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غير مخصص للبيع

وفد كويتي إلى بغداد الستئناف مفاوضات «خور عبداهللا» 
عبداهللا الراكان 

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة أن وفــدا كويتيــا 
العاصمــة  إلــى  ســيتوجه 
العراقيــة بغــداد األســبوع 
اجلاري الستئناف املفاوضات 
الكويتيــة ـ العراقيــة حول 

«خــور عبــداهللا» وتعزيــز 
التعــاون والتنســيق حول 
امللفــات العالقــة بعد توقف 
فتــرة  خــالل  املفاوضــات 
جائحــة كورونا التي قاربت 
عامــني. وقالت املصــادر إن 
الوفــد يضــم وكيلــة وزارة 
املواصــالت م.خلود شــهاب 

والوكيل املساعد لقطاع النقل 
بالتكليــف م.جمال الكندري 
وبعض املسؤولني، الفتة إلى 
أهمية «خور عبداهللا» الكبيرة 
كممر مالحي يقع بني جزيرتي 
بوبيــان ووربــة الكويتيتني 
وشبه جزيرة الفاو العراقية، 
مشددة على ضرورة االنتهاء 

من ترسيم احلدود البحرية مع 
العراق بشكل كامل. وذكرت 
املصادر أن هناك حرصا من 
القيــادة السياســية في كال 
البلدين على االنتهاء من هذا 
امللف دون تعكير صفو أجواء 
العالقــات الثنائية وعالقات 

اجلوار بني البلدين.

تسجيل املرشحني: ٢٧ أو ٢٨ اجلاري
مرمي بندق

قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن مجلس الوزراء اعتمد في 
اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد النواف أمس مشروع مرسوم 
الدعــوة إلى االنتخــاب ورفعه إلــى القيادة 

السياسية. 
وأوضحت املصادر أن فتح الباب لتسجيل 
املرشحني سيكون ٢٧ أو ٢٨ اجلاري في اليوم 
نفســه لنشــر مرســوم الدعوة في اجلريدة 
الرســمية «الكويت اليوم» على ان يســتمر 
ملدة ١٠ أيام. وذكرت أن فترة تسجيل املرشحني 
ستكون اعتبارا من ٢٧ أغسطس حتى ٥ سبتمبر 
أو من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر، واختيار 
أي من التاريخني سليم حسب القانون الذي 
ينص على أن إعالن ونشــر مرسوم الدعوة 
وفتح باب الترشح لالنتخابات يجب أن تكون 

قبل موعد االنتخابات بشهر على األقل. وأكدت 
أن مشروع املرسوم نص على أن يكون تاريخ 

٢٩ سبتمبر املقبل موعدا للتصويت. 
وشددت املصادر على أن وزارتي الداخلية 
والعدل تأكدتا من عدم وجود أي أســماء في 
اجلداول االنتخابية ال تنطبق عليها شــروط 

االنتخاب. 
هذا، وقرر املجلس اعتبار يوم التصويت 
املوافــق ٢٩ ســبتمبر املقبل عطلــة ملوظفي 
الوزارات واملؤسسات واجلهات احلكومية على 
أن يتم التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية حول 
مواعيد العمل في اجلهات التي لها طبيعة عمل 
خاصة. وبناء على نص قانون الضرورة رقم 
٥ لسنة ٢٠٢٢ سيتم نشر اجلداول االنتخابية 
املعدلة بناء على قرارات احملكمة الكلية السبت 
٢٧ اجلاري، وتستقبل مخافر الشرطة الطعون 
علــى قــرارات إدارة االنتخابــات اعتبارا من
٢٤ اجلاري وحتال فورا إلى احملكمة الكلية.

ملدة ١٠ أيام.. والتصويت ٢٩ سبتمبر.. ومجلس الوزراء اعتمد مشروع املرسوم ورفعه إلى القيادة السياسية.. وقرر اعتبار يوم االقتراع عطلة ملوظفي احلكومة
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أعلن نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
د.محمــد الفارس أن مجلس 
الــوزراء اعتمــد مشــروع 
مرســوم بتشــكيل مجلــس 
إدارة الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات ملدة أربع 
سنوات. وقال د.الفارس عقب 
االجتماع األسبوعي للمجلس 
إن مشروع املرسوم نص على 
النحو التالي: م.عمر سعود 
العمر رئيسا، م.عبداهللا خالد 

العجمي نائباً للرئيس، د.وليد 
عيســى احلســاوي عضــوا 
متفرغا، م.محمد عبدالعزيز 
الراشد املوسى عضوا متفرغا، 

م.رنا مؤيد الرشيد عضوا غير 
متفرغ، م.شيماء نبيل التركيت 
عضوا غير متفرغ، د.فهد علي 

الزميع عضوا غير متفرغ.

م.عبداهللا العجمي م.عمر العمر
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في اجلداول ال تنطبق عليهم شروط االنتخاب

لقاء «األخوة» في العلمني يجمع قادة مصر واإلمارات والبحرين واألردن 
والعراق.. والسيسي يؤكد األواصر التاريخية الوثيقة بني مصر وأشقائها العرب


