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«الراي» تنشر تفاصيل االختراق األمني ...املتهم الرئيسي مواطن يعمل في امليناء ويملك صالحية توقيع األذونات

 ...وانكشف لغز الحاويات املفقودة!
 (ج .ب) استخدم نسخا من أوراق تخص حاويات للديوان األميري تحمل أثاث مركز جابر الثقافيوصورة البطاقة املدنية ألحد أبناء األسرة إلخراج الحاويات املشبوهة
 املتهمان الكويتي والهندي حاوال تحميل مسؤولية التهمة إلى وافد غادر البالد قبل ضبطهما| كتب محمد طالب |
ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
تحقيقاتها في قضية الحاويات
امل ـ ـهـ ــربـ ــة م ـ ــن مـ ـيـ ـن ــاء الـ ـش ــوي ــخ،
لـفــك «ش ـي ـفــرة» االخ ـت ــراق األمـنــي
الكبير للميناء على مدى األشهر
املاضية.
وك ـ ـ ـمـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــًا ،ف ـق ــد
أس ـهــم ال ـتــوصــل إل ــى الـحــاويـتــني
ّ
املهربتني في «انـفــراط» عقد لغز
ال ـحــاويــات األخ ــرى الـتــي غ ــادرت
جـ ـ ـم ـ ــارك مـ ـيـ ـن ــاء الـ ـش ــوي ــخ دون
ح ـس ـي ــب أو رق ـ ـيـ ــب ،ح ـي ــث شـكــل

ضـ ـب ــط املـ ـتـ ـه ــم األول ال ـك ــوي ـت ــي
وشريكه الهندي رأس الخيط في
الـقـضـيــة ال ـتــي فـكـكــت تحقيقات
النيابة طاسمها كاملة.
وكـ ـشـ ــف مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع عـلــى
ت ـح ـق ـي ـقــات ال ـن ـي ــاب ــة ل ـ ـ «ال ـ ـ ــراي»
ان «امل ــواط ــن املـتـهــم ال ــذي يــدعــى
(ج.ب) يعمل فــي ميناء الشويخ
ً
م ـ ـسـ ــؤوال ف ــي إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات،
ويـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك بـ ـصـ ـفـ ـت ــه ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة
صاحية توقيع أذونات الخروج
للحاويات».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
التحقيقات «كشفت ان الحاويات

الـتــي اختفت مــن ميناء الشويخ
دون أن تـ ـت ــرك وراء هـ ـ ـ ــا أث ـ ـ ـرًا أو
ً
دل ـ ـيـ ــا ،خ ــرج ــت بـ ـ ـ ــأوراق مـ ــزورة
(م ــانـ ـيـ ـفـ ـس ــت) تـ ـخ ــص ح ــاوي ــات
أخرى».
ك ـ ـيـ ــف ح ـ ـصـ ــل ذل ـ ـ ـ ـ ــك؟ ي ـج ـي ــب
املصدر ان «املتهم (ج.ب) اعترف
بـتـمـكـنــه م ــن إخ ـ ـ ــراج ال ـح ــاوي ــات
خ ـ ــال فـ ـت ــرة وصـ ـل ــت ف ـي ـه ــا إل ــى
ميناء الشويخ مجموعة حاويات
واردة ب ــاس ــم الـ ــديـ ــوان األم ـي ــري
ك ــان ــت تـحـمــل ت ـج ـه ـيــزات وأث ــاث ــًا
مل ــرك ــز ج ــاب ــر ال ـث ـق ــاف ــي ،وح ــاوي ــة
بــاســم أح ــد أب ـنــاء األس ــرة تحوي

اثاثا منزليا وامتعة خاصة».
واضـ ــاف ان «امل ـت ـهــم اسـتـخــدم
نسخة من البطاقة املدنية املرفقة
بأوراق تخليص الحاوية الواردة
بــاســم أح ــد أب ـنــاء األس ــرة اضــافــة
الى نسخ من مستندات حاويات
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان االمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري ...إلخـ ـ ـ ــراج
الحاويات املشبوهة».
وب ـ ّـني املـصــدر ان «التحقيقات
وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات ك ـش ـف ــت ان ع ـ ــددا
مـ ــن ال ـ ـحـ ــاويـ ــات غ ـ ـ ــادر ال ـك ــوي ــت
ب ـعــد إفـ ـ ــراغ ح ـمــول ـت ـهــا ،وف ـق ــًا ملا
أظ ـهــرتــه ك ـشــوف امل ـي ـنــاء لــأرقــام
التسلسلية للحاويات».

وتيرة التهديد باالستجوابات تتفاقم

ظواهر سلبية
َّ
طيرت ...الجلسة

وقـ ـ ــال املـ ـص ــدر ل ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ــراي» ان
«امل ـت ـه ـم ــني امل ــوق ــوف ــني (امل ــواط ــن
والهندي) حــاوال في االعترافات
الـ ـت ــي أدل ـ ـيـ ــا ب ـه ــا أم ـ ـ ــام ال ـن ـيــابــة
ت ـح ـم ـي ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة إل ـ ـ ــى أح ــد
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــني ال ـ ـ ـهـ ـ ــاربـ ـ ــني (ه ـ ـنـ ــدي
ال ـج ـن ـس ـي ــة) ،والـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان غـ ــادر
الباد قبل ضبطهما».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ان «الـتـحـقـيـقــات
تـ ـت ــواص ــل مل ـع ــرف ــة كـ ــل ت ـفــاص ـيــل
القضية ،وكشف جميع املتورطني
لـ ـضـ ـبـ ـطـ ـه ــم وإح ـ ــال ـ ـت ـ ـه ـ ــم أم ـ ـ ــام
ال ـج ـهــات املـخـتـصــة ملحاسبتهم
ومحاكمتهم».

أكد أن «لديها ما يكفي من السيولة ...وأكثر» مذكرًا باإلسهام في تمويل مشروع الوقود البيئي بقيمة  1.2مليار دينار

الحربش والهرشاني خالل جدالهما في الجلسة امس

العجيل لـ «الراي» :البنوك قادرة على تمويل
«الكويتية» ...وعجز امليزانية!
| كتب رضا السناري |
أك ــد رئ ـيــس ات ـح ــاد امل ـص ــارف،
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة مـجـمــوعــة
«ب ــرق ــان» ،مــاجــد الـعـجـيــل ،ق ــدرة
البنوك على املساهمة في تمويل
الـشــركــات واملـشــاريــع االئتمائية
الكبرى بقوة.
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراي»،
قـ ــال ال ـع ـج ـيــل «إن ك ــل امل ـص ــارف
م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـغ ـط ـيــة أي ت ـمــويــل
للشركات ،وكذلك للحكومة ،وأن
لديها املـقــدرة والسيولة الكافية
لذلك ،وال توجد لديها أي مشكلة
ف ــي ت ـمــويــل امل ـش ــاري ــع ال ـك ـبــرى»،
موضحًا في الوقت نفسه أن هذه
امل ـ ـقـ ــدرة ت ـن ـس ـحــب ع ـل ــى تـغـطـيــة
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات شـ ــركـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط

الجوية الكويتية لتمويل صفقة
طائرات بقيمة  600مليون دينار،
وغيرها من املشاريع التي يمكن
طرحها ضمن القواعد واملعايير
امل ـصــرف ـيــة امل ـه ـن ـيــة املـ ـح ــددة في
شأن منح التسهيات االئتمانية،
والتي تسري على العماء كافة.
وأض ـ ـ ــاف« :رغـ ـب ــة ال ـب ـن ــوك في
زي ــادة مساهماتها بالتمويات
الكبرى تتعاظم بحكم ما لديها
م ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت رس ـ ـم ـ ـلـ ــة ع ــالـ ـي ــة
ومـ ـنـ ـس ــوب سـ ـي ــول ــة ي ـب ـح ــث عــن
ف ــرص تـمــويـلـيــة ك ـبــرى مناسبة

املعلمون الكويتيون من حملة
«التخصصات الفائضة» إلى الوظائف اإلدارية
| كتب علي التركي |
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي الدكتور محمد
ال ـف ــارس لـ ـ «ال ـ ــراي» أن الـ ــوزارة
ب ـصــدد تشكيل ل ـجــان التعاقد
الـ ـخ ــارج ــي إل ـ ــى كـ ــل مـ ــن مـصــر
واألردن وتـ ــونـ ــس ،الس ـت ـي ـفــاء
حــاج ـت ـهــا م ــن أعـ ـض ــاء الـهـيـئــة
التعليمية للعام الدراسي املقبل
 2018/ 2017في التخصصات
الدراسية غير املستوفاة محليًا
كالرياضيات والفيزياء.
وأوض ــح ال ـفــارس أن اللجان
ستشكل ل ـلــدول ال ـثــاث املـشــار
إلـ ـيـ ـه ــا بـ ـمـ ـج ــرد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن

• العدساني أرجأ استجواب أبل  3أشهر
• السبيعي :إحالة «مكافحة الفساد» إلى التقاعد
ستؤدي إلى أزمة قانونية وسياسية ومالية
• الطبطبائي لصفاء الهاشم :أنا أكبر منك بـ  11يومًا
 ...ومن أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة

• نتطلع ملساهمة ائتمانية أعلى من تلك املمنوحة خالل 2016
• املصارف راغبة بزيادة مساهماتها بالتمويالت الكبرى بحكم رسملتها العالية

اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
املـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا
أنـ ــه س ـي ـتــم ف ـتــح بـ ــاب الـتـعــاقــد
املـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
ال ـتــي تـحـتــاجـهــا الـ ـ ــوزارة ،ومــن
ث ــم اس ـت ـك ـمــال الـ ـع ــدد امل ـط ـلــوب
خارجيًا.
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه كـ ـش ــف م ـص ــدر
تربوي لـ «ال ــراي» أن في إمكان
امل ـع ـل ـم ــني ال ـ ـسـ ــوريـ ــني ال ـت ـق ــدم
إلــى لجان التعاقد املشكلة في
الدول الثاث ،فيما أكد أن لجان
ال ـت ـع ــاق ــد امل ـح ـل ــي سـتـسـتـقـطــب
الـجـنـسـيــات الـعــربـيــة كــافــة في
التخصصات التي تشكل عجزًا
| التتمة ص | 32

محليات

ياسر عاطف لـ «الراي»:
أمر طبيعي اشتراط الكويت سداد
وارداتها النفطية ملصر نقدًا
ص8

ت ـق ــاب ـل ــه ،إض ــاف ــة إل ـ ــى خ ـبــرات ـهــا
االئتمانية» ،موضحًا أن رؤوس
أم ـ ـ ــوال ال ـب ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة تـبـلــغ
نحو  2.5مليار ديـنــار مــا يشكل
ن ـس ـبــة  31ف ــي املـ ـئ ــة م ــن رؤوس
أم ــوال الـشــركــات املــدرجــة ،بقيمة
سوقية تبلغ  10مليارات دينار،
بـ ـم ــا ي ـش ـك ــل نـ ـح ــو  40فـ ــي امل ـئ ــة
مــن القيمة الـســوقـيــة اإلجـمــالـيــة،
وج ـم ـي ـع ـهــا أرق ـ ـ ــام ت ـع ــزز وب ـق ــوة
م ــن ك ـف ــاءة ال ـب ـنــوك املـحـلـيــة على
املساهمة في التمويات الكبرى.
وقـ ـ ـ ــال «إذا كـ ــانـ ــت امل ـ ـصـ ــارف

أسـ ـهـ ـم ــت ف ـ ــي تـ ـم ــوي ــل مـ ـش ــروع
(الــوقــود البيئي) العماق العام
املــاضــي بقيمة  1.2مليار دينار،
فإنها تتطلع الـعــام الـحــالــي إلى
زي ـ ــادة مـســاهـمــاتـهــا االئـتـمــانـيــة
في مشاريع مماثلة وأكثر ،بدعم
مـمــا لــديـهــا م ــن مـ ــاءة ائتمانية
أكبر حتى من املسجلة في العام
املاضي ،خصوصًا في ظل قرارات
بنك الكويت املركزي التي تسمح
لـلـبـنــوك ب ـت ـجــاوز ال ـحــد األقـصــى
للتركز االئتماني للعميل الواحد
بـصـفــة خــاصــة ألغ ـ ــراض تـمــويــل

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان
ووليد الهوالن |

امل ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة وم ـشــاريــع
البنية التحتية».
وأع ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـعـ ـجـ ـي ــل ت ــأكـ ـي ــدات ــه
فـ ــي مـ ــا ي ـش ـب ــه الـ ـشـ ـع ــور بــال ـث ـقــة
عـلــى م ـق ــدرة ال ـب ـنــوك االئـتـمــانـيــة
الـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ،وأن ل ـ ـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف
املـحـلـيــة ال ـس ـيــولــة ال ـكــاف ـيــة الـتــي
تـجـعـلـهــا م ـس ـت ـعــدة لـلـتـمــويــات
الـكـبــرى ،ليس املوجهة فقط إلى
ال ـش ــرك ــات وامل ـش ــاري ــع اإلنـمــائـيــة
بل املقررة لتمويل العجز املحقق
ف ــي امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة م ــن خــال

كـ ــان ال ـ ـجـ ــدال ع ـل ــى ل ـج ـنــة «ال ـظ ــواه ــر
السلبية» كفيا بكشف ما في «القلوب
املــآنــة» ،اضافة الــى غيره من الجداالت
الـ ـتـ ــي تـ ــوزعـ ــت عـ ـل ــى اكـ ـثـ ــر مـ ــن صـعـيــد
وط ـي ــرت جـلـســة االم ـ ــس( .ت ـفــاص ـيــل ص
 )٦-4ول ــم يـكــن يـنـقــص س ــوى «الـفـتـيــل»
ال ـ ـ ــذي أتـ ـ ــى ع ـل ــى مـ ــن ع ـ ـبـ ــارة «م ـج ـلــس
م ـنــاديــب» عـلــى ل ـســان ال ـنــائــب الــدكـتــور
ً
ج ـم ـع ــان الـ ـح ــرب ــش ،واسـ ـ ـت ـ ــدرج ج ـ ــداال
«ســاخـنــًا» مــع الـنــائــب حمد الهرشاني،

| كتب علي العالس |

| بيروت « -الراي» |

الله» العسكري في واحد أو أكثر
من هذه الصراعات.
ْ
وعكست املواقف التي أطلقها
ٌّ
ْ
كــل من خــادم الحرمني الشريفني
املـ ـل ــك س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
وال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون خ ـ ــال ال ـخ ـلــوة
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تأجيل ثالث ملناقصة «العبدلية»
بسبب رأي «الفتوى والتشريع»

قمة سلمان  -عون:
ٌ
السعودية عون للبنان

ً
خادم الحرمني مستقبال عون أمس

ك ــان م ــن أدواتـ ـ ــه «تـخـلـيــص امل ـعــامــات»
ً
وصوال الى «عدم بيع الضمير».
وم ــا يـنـطـبــق ع ـلــى مـفــاعـيــل الـ ـج ــدال قد
يصح على العاقة بني السلطتني ،في ظل
الـتـهــديــد املـتـصــاعــد بــاالس ـت ـجــوابــات ،من
وزير االعــام وزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان الحمود ،الذي أعلن النائب
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـب ــاب ـط ــني ع ــن اس ـت ـج ــواب ــه،
مــؤي ـدًا بـعــدد مــن ال ـن ــواب مـنـهــم الحميدي
ال ـس ـب ـي ـعــي ،إلـ ــى ت ـلــويــح ال ـن ــائ ــب الــدك ـتــور
ع ـبــدال ـكــريــم ال ـك ـن ــدري ب ــاس ـت ـج ــواب وزي ــر
الـعــدل وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األمــة
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الرياض تنهي تجميد املساعدات العسكرية للجيش اللبناني

أع ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـادت الـ ـقـ ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة -
ُ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت فــي
الـ ــريـ ــاض أم ـ ـ ــس ،الـ ـع ــاق ــات بــني
الـبـلــديــن إل ــى مــا كــانــت عـلـيــه من
دفء بطي صفحة التوتر العابر
ٍ
ْ
ال ـت ــي س ــادت ـه ــا ع ـلــى مـ ــدى نحو
عام بفعل بروز سياسة خارجية
ل ـب ـيــروت خ ــرج ـ ْـت ع ــن الـتـضــامــن
العربي في ما خص الهجوم على
سفارة اململكة في طهران وإدانــة
ت ــدخ ــل اي ـ ــران و«ح ـ ــزب ال ـل ــه» في
شؤون دول خليجية عدة.
وح ـم ـل ـ ْـت ن ـتــائــج زيـ ـ ــارة ع ــون،
الـ ــذي اخ ـت ــار ال ـس ـعــوديــة لـتـكــون
مسرح إطالته الخارجية األولى
على ان يـتـ ّ
ـوجــه منها الـيــوم إلى
ق ـط ــر ،ك ــل ال ــدالئ ــل ع ـلــى تـكــريــس
عــودة الــدور السعودي في لبنان
وان ـت ـهــاء مــرحـلــة «إدارة الـظـهــر»
ل ــه ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه م ـع ــاودة
بـ ـي ــروت ت ـم ـ ْـوض ـع ـه ــا ال ـخ ــارج ــي
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ت ـ ـصـ ــويـ ــب مـ ـس ــار
االنحراف خارج الحضن العربي
ـات أكـثــر تــوازنــًا
ملصلحة س ـيــاسـ ٍ
ع ـل ــى ق ــاع ــدة ت ـح ـي ـيــد ال ـس ـل ـطــات
الرسمية نفسها عــن الصراعات
الخارجية كما عن انخراط «حزب

(تصوير نايف العقلة)

(رويترز)

ال ـث ـنــائ ـيــة بـيـنـهـمــا ف ــي ال ــدي ــوان
امل ـل ـكــي ك ـمــا ال ـل ـقــاء امل ــوس ــع ،طـ ّـي
ص ـف ـحــة ال ـت ــوت ــر ال ـع ــاب ــر وعـ ــودة
ال ـس ـع ــودي ــة ع ــن ق ـ ــرار «امل ــراج ـع ــة
الشاملة» للعاقات مع لبنان الذي
ْ
كــانــت اتـخــذتــه فــي فـبــرايــر ،2016

وســط نتائج تشي بـقــرب رجــوع
السياح السعوديني والخليجيني
إلــى بـيــروت و«إط ــاق محركات»
ت ــزخ ـ ُّي ــم الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي،
ـات إلي ـ ـ ـعـ ـ ــاز
وتـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــب تـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ٍ
خ ـ ــادم ال ـح ــرم ـ ْـني ال ـش ــري ـف ـ ْـني إلــى
امل ـس ــؤول ــني ال ـس ـع ــودي ــني «درس
املــواض ـيــع الـتــي اث ــاره ــا الرئيس
عون اقتصاديًا وامنيًا وعسكريًا
وسياحيًا» وهو ما يعني ضمنًا
معاودة تحريك ملف هبة الثاث
مليارات دوالر لتسليح الجيش
ال ـل ـب ـن ــان ــي وهـ ـب ــة املـ ـلـ ـي ــار لــدعــم
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة األخـ ـ ــرى بـعــدمــا
ّ
كانت الــريــاض علقت العمل بها
قبل نحو عام.
وخـ ـ ــال االس ـت ـق ـب ــال الــرس ـمــي
ال ـ ــذي أق ــام ــه ل ـع ــون ف ــي ال ــدي ــوان
امل ـل ـك ــي ،ش ـ ــدد املـ ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ع ـل ــى «ان ال بــديــل
عــن لبنان وان السعودية ترغب
ف ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــات
التاريخية مع لبنان وتطويرها»،
الفتًا إلى ان «اململكة ال تتدخل في
شؤون لبنان وتترك للبنانيني ان
يقرروا شؤونهم بأنفسهم (».)...
واذ اك ـ ــد وقـ ـ ــوف امل ـم ـل ـكــة إل ــى
جــانــب لبنان وسعادتها بعودة
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كشف مصدر مطلع لـ «الــراي»
ع ـ ــن «تـ ـصـ ـمـ ـي ــم إدارة الـ ـفـ ـت ــوى
والتشريع على ترسية مناقصة
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ال ـ ـع ـ ـبـ ــدل ـ ـيـ ــة لـ ـت ــولـ ـي ــد
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة
الشمسية وفق القانون 2010/ 39
ولـ ـي ــس الـ ـق ــان ــون ،»2014/116
مـشـيـرًا إل ــى أن «تـصـمـيــم اإلدارة
أدى إلــى تأجيل إغــاق املناقصة
ثاث مرات».
وق ـ ــال املـ ـص ــدر «ك ـ ــان يـفـتــرض
أن يـ ـت ــم إغـ ـ ـ ــاق املـ ـن ــاقـ ـص ــة أمـ ــام
التحالفات املتنافسة في  4يناير
ال ـجــاري قبل تمديدها ملــدة شهر

إضافي ،وذلك بسبب إصرار إدارة
ال ـف ـتــوى ع ـلــى م ــواء م ــة املـنــاقـصــة
املطروحة وترسيتها وفق القانون
 ،39مــا وض ــع هيئة ال ـشــراكــة بني
ال ـق ـط ــاع ــني ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص فــي
موقف ال تحسد عليه».
وأوض ـ ــح امل ـص ــدر أن «تــأجـيــل
إغ ـ ــاق م ـنــاق ـصــة املـ ـش ــروع ال ــذي
ت ـب ـلــغ ك ـل ـف ـتــه ن ـح ــو  300مـلـيــون
دي ـ ـن ـ ــار ب ـ ـق ـ ــدرة إنـ ـت ــاجـ ـي ــة 250
م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط عـ ـب ــر ن ـ ـظـ ــام م ـ ــزدوج
مـ ــن الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة والـ ـغ ــاز
ال ـط ـب ـي ـع ــي ،ج ـع ــل امل ـس ـت ـث ـمــريــن
ف ــي هـ ــذا املـ ـش ــروع ي ـش ـك ـكــون في
إم ـك ــان ـي ــة إغ ـ ـ ــاق امل ـن ــاق ـص ــة فــي
التاريخ املقرر».

اقتصاد

«الراي» تنشر خطط «البترول»
لتوظيف الكويتيني في «النفط»
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