
www.alanba.com.kw كويتية يومية سياسية شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 
صفحةفلس 10048 23 من احملرم ١٤٣٨ املوافق 24 أكتوبر 2016االثنني

Monday ,October 24, 2016 - Issue No.14621

هاملتون چيف  التجاري  وامللحق  وارد  هيذر  االعالمية  امللحقة 
خالل املؤمتر الصحافي   )فريال حماد( 

غير مخصص للبيع

أحمد باقر

د.منصور الظفيري

حمود احلمدان

سناء العصفور

رياض العدساني

هدى العوضي

غامن امليع

ناصر املري
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03صاحب السمو استقبل ملكة السويد وتركي بن طالل

»الخصخصة« و»تخفيض دعم العمالة الوطنية« لن يصدرا بمراسيم

»البصمة الوراثية« املعدّل في أولى جلسات مجلس 2016
مريم بندق

اكدت مصادر رفيعــة في تصريحات 
خاصة لـ»األنبــاء« ان اجلهات املختصة 
تعكف على بلورة التعديالت على قانون 
البصمة الوراثية متهيدا لرفعها واعتمادها 

من مجلس الوزراء.
وعما اذا كان القانون املعدل سيصدر 
مبرســوم ضرورة خالل الفترة احلالية 
ام ســينتظر حتى انعقــاد مجلس 20١6 
ومن ثــم احالته مبشــروع قانون معدل 
اجابت املصادر: في حالة صدرت التعديالت 
مبرســوم ضرورة فسيتم االلتزام بنص 
الدســتور واحالتها الى املجلس في اول 
اجتماع لــه، وللمجلس حســب القانون 
اعتمادها في حالة احالتها مبرسوم ضرورة 

او رفضها من دون التعديل عليها.
وعن اهم التعديالت على القانون احلالي 
اجابت املصادر: لن يطبق بصورة مطلقة 
على اجلميع، وستحدد الالئحة التنفيذية 

للقانون الفئات التي يشملها.
وردا علــى ســؤال عن إصــدار بعض 
اللوائح التنفيذية للقوانني التي لم تصدر 
حتى اآلن، والتي ال تعديل عليها مبراسيم 
ضرورة، اجابت املصادر: سيعقد غدا اول 
اجتماع ملجلس الوزراء بعد صدور مراسيم 
حل املجلس والدعوة النتخابات جديدة، 
وسنعمل على اجناز االجراءات املطلوبة 
بدقــة وشــفافية. وردا علــى ســؤال عن 
خصخصة بعض القطاعات احلكومية وهل 
ستصدر مبرسوم ضرورة، اجابت املصادر: 
لن تصدر قرارات اخلصخصة مبراســيم 
ضــرورة. وبخصوص اآلليــة القانونية 
لتخفيض او الغاء دعم العمالة الوطنية 
الصحاب الرواتب العالية اوضحت املصادر 

ان ذلك لن يتم مبرسوم ضرورة.
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مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«: الكويت تقف على احلياد 
بشأن رئاسة لبنان وال تتدخل في األمور الداخلية للدول

هالة عمران 

نفت مصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى بوزارة 
اخلارجية ما ذكر في مواقع إلكترونية لبنانية، نقال 
عما وصفته تلك املواقع بـ »املصادر الديبلوماسية«، 
عن أن الكويت تقود حملة معارضة النتخاب العماد 
ميشال عون رئيسا للجمهورية، وأنها تعتبر انتخابه 
مبنزلة اعتداء على دول اخلليج. وأكدت املصادر 
في تصريح خاص لـ »األنباء« أن الكويت دولة ذات 

سيادة وتقف على احلياد وال تتدخل في الشؤون 
الداخليــة للدول. وأوضحت املصادر أن هذا األمر 
شأن لبناني داخلي يقره األشقاء اللبنانيون، مؤكدة 
في الوقت ذاته أن »الكويت كانت ومازالت وستبقى 
تؤكد التزامها احترام سيادة الدول وحسن اجلوار 
وعــدم التدخل في شــؤونها الداخلية«، وختمت 
املصــادر بالقول: »نتمنى لألشــقاء اللبنانيني أن 
تكون الظروف مهيأة وتساعد األطراف في إعادة 

االستقرار وجتاوز هذه املرحلة«.

فرج ناصر ـ سلطان العبدان

واصلت إدارة االنتخابات 
المــــرشحين  استقبــــال 
النتخابــات مجلس 20١6، 
 52 أمــس  تقــدم  حيــث 
مرشحا من بينهم امرأتان 
وبذلك يصبح إجمالي عدد 
المرشــحين 25١ مرشــحا 
حتــى اآلن مــن بينهــم ٨ 
نســاء وذلــك قبــل إغالق 
باب الترشيح بخمسة أيام. 
المرشــحون على  وتوزع 
الدوائر الخمس، حيث بلغ 
عدد المرشحين في الدائرة 
األولى ٤، فيما بلغ عددهم 

في الدائرة الثانية 7.
أما الدائــرة الثالثة فقد 
بلغ عدد المرشحين فيها 6 
والدائرة الرابعة ١7 مرشحا، 
فيما بلغ عدد المرشحين في 

الدائرة الخامسة ١٨.
المرشــحين  أبرز  ومن 
الذيــن تقدمــوا بطلبــات 
ترشــيحهم رئيس مجلس 
األمــة الســابق مــرزوق 
الغانم وأحمد باقر ورياض 
ومنصــور  العدســاني 
الظفيــري وغانــم الميــع 

وحمود الحمدان.
التفاصيل ص ٤2 - ٤٣ ٭

سجّل ترشحه أمس وأكد سعادته بعودة املقاطعني

الغامن: الشعب هو من يحدد
 رئيس املجلس املقبل

فرج ناصرـ  سلطان العبدان

قال رئيس مجلس األمة السابق ومرشح 
الدائرة الثانية مرزوق الغامن ان الشعب هو 

من يحدد رئيس مجلس األمة املقبل.
وأضاف قائال: بعــد ان حصنت احملكمة 
الدستورية الصوت الواحد، شاركنا دون 
املساس باآلخرين وظهر اليوم ان موقفنا 
هو الصحيح. وزاد الغامن عقب تســجيل 
ترشحه في ادارة االنتخابات بقوله: أنا سعيد 

بعودة املقاطعني والرجوع للحق فضيلة 
والشعب الكويتي اليوم سيحكم من كان 
موقفه على حــق. ومتنى الغامن ان تكون 
احلمالت االنتخابية راقية وتليق بالشعب 
الكويتي. وأكــد ان املرحلة املقبلة مرحلة 
حتديات أمنية واقتصادية وأضاف: أتطلع 
الى ان تكون احلمالت االنتخابية راقية وأي 
اختالف يكون في إطار الدستور، كاشفا 
ان استقالل القضاء سيكون أول القوانني 

في املجلس املقبل.

)أحمد علي( رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن متحدثا 

اقتصاد

عربية وعالمية

»شفروليه الغانم« تحتفل بالذكرى الـ 50 
إلطالق األسطورة »كامارو« 

الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق 
األدنى آندرو تابلر لـ »األنباء«: هزيمة »داعش« 

بالموصل أو الرقة ال تعني نهاية خطره

»داعش« يرد على خسائره في الموصل 
بمعركة مباغتة في الرطبة

تقارب سعودي ـ روسي بشأن النفط.. 
وتوقعات بتخفيض انتاج الكويت 80 ألف 

برميل يومياً

»الكويتية« تكشف عن شعارها و»هويتها اجلديدة« خالل حفل كبير مبصنع »بوينغ«

»الطائر األزرق« نحو العاملية بأسطول جديد

)سياتل - واشنطن(ـ  عاطف غزال

كشــفت  شــركة اخلطوط اجلويــة الكويتية، 
الناقــل الوطنــي للكويت، عن العالمــة التجارية 
وهويتها اجلديدة خالل حفل إطالق رســمي أقيم 
فــي املقر الرئيســي لشــركة »بوينغ« فــي مدينة 
ســياتل بالواليات املتحدة األميركية. ومت الكشف 
عن العالمة التجارية بحلتها اجلديدة على طائرة 
البوينغ 300ER-777 التي ستتسلم »الكويتية« 

الشهر املقبل أولى طائراتها احلديثة من هذا الطراز، 
بينما ســيتم االنتهاء من تســلم أسطول البوينغ 
بالكامــل في يوليو 20١7. وأكدت رئيســة مجلس 
اإلدارة والرئيســة التنفيذية لـ »الكويتية« رشــا 
الرومي أن الشركة »انطلقت اآلن إلى آفاق جديدة 
نحو استعادة رونقها وبهائها،  وال مجال للتراجع، 
ونحن مصممون على أن تتبوأ »الكويتية« مكانتها 

الالئقة التي احتلتها سنني طواال«.
التفاصيل ص 2٤ - 25  ٭

 »777-300ER وفد الكويت أمام طائرة »الكويتية« اجلديدة »بوينغ

نسخة كامارو اخلاصة بالذكرى اخلمسني    )زين عالم(
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»الزراعة« ُتعلن حالة الطوارئ ملنع 
دخول إنفلونزا الطيور للبالد

محمد راتب

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
حالــة الطوارئ في احملاجر واتخاذ اإلجراءات الوقائية 
وذلك احترازا من دخول مرض إنفلونزا الطيور للبالد 
بعد اكتشــاف حاالت منه فــي إحدى دول اخلليج، وقد 
قامت الهيئة بالتشديد على إجراءات احلجر الزراعي مع 
رفع حالة الطوارئ البيطرية.وطمأنت الهيئة في بيان لها 
املواطنني إلى عدم وجود إصابات حتى اآلن داخل البالد، 
مشيرة إلى انه مت اكتشاف حالة إصابة في إحدى دول 
التعاون قامت على إثرها بإعداد خطة طوارئ متكاملة 
علــى ضوء التعليمات وطرق الوقاية املعتمدة من قبل 
املنظمة العاملية للصحة احليوانية، مع تشديد إجراءات 

احلجر الزراعي في شتى املنافذ احلدودية.
التفاصيل ص٤ ٭
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