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 ألول مرة في الكويت 

 شاهد الصفحة 
  بتقنية الواقع املعزز  

 Zappar حمل تطبيق 
 الروضان افتتح معرض احتاد الصناعات الكويتية: 

  تعديالت قانون الصناعة في مراحلها النهائية 

 خالد الروضان وهند الصبيح وحسني اخلرافي خالل افتتاح املعرض           (متني غوزال) 

 25 

 يجوز بقانون إلغاء تحصين زيادة البنزين ألنه ليس صحيحاً أن تحصين قرار الحكومة يلغي الحق المكفول دستورياً للمجلس في تقديم اقتراح جديد 

 العفو العام يتصدر مائدة احلكومة والبرملان 
 مريم بندق

  
  قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» إنه الى حد كبير اتضحت تصورات 
كل من السلطتني إزاء معاجلة امللفات العالقة 
خصوصا على صعيد التشــكيل احلكومي 
اجلديد، وإعادة اجلناسي، والعدد الذي يجوز 
جتنيسه واالستعانة بغير محددي اجلنسية 
في اجليش، وبقيت بعض امللفات التي على 

رأسها قضية العفو العام. 
  وفي الوقت الذي أوضحت فيه املصادر أن 
العفو الشامل ال يكون إال بقانون حسب نص 
املادة ٧٥ من الدســتور، فقد دعت إلى تسيد 
هذا امللف مائدة احلوار بني السلطتني، والذي 
من املؤكد أنه ســيقود إلى معاجلة توافقية 
ترضي كل األطراف وتؤكد في الوقت نفسه 

على هيبة القانون.

  هذا، وأكدت مصادر دستورية رفيعة في 
تصريحــات خاصة لـ «األنبــاء»، أنه ليس 
صحيحا أن حتصني احملكمة الدستورية لقرار 
مجلس الوزراء بزيادة تعرفة البنزين يلغي 
أو يحّد من احلق املكفول دستوريا ألعضاء 
مجلس األمة في تقدمي اقتراح بقانون إللغاء 

قرار الزيادة حتى بعد حتصينه.
  وأشارت املصادر إلى أنه في حال صدور 
قانون من مجلس األمة يلغي فورا قرار مجلس 

الوزراء بزيادة تعرفة البنزين. 
  وأضافت املصــادر: صحيح من الناحية 
الدستورية مت حتصني قرار مجلس الوزراء 
بزيــادة تعرفة البنزين لكن إذا أراد النواب 
إلغاء هــذه الزيادة فمن حقهم الدســتوري 
أيضا تقدمي اقتراح بقانون والتصويت عليه، 
وفي حالة صدور قانون يلغى قرار احلكومة 

بزيادة البنزين ألن القانون يلغي القرار. 

 الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في االجتماع الوزاري 

 أحد مخططات مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق ٣٠) 

 «جاتكا» تالحق ١٦ ألفاً يحملون جنسيات أوروبية في الكويت 

 «األشغال» تبدأ تطوير طريق الفحيحيل ملواكبة «التنمية الشاملة».. وتوقيع اتفاقية تطوير الدائري الرابع قريباً 

 محمود فاروق
  

  كشفت مصادر لـ «األنباء» عن وجود ١٦ ألف شخص 
يحملون جنســيات أوروبية مقيمــني بالكويت معرضني 
للكشف عن حساباتهم املصرفية وكل املعلومات الضريبية 
املرتبطة بالدول التي يحملون جنسيتها في إطار االتفاقية 

الدوليــة لالمتثــال الضريبي (جاتــكا)، والتي يتوقع أن 
تدخل حيز التنفيذ بحلول العام ٢٠٢٠.وتختلف «جاتكا» 
عن قانون االمتثال الضريبي «فاتكا» الذي يشمل حاملي 
اجلنسية األميركية فقط، حيث تعتبر أكثر شموال وتتضمن 
جنســيات أكثر وفي مقدمتها فرنســا وبريطانيا وأملانيا 

وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

 الشاهني: سكن مؤقت لطالبي الرعاية السكنية 
 قدم النائب أســامة الشــاهني اقتراحا بحيث 
تقوم الدولة بشــراء أو إنشاء عمارات مبختلف 
احملافظات تتوافر فيها شــقق ســكنية مناسبة 
للمواطنني وتتالءم مع احتياجاتهم، خاصة مع 
طول مدة االنتظار للحصول على السكن اخلاص 
لزيادة املعروض في سوق العقار وتقليل أسعار 

إيجارات الشقق السكنية. وعلل الشاهني اقتراحه 
بــأن بنك االئتمان يدعم املواطن املتقدم بطلبات 
الرعاية الســكنية لدى املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية مببلغ ١٥٠ دينارا شــهريا يعينه على 
تأجيــر مســكن خاص به حتــى يتم تخصيص 

سكن من املؤسسة.

 اخلالد: الكويت تدعم إجراءات السعودية والبحرين للحفاظ على أمنهما واستقرارهما 

 خالفوا في قضايا تغيب ومرور وقانون اإلقامة 

 «الوزاري العربي»:  مخاطبة مجلس األمن باخلروقات اإليرانية 

 مبادرة إنسانية.. اإلفراج عن ٥٠ سوريًا صادر 
بحقهم قرارات إبعاد.. والنظر في أوضاع آخرين 

 جاسم التنيب ـ أمير زكي
  

  بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح، ووكيل الوزارة 
الفريق محمود الدوسري، أفرجت «الداخلية» 
عن ٥٠ سوريا صدر ضدهم قرار باإلبعاد على 
خلفيــة قضايا تغيب وقضايا مرورية وكذلك 

مخالفة قانون اإلقامة. 
  هذا، وتقوم إدارة اإلبعاد بتنفيذ التوجيهات، 
كما جتري دراسة أوضاع السوريني اآلخرين 

الصادر بحقهم قرارات إبعاد. وأوضحت مصادر 
أن اإلفراج عن السوريني يتم بكفالة شخصية 
مــن قبل كفيــل كويتي، ويتم وضــع «بلوك» 
عليهم، على أن يراجعوا ادارة اإلبعاد شــهريا 

للتوقيع بصفة شخصية.
  وقالت املصادر إن هذه املبادرة اإلنســانية 
للمشمولني جاءت بسبب األوضاع في سورية 
والتي لم تستقر بعد، مشددة على وجود قيد 
أمنــي على املفــرج عنهم حتــى تنتهي األزمة 

السورية. 

 أ.ش.أـ  ووكاالت: كلف مجلس جامعة الدول العربية 
في اجتماعه الطارئ امس الذي انعقد بناء على طلب 
ســعودي لبحث التهديدات اإليرانية لدول املنطقة، 
املجموعــة العربية في نيويــورك مبخاطبة رئيس 
مجلــس األمن لتوضيح اخلروقات اإليرانية لقراري 
مجلــس األمــن ٢٢٣١. و٢٢١٦ وأدان املجلس بشــدة، 
عمليــة إطالق صاروخ باليســتي إيراني الصنع من 
األراضي اليمنية مســتهدفا «الرياض» واعتبار ذلك 
عدوانا صارخا ضد اململكة العربية السعودية وتهديدا 
لألمن القومي العربي. وأكد املجلس حق السعودية في 
الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه املادة 
٥١ من ميثاق األمم املتحدة ومساندتها في اإلجراءات 
التي تقرر اتخاذها ضد تلك االنتهاكات اإليرانية في 
إطار الشرعية الدولية، وإدانة جميع األعمال اإلرهابية 
التــي تقوم بها إيــران في مملكــة البحرين وآخرها 
تفجير خط أنابيب النفط البحريني واعتباره عمال 
إرهابيا قامت به مجموعة مدعومة من إيران واحلرس 
الثوري اإليراني. وحّمل املجلس حزب اهللا اللبناني 
اإلرهابي «الشريك في احلكومة اللبنانية» مسؤولية 
دعم اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية في الدول العربية 
باألسلحة املتطورة والصواريخ الباليستية والتأكيد 
على ضرورة توقفه عن نشــر التطــرف والطائفية 
والتدخل في الشــؤون الداخليــة للدول وعدم تقدمي 
أي دعم لإلرهــاب واإلرهابيني في محيطه اإلقليمي. 
وفي مؤمتر صحافي عقب االجتماع، أشار األمني العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الى أن وفد لبنان 
وافق على البيان، وحتفظ على بنود بشأن حزب اهللا. 
وألقى الشيخ صباح اخلالد كلمة أمام االجتماع جدد فيها 
ادانة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه االعتداءات 
والتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب اململكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين وتضامنها الكامل 
معهما ودعــم كل اإلجراءات التي يتخذونها للحفاظ 
على أمنهما وسالمتهما واستقرارهما حيث يعد ذلك 

من صميم األمن القومي العربي.

 عادل الشنان
  

  كشــفت تقاريــر للرعايــة 
السكنية عن انتهاء فرق املقاولني 
وإدارة التنفيذ بإشــراف مباشر 
من وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ياسر أبل من أعمال ٢٢ مشروعا 

للقسائم السكنية واملباني العامة 
وما يتبعها من بنية حتتية تتبع 
٩ مشــاريع رئيسية موزعة من 
أقصى شمال البالد حتى جنوبها. 
وأضافت التقارير ان العقود التي 
مت تنفيذها حتى نهاية ٢٠١٦ شملت 
أعماال للمباني العامة. وبينت ان 

قيمة عقــود املباني العامة التي 
نفــذت بلغــت ٢٥١ مليونا و٩٦٧ 
ألف دينار توزعت على مشاريع 
مــدن وضواحــي «شــمال غرب 
الصليبخات، صباح األحمد، جابر 
األحمد، النسيم، القيروان، الوفرة 
القائم، توسعة الوفرة، أبوحليفة، 

سعد العبداهللا». ولفتت إلى إجناز 
أكثر من ٩٠٪ من أعمال القسائم 
واخلدمــات ملشــاريع مدينتــي 
«صباح األحمد وجابر األحمد»، 
إضافة إلى إمتام مشروع شمال 
غرب الصليبخات وتوسعة الوفرة 

وأبوحليفة اإلسكاني.  
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ال�صروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2017/10/15 حتـى 2017/11/25.
� 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
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 اجلاراهللا: احلريري لن يزور الكويت حاليًا 
  ومرحب به في أي وقت بعد عودته إلى لبنان 

 «املواطن احملتجز في إيران بصحة جيدة ونأمل اإلفراج عنه قريباً» 

 بيان عاكوم 
  

  نفى نائب وزير اخلارجيـــة خـــالد اجلاراهللا 
ما أثير عن زيارة رئيس وزراء لبنان سعد احلريري 
إلى الكويت، مشيرا إلى أن الكويت ترحب به في 
اي وقت بعد عودتــه الى لبنان. وقال اجلاراهللا 
خــالل االحتفال بالعيد الوطني العماني أمس ان 
اعضاء السفارة الكويتية في ايران زاروا املواطن 
فالح العازمي احملتجز على خلفية دخوله منطقة 
عســكرية باخلطأ واطمأنوا على صحته، آمال ان 
يتم اإلفراج عنه في اقرب فرصة ممكنة، موضحا 

 خالد اجلاراهللا ان السلطات اإليرانية تعامله معاملة جيدة. 

 «السكنية»: ٢٥٢ مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية 


