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احلكومة األولى للنواف.. مرحلة جديدة
عودة عبدالرحمن املطيري لـ «اإلعالم» و«الشباب» والكندري يتسلَّم «اإلسكان» و«مجلس األمة» واجلالوي يضيف «األوقاف» لـ «العدل» و«النزاهة»

د. خالد السعيد 
(وزير الصحة)

د. علي املضف
(وزير التربية ووزير التعليم العالي 

والبحث العلمي)

الشيخ طالل اخلالد 
(نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 

ووزير الداخلية بالوكالة)

عيسى الكندري 
(وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 

العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة) 

د. محمد الفارس 
(نائب رئيس الوزراء وزير النفط 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء)

املستشار جمال اجلالوي 
(وزير العدل ووزير دولة لشؤون 

تعزيز النزاهة ووزير األوقاف)

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
(وزير اخلارجية)

د. رنا الفارس 
(وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات) 

عبدالرحمن املطيري 
(وزير اإلعالم والثقافة 

ووزير الدولة لشؤون الشباب)

فهد الشريعان
(وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون 

االجتماعية والتنمية املجتمعية)

علي املوسى 
(وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء 

واملاء والطاقة املتجددة)

عبدالوهاب الرشيد 
(وزير املالية ووزير الدولة للشؤون 

االقتصادية واالستثمار )

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد  صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء

بأمر أميري.. أحمد النواف «سمو»
صدر أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء ، وجاء فيه:
تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

 سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،  وعلى رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

رشيد الفعم

يــؤدي ســمو رئيــس مجلس الــوزراء 
الشــيخ أحمــد النــواف وأعضــاء احلكومة 
اجلديــدة اليــوم اليمــني الدســتورية أمــام 
للحكومــة  رئيســا  السياســية  القيــادة 
الـــ ٤٠ في تاريخ الكويت. وتعتبر احلكومة 
األولى لسمو الشيخ أحمد النواف استعدادا 
للمرحلة املقبلة التي سوف تبنى عليها عدة 
استحقاقات، ومن أبرز أعمالها اإلشراف على 
تنظيم العملية االنتخابية بعد صدور مرسوم 

حل مجلس األمة وإعالن النتائج. 
مصدر وزاري أبلغ «األنباء» أن احلكومة 

ستعقد اجتماعا اســتثنائيا بعد أداء القسم 
الدستوري لوضع الترتيبات الالزمة وأجندة 
عملها املقبلة، مشيرا الى أن احلكومة اجلديدة 
لن تقــدم برنامج عمل جديدا بل ستســتمر 
علــى برنامج عمل احلكومة الســابقة حلني 
تشكيلها من جديد بعد ظهور نتائج االنتخابات 

التشريعية. 
وكمــا كان متوقعــا، خرجت التشــكيلة 
احلكوميــة إلى النــور دون تغيير كبير في 
األســماء واحلقائــب كونها حكومــة مؤقتة 
باســتثناء عودة عبدالرحمــن املطيري إلى 
وزارتي اإلعالم والشباب اللتني كان يشغلهما 
د. حمــد روح الدين، ومغــادرة ثالثة وزراء 

منتخبني كانت رغبتهم في خوض الســباق 
االنتخابي. ومبوجب املرسوم املشكل للحكومة 
األولى لسمو الشيخ أحمد النواف، احتفظ نائب 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ طالل اخلالد 
بحقيبة الدفاع، إضافة إلى «الداخلية» بالوكالة، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء د.محمد الفارس 
بحقيبتي «النفط» و«شؤون مجلس الوزراء»، 
فيما أسندت لعيسى الكندري حقيبتا «اإلسكان 
والتطوير العمراني» التي كان يشغلها مبارك 
العــرو و«شــؤون مجلس األمــة» التي كان 
يشغلها محمد الراجحي، وأضيفت «األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية» التــي كان يحملهــا 
الكندري، إلى املستشار جمال اجلالوي وزير 

العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة. 
واحتفظ الشــيخ د.أحمــد الناصر مبنصبه 
وزيــرا للخارجيــة، ود.رنا الفــارس وزيرة 
الدولة لشــؤون البلدية وشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، ود.علي املضف وزيرا 
للتربيــة ووزيــرا للتعليم العالــي والبحث 
العلمي، ود.خالد الســعيد وزيــرا للصحة، 
وعبدالوهاب الرشــيد وزيرا للمالية ووزير 
دولة للشؤون االقتصادية، وعلي املوسى وزيرا 
لألشغال والكهرباء واملاء والطاقة املتجددة، 
وفهد الشــريعان وزيرا للتجارة والصناعة 
ووزيــرا للشــؤون االجتماعيــة والتنميــة 

املجتمعية.

سمو رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة اجلديدة يؤدون اليمني الدستورية اليوم أمام القيادة السياسية
مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا استثنائيًا بعد أداء القسم لوضع الترتيبات الالزمة للمرحلة املقبلة
ال برنامج عمل جديدًا واالستمرار على برنامج احلكومة السابقة حلني تشكيل «اجلديدة» بعد االنتخابات
مغادرة ثالثة وزراء منتخبني التشكيل اجلديد لرغبتهم في خوض االنتخابات النيابية املقبلة  

اقتصاد

حمد احلميضي م.فهد علي الغامن

«أوالد علي الغامن» تنمو 
بأرباحها ١١٫٦٪ في النصف 

األول إلى ٨٫٨ ماليني 
دينار.. وتوزع ٣٪ نقدًا

 ١٠٫٧ ماليني دينار أرباح «البورصة» 
في النصف األول.. بنمو ٣٦٫٨٪ ..

 ٥٣٫٣٧ فلسًا ربحية السهم الواحد.. و٤٪ منو 
إجمالي األصول إلى ١١٠٫٨ ماليني دينار 1213

محمد العصيمي

العقيد ركن م.ناصر ساملنيالفريق الركن متقاعد علي الشنفا 

الفريق الركن متقاعد علي الشنفا 
لـ «األنباء»: تعرضنا لألسر

مع ٧٦٧ من قادة الضباط بداية الغزو.. 
وأسباب عدة جعلت هروبنا مستحيًال

العقيد ركن م.ناصر ساملني لـ «األنباء»: 
عشنا فترة قاسية استمرت ٢٣٨ يومًا 

من التعذيب اجلسدي والنفسي 
في معتقالت البصرة واملوصل وبعقوبة

الذكرى الـ ٣٢ 
لالحتالل العراقي الغاشم

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

11إلى08

١٩٢٠ مواطنًا ومواطنة مدنيني 
وعسكريني تقاعدوا في ٣ أشهر

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رســمية اطلعت عليها «األنباء»، أن 
أعداد أصحاب املعاشــات على قيــد احلياة من مدنيني 
وعسكريني زادت بـ١٩٢٠ مواطنا ومواطنة في ٣ أشهر، 
حيث بلغت أعدادهم بنهاية مارس ٢٠٢٢ نحو ١٥٥٫٥ ألف 
مواطن ومواطنة مقارنة بـ ١٥٣٫٦ ألفا بنهاية ديســمبر 
املاضي. وأظهرت البيانات زيادة إجمالي أعداد اخلاضعني 
للتأمينات في الكويت بـ٦٩٦٤ شخصا خالل أول ٣ أشهر 
مــن ٢٠٢٢ ، إذ بلغ عددهــم بنهاية مارس املاضي نحو 
٦٥٧٫٦ ألفا يخضعون  للتأمينات، مقارنة بـ ٦٥٠٫٦ ألفا 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، بعدما ارتفع عدد املؤمن عليهم من 
املدنيني العاملني لدى صاحب عمل والعاملني حلسابهم 
اخلاص بواقع ٤٢٧٤ شــخصا من ٤٠٤٫٤ آالف شخص 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢١ إلى ٤٠٨٫٧ آالف شخص بنهاية 

التفاصيل ص١٢مارس املاضي. 

ب بكميات كبيرة إلى العراق الطحني الكويتي ُيهرَّ
علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن كميات 
كبيــرة من الطحني الكويتي 
املدعوم تهرب إلى العراق، وأن 
هناك جهودا حكومية مستمرة 
لردع تلك املمارسات، بعدما 
ظهــر أن تلك املنتجات تباع 
بكميات كبيرة في األســواق 
العراقية، وهو ما دعا اإلدارة 

العامة للجمارك الى التعميم 
أمــس لتشــديد الرقابــة في 
جميع املنافذ اجلمركية لعدم 
املنتجات  الســماح بتهريب 

املدعومة.
جاء ذلــك بعدما خاطبت 
الدقيــق  مطاحــن  شــركة 
واملخابــز الكويتيــة وزارة 
التجــارة والصناعة بشــأن 
أن موزع الشــركة بالعراق 

الحظ وجود منتجات الشركة 
املدعومة من مــادة الطحني 
املخصص للبيع في الكويت 
تبــاع بكميــات كبيــرة في 

األسواق العراقية.
وتطرقت «املطاحن» إلى 
أن األمر بدوره يؤثر سلبا على 
املخزون االستراتيجي للبالد، 
السيما أننا في مرحلة تتسارع 
فيها جميع دول العالم لتأمني 

الغذائي بســبب  مخزونهــا 
األحداث اجلاريــة واألزمات 
املتالحقــة، وطلبت تشــديد 
اإلجراءات الرادعة واحملكمة 
إليقاف مثل هــذه العمليات 
وتكثيــف اجلهود اجلمركية 
على املنافذ احلدودية وتشديد 
اإلجراءات لكبح هذه الظاهرة.
بدورهــا، طلبــت وزارة 
التجارة والصناعة من مدير 

عام اجلمارك تشديد الرقابة 
واإلجراءات الرادعة واحملكمة 
إليقاف عمليات تهريب املواد 
املدعومة إلى الدول املجاورة 
وتكثيــف اجلهود اجلمركية 
على املنافذ احلدودية وكبح 
هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا 
على املخزون االستراتيجي 
للبالد للمحافظة على منظومة 

األمن الغذائي.

«التجارة» خاطبت «اجلمارك» لتشديد اإلجراءات حفاظاً على األمن الغذائي بعد حتذير «املطاحن» من أثره السلبي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«انفراجة».. أولى سفن احلبوب غادرت أوكرانيا

عواصم - وكاالت: استأنفت أوكرانيا أمس 
صادرات احلبوب للمرة األولى منذ بداية الغزو 
الروسي قبل ٦ أشــهر، مع إبحار أول سفينة 
مبوجب االتفاق الرباعي الذي مت التوصل إليه 
في اسطنبول برعاية األمم املتحدة وأنقرة، ما 
يســمح بالتخفيف من وطــأة األزمة الغذائية 

العاملية الوشيكة.
وغــادرت الســفينة رازونــي التــي ترفع 

علم ســيراليون ميناء أوديســا باجتاه مرفأ 
طرابلس في لبنان. وأشار وزير البنية التحتية 
األوكرانية اولكسندر كوبراكوف إلى أنها حتمل 
٢٦ ألــف طن من الذرة. وقال مســؤولون في 
الرئاسة األوكرانية إن هناك ١٧ سفينة شحن 
راسية في موانئ البحر األسود بحموالت تبلغ 

نحو ٦٠٠ ألف طن معظمها حبوب.

سفينة الشحن رازوني حتمل اولى شحنات احلبوب االوكرانية لدى مغادرتها ميناء اوديسا متجهة الى لبنان أمس    (رويترز)

التفاصيل ص ١٦

٧ بنوك كويتية 
ضمن قائمة 
«ميد» ألكبر 
٥٠ مصرفا 
خليجيًا.. 

بأصول ٢٣٦ 
مليار دوالر 

14

التفاصيل ص ٣


