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غير مخصص للبيع

شواغر «الزراعة» وتدوير الوكالء األسبوع املقبل
 مجلس الوزراء يناقشها اإلثنني.. وإحالة علي الفارسي إلى التقاعد.. والوزير الفارس سيعيد النظر في مؤهالت القياديني بالهيئة

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

السعودية تطلق 
إستراتيجية األلعاب 

والرياضات اإللكترونية.. 
و٥٠ مليار ريال 

مساهمتها 
في الناجت احمللي

اقتصاد

جانب من فعالية هيئة السياحة السعودية في الكويت ضمن جوالتها الترويجية اخلليجية (متني غوزال)

ن في الكويت ثاني  «السياحة السعودية» ُتدشِّ
محطات جوالتها الترويجية اخلليجية 
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ملشاهدة الڤيديو

التدفقات األجنبية تنعش سيولة «البورصة» 
بـ ٨٠٫٥ مليون دينار بنسبة ١١٣٪

شريف حمدي

الكويت  اســتقطبت بورصة 
أمس تدفقات أجنبية الفتة، لتقفز 
بالسيولة إلى ٨٠٫٥ مليون دينار 
بنسبة ارتفاع بلغت ١١٣٪ مقارنة 

بجلسة أول من أمس البالغة ٣٧٫٧
مليون دينــار، حيث جاءت هذه 
السيولة في إطار املراجعة الدورية 
ألوزان أسهم بورصة الكويت لكل 
من مؤسســة «فوتســي راسل» 
ومؤشر «ستاندرد آند بورز داو 

.(S&P) جونز» لألسواق الناشئة
وتركزت السيولة حول األسهم 
العامليني  املنضمــة للمؤشــرين 
وفي مقدمتها سهم بيت التمويل 
الكويتــي (بيتك) الذي اســتأثر

بـ ٢٢٫٨ مليون دينار متثل ٢٨٫٣٪ 

من اإلجمالي وارتفع السهم بنسبة 
١٫٣٪، تــاله ســهم بنــك الكويت 
الوطني بـ ١٣٫٢ مليون دينار متثل 
١٦٫٤٪ من السيولة وارتفع السهم 

بنسبة ٠٫٣٪.
التفاصيل ص١٨

«S&P»قفزت خالل جلسة أمس بدعم من مراجعتي «فوتسي راسل» و

«البلدية»: اختبارات املتقدمني  لوظيفة محام «ب» 
٢٤ اجلاري في كلية العلوم بالشدادية

بداح العنزي 

حــددت البلديــة موعــد إجــراء اختبارات 
املتقدمني لوظيفة محام (ب) لسنة ٢٠٢٢ وذلك 

يوم السبت ٢٤ سبتمبر اجلاري.
وأوضحت البلدية أن جامعة الكويت حددت 
موعد االختبارات في مدينة صباح السالم - كلية 
العلوم في الشدادية، وذلك على فترتني، الفترة 
األولى: ٩ صباحا، والثانية: ١١ صباحا، مضيفة 
أنه سيتم إخبار كل متقدم مبوعد اختباره من 

خالل رسالة نصية على الرقم املسجل.

وطالبــت املتقدمني باحلضــور قبل موعد 
أداء االختبارات بســاعة على األقل عن املوعد 
احملــدد، موضحــة أنه لن يتم قبــول أي عذر 

حتت أي ظرف كان.
وأشــارت إلى أنه ســيتم إغــالق األجهزة 
اإللكترونية، ومينع إدخال احلقائب واملتعلقات 

الشخصية أثناء أداء االختبارات.
وســيعتبر هــذا اإلعــالن مبنزلــة إخطار 
شــخصي للمتقدمني، وسيتم تطبيق اللوائح 
والقرارات اجلامعية بشأن الضوابط املنظمة 

ألداء االختبارات للمتقدمني.

ستطبق فيها اللوائح اجلامعية املنظمة لالختبارات

جراح الفوزان: محاربة الفساد 
واحملافظة  على الدستور.. 

عناوين املرحلة املقبلة

خليل الصالح: تبنيت
 قانون استبدال اإلجازات 

لصالح املواطنني

ماجد املطيري يستقبل 
أهالي «اخلامسة»: سأبقى 

مدافعًا عن قضاياكم

فهد املسعود: نتمنى
 إيصال مرشحني يحققون 

املصلحة العامة

مخلد العازمي: القيادة 
السياسية تصدت للمشهد 

السياسي باحلكمة

جراح الفوزانخليل الصالح ماجد املطيري فهد املسعودعبداهللا املضف

131412161712 15

مخلد العازمي

يوسف الزلزلة: املرأة 
الكويتية أثبتت جدارتها

في جميع  املجاالت

عبداهللا املضف: اخلطاب 
التاريخي بعث فينا التفاؤل 

والرغبة في اإلجناز

د.يوسف الزلزلة

19

محمد راتب

حكومــي مصــدر  أكــد 
 لـ «األنباء» أن مجلس الوزراء 
سيناقش قبل موعد انتخابات 
مجلس األمة عددا من األسماء 
املرشــحة لســد الشــاغرين 
املتاحــني في الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
السمكية، وذلك بعد إحالة كل 
من نائب املدير العام لقطاع 
الزراعة التجميلية في الهيئة 
علي الفارســي الــى التقاعد 
وعدم التجديد له بعد انتهاء 
مدته القانونية، وكذلك نائب 
املديــر العام لقطــاع الثروة 

النباتية دالل رجب.
وأضاف املصدر أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط ووزير الدولة لشؤون 

الــوزراء الراميــة إلى إعادة 
ترتيب املؤسسات احلكومية 
والهيئــات مبــا يتــواءم مع 
توجه رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح خالل املرحلة 

الراهنة.
وأشــار املصــدر إلــى أن 
الوزير محمد الفارس طلب 
مــن املديــر العــام للهيئــة 
بالتكليــف تزويــده بجميع 
املؤهالت العلمية إلشرافيي 
وقياديي الهيئة، إلعادة النظر 
فيهــا، وذلــك بعــد احلديث 
عن وجــود قياديني حاليني 
مت تكليفهــم خــالل الفتــرة 
السابقة، والذين مت الكشف 
عن أن تخصصاتهم العلمية 
ال تتطابق مع املناصب التي 

يشغلونها.

د.محمد الفارس

الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د.محمــد الفارس 
ســيتخذ قرارات تدوير بني 
الوكالء خالل األسبوع املقبل، 
مؤكــدا حــرص الوزير على 
تنفيــذ توجيهــات مجلــس 

(زين عالم) د. خالد السعيد و د.أحمد الشطي خالل افتتاح مركز أبو فطيرة الصحي  

استقالة الرشيدي.. والرفاعي لـ «األنباء« بعد استقالته من «الكويت لالختصاصات الطبية»: لن أتوقف عن خدمة املرضى

إجراء تنظيمي يؤخر إصدار تصاريح العمل 
لبعض اجلنسيات بعد الزيارة و االلتحاق بعائل

أحمد خميس 

أبلغ مصدر أمني «األنباء» أن وزارة الداخلية 
أصدرت تعليمات شفهية دخلت حيز التنفيذ 
خالل الساعات املاضية، تضمنت وقف استصدار 
تصاريح العمل لبعض اجلنسيات، مشيرا الى 
ان اإلجراء تنظيمي. وأضاف: سيستم الشركات 
مع وزارة الشــؤون يقبل املعامالت، ولكن لن 

يتم احلصول على موافقة أو رد. ويأتي اإلجراء 
اجلديد بعد أســابيع من وقف أذونات الزيارة 

العائلية وأيضا وقف االلتحاق بعائل.
إلــى ذلك حجزت دائرتــان إداريتان في 
احملكمة الكلية ٩ دعاوى ملرشحني ضد قرار 
وزير الداخلية باستبعادهم من الترشح في 
انتخابات مجلس األمة املقررة ٢٩ اجلاري 

إلى األحد املقبل.

«الكهرباء»: فرص عمل 
للمواطنني وأبناء 

الكويتيات في عقود 
املقاولني

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجــددة عن توفير 
فرص عمل وظيفية للمواطنني 
وأبنــاء الكويتيات فــي عقود 
املقاولني التابعة للوزارة على أن 
يتم التقدمي عبر موقع الوزارة 

اإللكتروني.
وقــال وزير الكهرباء واملاء 
علي املوسى،  في تغريدة على 
حســابه بـ«تويتــر»، إنــه في 
إطار العمل على تكويت عقود 
املقاولني فــي الوزارة مت طرح 
فرص وظيفية للكويتيني وأبناء 
الكويتيات، داعيا الراغبني إلى 
زيارة املوقع اإللكتروني للوزارة 

لتقدمي بياناتهم.
التفاصيل ص٤

وزير الصحة افتتح مركز أبوفطيرة الصحي: تدشني 
مستوصف «صباح األحمد السكنية C» خالل أيام

حنان عبداملعبود 
 عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزيــر  أعلــن 
د.خالد الســعيد عــن افتتاح 
مركــز مدينة صبــاح األحمد 
السكنية C األســبوع املقبل. 
وأشار د.السعيد، خالل افتتاحه 
مركز أبوفطيرة الصحي، والذي 
أقيم على مســاحة تبلغ نحو 
الــوزارة  أن  إلــى  ٥٠٠٠م٢، 
ستتســلم قريبا مركز الوفرة 
التخصصي ومركز الفحيحيل 

الصحي.
علــى صعيــد متصل، قال 
الوكيــل املســاعد لشــؤون 
اخلدمات الصحية اخلارجية 
د.يعقوب التمار إنه مت التشاور 
مع املســؤولني اإلماراتيني في 
القطــاع الصحي حــول مزيد 
من التعاون وتبادل اخلبرات، 
فضــال عــن مناقشــة خطــط 
التسهيل على الطلبة املبتعثني 

مجلس الوزراء بعدم التجديد 
لعدد من الوكالء املســاعدين 
بــوزارة الصحة ممــن انتهت 
فترة املرسوم اخلاص بهم. كما 
تقدم الوكيل املساعد للشؤون 
اإلدارية مرزوق الرشيدي الى 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
باستقالته على أن تبدأ اعتبارا 

من ٢٠٢٢/٩/٢٩. وقال د.الرفاعي 
لـ «األنباء»: ســأظل في عملي 
وخدمــة املرضى، وهو العمل 
الذي لم أتوقف عنه مطلقا، وأنا 
أتولى املنصب، حيث كنت أقوم 
بعمل املناظير ولدّي عيادتي 

في مستشفى العدان.
التفاصيل ص٥

التمار: تعزيز التعاون خلدمة الطلبة واملبتعثني للعالج في اإلمارات

للدراسة واملواطنني الراغبني في 
زيارة اإلمارات للسياحة حال 
احتياجهم للخدمات الصحية 

والطوارئ.
هــذا، وتقدم األمــني العام 
ملعهد الكويت لالختصاصات 
الرفاعــي  د.فــواز  الطبيــة 
باســتقالته، وذلك عقب قرار 

علي املوسى

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء 
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مزيد من الدعم الغربي ألوكرانيا يثير غضب موسكو
عواصــم ـ وكاالت: أعلن حلفاء 
أوكرانيا الغربيون عزمهم تزويدها 
بدفعــات جديدة من األســلحة بعد 
النجاحــات امليدانيــة الكبيرة التي 
حققتها قواتها، وهو ما أثار غضب 
روسيا بعد اضطرارها لالنسحاب 
من مســاحات واســعة بعد نحو ٦

أشهر على غزوها ألوكرانيا. 
وقــال املتحــدث باســم البيــت 
األبيض جون كيربي، خالل مقابلة 
تلفزيونية امس، إن واشنطن تستعد 
إلرسال حزمة أخرى من املساعدات 

األمنية إلى أوكرانيا.
كما أعلنت وزيرة الدفاع األملانية 
أن بالدها ستمد أوكرانيا «قريبا جدا» 
مبنظومتــني جديدتني من راجمات 
إطالق الصواريخ «مارس ٢» و٢٠٠

صاروخ إلى جانب ٥٠ آلية مدرعة 
ملختلف املسارات من نوع «دينغو».
(أ.ف.پ)التفاصيل ص٢٢ النيران تشتعل مبدرعة روسية في محيط إيزيوم  
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