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احلجرف للحكومة: التلويح بحل املجلس ال يخيفنا

الغامن يحاول تهدئة األجواء قبل جلسة الثالثاء

محاوالت عدد كبير من النواب مترير قانون 
اجلنسية اجلديد مبا يحمله من مخالفات وبالو 
تؤثر على التركيبة السكانية وتسحب صالحية 
ــر خــطــيــر.. ملف  األمــيــر فــي منح اجلنسية أم
اجلنسية شائك وفيه مدعون كثر وليس لهم 
احلــق في االنتساب إلــى الكويت.. جــاءت بهم 
السلطة ووظفتهم بالقوات املسلحة بعد عام 
67.. معظمهم معلوم الهوية.. الديرة لها أهلها 

ونرفض هذا العبث!!!

بني السطور

 ربيع �صكر

علمت »الوسط« من مصادرها اخلاصة أن الرئيس الغامن 
فور وصوله الى مجلس االمة امس وعقب تصريح النائب 
مبارك احلجرف، توجه الغامن سريعا الى مكتب النائب 
جمعان احلربش مببنى األعــضــاء اجلــديــد، ثم وصــل الى 

املكتب عدد من النواب وكانت فيما يبدو محاولة للتهدئة .
وقالت مصادر مطلعة لـ »الــوســط«: ان النواب تلقوا 
تأكيدات أن ما حدث مع سعد العجمي بذهاب وفد أمني إليه 
كان اجتهاداً من الداخلية دون ان يخطروا أحدا، وانهم تلقوا 

وعودا مبعاجلة االمر.
وكانت قد شهدت أروقة املجلس حتركات نيابية – نيابية 
أمس استعدادا جللسة الثالثاء املدرج عليها قانون اخضاع 
قــرارات سحب اجلناسي لرقابة القضاء ، وسيطرت على 
تصريحات واجتماعات رئيس املجلس مرزوق الغامن مع 
النواب ما تردد عن الوفد األمني الذي التقى سعد العجمي 

ورفضه االعتذار.

اللجنة املشتركة لـ »أوبك« ستناقش متديد الفترة في فيينا الشهر املقبل

املرزوق: األرقام تثبت جناح خطة تطبيق خفض اإلنتاج
ــرزوق، إن  قال وزيــر النفط عصام امل
اللجنة الوزارية املشتركة ملنظمة الدول 
املــصــدرة للبترول »أوبــــك«، ومنتجي 
النفط غير األعضاء، سيناقشون متديد 
فترة خفض اإلنتاج في اجتماعات فيينا 

الشهر املقبل.
وأضـــاف فــي مؤمتر صحافي أعقب 
اجتماع اللجنة في الكويت، أمس األحد، 
أن “األرقام تثبت جناح خطة “أوبك” في 

تطبيق خفض االنتاج”.
وكانت منظمة “أوبك” أعلنت نهاية 
نوفمبر املاضي، أن أعضاءها توصلوا 
إلى اتفاق بشأن تخفيض اإلنتاج الكلي 
للمنظمة مبقدار 1.2 مليون برميل ابتداء 
من األول من يناير 2017 ملدة ستة أشهر، 

ودخل فعالً حيز التنفيذ.
ويهدف القرار الذي انضمت له دول 
من خارج املنظمة في ديسمبر املاضي، 
ــى إعـــادة االســتــقــرار ألســـواق النفط  إل
العاملية، بعد موجة هبوط في أسعارها 

خــالل العامني ونصف العام املاضية، 
نتيجة ارتفاع املعروض في السوق.

وتبلغ حصة اخلفض من الــدول غير 
األعــضــاء وعــددهــا 11، نحو 558 ألف 
برميل يومياً، ودخل القرار حيز التنفيذ 

مطلع العام اجلاري بالتزامن.
ــرزوق إلــى “ارتفاع التزام  وأشــار امل
دول أوبك وخارجها بخفض اإلنتاج من 
%90 خالل يناير املاضي، إلى 94 في 
املئة الشهر املاضي”، متوقعاً “حتسنا 
في األسعار في الربع الثالث من العام 

اجلاري”.
ــك، اعلن املـــرزوق ان الكويت  إلــى ذل
تأمل باستئناف العمل في حقلني نفطيني 
مشتركني بني الكويت واململكة العربية 
السعودية خــالل شهرين، بعد اشهر 
طويلة من توقف العمل فيهما بسبب 

مخاوف بيئية.

إلـــــى الــقــضــاء الـــلـــجـــوء  الـــكـــنـــدري يـــؤكـــد وجــــــود تــــوافــــق عـــلـــى مـــنـــح مــــن تــســحــب أو تــســقــط جــنــســيــتــه حــــق  الــــكــــرمي  عـــبـــد 

خروج سد الفرات عن اخلدمة بسبب املعارك قرب الرقة

»سورية الدميقراطية« تدخل مطار الطبقة العسكري

طفلة سورية مشردة تلعب خارج منزلها في الغوطة الشرقية

احلجرف: تشكيل جلنة 
للتحضير خلصخصة البورصة

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أســواق املــال الدكتور 
نايف احلجرف أمس األحد تشكيل جلنة برئاسة هيئة أسواق 
املــال وشركتي البورصة واملقاصة للتحضير خلصخصة 

البورصة.
وأضــاف احلجرف في تصريح للصحافيني على هامش 
افتتاح مؤمتر الهيئة السنوي الثاني ان خصخصة البورصة 
حتتاج الــى حتضير دقيق للوفاء باملتطلبات الـــواردة في 
القانون املعني في هذا الشأن مؤكدا عدم حتديد موعد إلطالق 

عملية اخلصخصة حتى اآلن.

»اجلمارك«: لن نتوانى في وقف 
أي جتاوزات حلماية أمن الكويت

أكــدت اإلدارة العامة للجمارك 
أمس األحد أنها لن تتوانى في وقف 
أي جتاوزات يتم متريرها بصورة 
غير قانونية وغير نظامية وذلك 

حلماية أمن دولة الكويت.
جــاء ذلــك في تصريح صحافي 
للمدير العام لالدارةالعامة للجمارك 
بــاإلنــابــة عــدنــان القضيبي عقب 
افتتاح دورة التدريب التي تنظمها 
)اجلــمــارك( بالتعاون مــع إدارة 

اجلمارك األمريكية وأمــن احلدود 
األمــريــكــي ووكــالــة األمــن القومي 
األمريكية بعنوان )التحريات املالية 
ــدود(  حــول تهريب النقد عبر احل

وتستمر خمسة أيام.
وقــال القضيبي إن )اجلــمــارك( 
تــأخــذ أي مــعــلــومــات تــصــل إليها 
على محمل اجلــد بغض النظر عن 

مصدرها

ــــــــوات ســـوريـــة  اعـــلـــنـــت ق
الدميوقراطية، وهــي حتالف من 
املقاتلني العرب واالكـــراد يحظى 
بدعم الواليات املتحدة، أمس انها 
دخــلــت مــطــار الطبقة العسكري 
الــذي يسيطر عليه تنظيم الدولة 

االسالمية في شمال سورية.
ــال املتحدث الرسمي باسم  وق
ــالل سلو  ــوات العميد ط ــق ــذه ال ه
لفرانس برس ان »قــوات سورية 
الدميوقراطية سيطرت على اكثر 
ــن مطار  ــي املــئــة م ــن خمسني ف م
الطبقة العسكري«، الفتا الــى ان 
ــارك مستمرة داخـــل املطار  ــع »امل
ومــحــيــطــه« ومــتــوقــعــا »ان تتم 
السيطرة على املطار بشكل كامل 

خالل الساعات القليلة القادمة«.

اجلــيــش الــعــراقــي يــبــرئ نــفــســه من 
»مجزرة« غرب املوصل 
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املشاريع  تدعم  »التربية«  الفارس: 
العملية  تــطــويــر  إلــــى  تــهــدف  الــتــي 

التعليمية 

3

الشركات  إلفصاحات  الترقب  وتيرة 
على  تــنــعــكــس  املـــالـــيـــة  بــيــانــاتــهــا  عـــن 

تعامالت البورصة 

النصف للعبدالله:
بيننا وبينك املنصة

هــدد النائب راكــان النصف وزيــر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبدالله   باملساءلة السياسية ووضعه 
على املنصة اذا لم يبادر في وقف التالعب والتجاوزات في جلنة 
املناقصات املركزية، وقال النصف في مؤمتر صحافي هناك 
تالعب كبير يحدث في جلنة املناقصات وهدر في االموال العامة 
وعلى الوزير محمد العبدالله حتمل املسؤولية وإيقاف العبث 
الذي يحصل في املناقصات العامة واضاف النصف  قائال  مت 
تأهيل شركات بطريقة مخالفة لقانون املناقصات وهذا لن نقبل 
به الفتا الى ان  الوزير محمد العبدالله امام مسؤولية سياسية 

ومايحدث من تالعب في املناقصات العامة امر مرفرض بتاتا

ديوان اخلدمة املدنية يؤكد:

مرسوم أفضلية التعيني ألبناء 
الكويتية يشمل »البدون«

قال ديــوان اخلدمة املدنية أمس 
االحد ان املرسوم اخلاص بأفضلية 
تعيني ابناء االم الكويتية من أب 
غير كويتي في اجلهات احلكومية 
الذي صدر أخيرا ينطبق على غير 
الكويتيني سواء أكانوا من محددي 
اجلــنــســيــة أم مـــن غــيــر مــحــددي 

اجلنسية.
ـــــح الــــديــــوان أمــــس ان  وأوض
املــرســوم رقــم )17 لسنة 2017( 

بشأن منح األفضلية في التعيني 
لــأبــنــاء غــيــر الــكــويــتــيــني مــن أم 
كويتية يتعلق بتشغيلهم باجلهات 
ـــدم وجـــود  ــرط ع ــش احلــكــومــيــة ب
ــدى الــديــوان  كويتيني مسجلني ل

بالتخصصات املطلوبة.
وافاد البيان بورود استفسارات 
ــذه  ــوص تــطــبــيــق ه ــص ــخ ــــدة ب ع

األفضلية لذا فان 

الــــــكــــــويــــــت تــــــأمــــــل فـــــــي إعـــــــــــــادة افــــــتــــــتــــــاح حــــقــــلــــي »اخلــــــفــــــجــــــي« و»الـــــــــــوفـــــــــــرة« خـــــــــالل شـــهـــريـــن

عصام املرزوق متحدثاً
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