن مدة أقل 
من 3 سنوات ترشــيح نفسه بأي وسيلة 
من وســائل اإلثبات مثل التوكيل اخلاص.  
وردا على ســؤال عن التصنيف القانوني 
لعقوبة السجن للتعدي على الذات األميرية 
األقل من 3 سنوات، هل تصنف من ضمن 
اجلرائــم املخلة بالشــرف ام ماذا؟ أجابت 

املصادر: هناك حالن: 
٭ أن تقبل وزارة الداخلية الطلب وتطعن 

فيه امام احملكمة.
٭ أن ترفض وزارة الداخلية قبول الطلب 
ويطعن مقــدم الطلب امام القضاء اإلداري 

بسبب االمتناع عن قبول أوراقه. 
وإذا مت قبول أوراقه وجنح في االنتخابات، 
وهو مازال في الســجن، هل يعتبر غيابه 
قانونيا؟ ردت املصــادر قائلة: نعم يبقى 
غيابه بعذر حلــني اإلفراج عنه مثل حاالت 
النــواب املرضى الذين متــت املوافقة لهم 

على الغياب بعذر.
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