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غير مخصص للبيع

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

األمير: مزيد من اإلجنازات التنموية على صعيد مسار وطننا الطموح
صاحب السمو تلقى تهاني ولي العهد وكبار الشيوخ واملسؤولني وقادة مبناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد احلكم

اليوم مع «األنباء».. 
إصدار خاص

مبناسبة الذكرى الثانية 
ملبايعة صاحب السمو 
الشيخ  نواف األحمد 

أميرًا للبالد

ولي العهد لألمير: الكويت 
في ظل قيادة سموكم احلكيمة 
وتوجيهاتكم السديدة ستواصل 

بعقول أبنائها وسواعدهم 
حتقيق مزيد من اإلجنازات 

في شتى املجاالت
02

انتخابات تصحيح املسار.. نزاهة وشفافية
دقت ســاعة احلقيقة، وبات نحو ٧٩٥٩١١

مواطنا ومواطنة اليوم أمام مسؤولية تصحيح 
املســار في انتخابات ٢٠٢٢ الفاصلة الختيار 
٥٠ نائبــا للفصل التشــريعي الـــ ١٧ ملجلس 
األمة، وفق نظام الصــوت الواحد، وانطالقا 
من الثامنة صباحا حتى الثامنة مســاء. ٤٨

مرشحا ومرشحة في الدائرة األولى يتنافسون 
للحصــول على اصوات نحــو ١٠٠١٨٥ ناخبا 

وناخبة، وفي «الثانية» يتنافس ٤٨ مرشحا 
ومرشــحة ايضا على أصوات ٩٠٤٧٨ ناخبا 
وناخبة، وفي «الثالثة» ٤٧ مرشحا ومرشحة 
على أصــوات ١٣٨٣٦٤ ناخبــا وناخبة، وفي 
«الرابعــة» ٨٠ مرشــحا علــى ٢٠٨٩٧١ صوتا 
انتخابيا، وفي «اخلامسة» ٨٢ مرشحا حلصد 
أصوات نحو ٢٥٧٩١٣ ناخبا وناخبة. هذا، ويحق 
لــكل مواطن يبلغ من العمر ٢١ عاما االقتراع 

مــا دامت توافــرت لديه الصفــات املطلوبة. 
وقالــت وزارة الداخلية: «تصويت الناخبني 
سيكون بشهادة اجلنسية األصلية أو شهادة 
ملن يهمه األمر اخلاصة باالنتخابات في حال 
فقدانهــا أو تلفها، وإنه ميكــن التعرف على 
رقم القيد االنتخابي والدائرة ومكان االقتراع 
ورقم اللجنة عبر تطبيق «ســهل» أو املوقع 

اإللكتروني للوزارة».

الناخبون أمام مسؤوليتهم التاريخية في االختيار اليوم بني ٣٠٥ مرشحني ومرشحات لـ ٥٠ نائبًا ملجلس األمة ٢٠٢٢

اقتصاد

فريق «الوطني» يتوسطهم هشام النصف ومحمد اخلرافي مع اجلوائز

«الوطني» يحصد 
١٣ جائزة من «جلوبل 

فاينانس».. ليرّسخ 
تفوقه الرقمي الكاسح

٣٠٥ عدد املرشحني في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢. ٭

٭٧٩٥٫٩١١ عدد الناخبني في انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢.

٥١٪ (٤٠٧٫٨١٢) إناث. ٭

٤٩٪ (٣٨٨٫٠٩٩) ذكور. ٭

أرقام ونسب
توقعت األرصاد اجلوية أن طقس اليوم 
اخلميس ســيكون مائال للحرارة مع رياح 
شــمالية غربية متقلبة االجتــاه، وتتراوح 
درجات احلرارة املتوقعة بني ٣٩ و٤١ درجة.

قال مصدر لـ «االنباء» : يشارك 
اكثر من ١٢٠٠ مستشار وقاض في 
رئاسة اللجان الرئيسية واالصلية 
والفرعية وعلى سبيل االحتياط.

الطقس مائل للحرارة ١٢٠٠ مستشار وقاض

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والسلطان هيثم 
بن طارق سلطان عمان خالل مباحثاتهما في مسقط (وام)

ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي األمير محمد بن سلمان 
ووزير الدفاع األمير خالد بن سلمان       (واس)

اإلمارات وُعمان توّقعان مذكرات 
للتعاون املشترك وتؤكدان التنسيق 

لدعم األمن واالستقرار في العالم

محمد بن سلمان تلقى التهاني مبنصب رئاسة 
الوزراء: رفعنا االكتفاء  الذاتي للصناعات 
العسكرية إلى ١٥٪ ونأمل أن يصل ٥٠٪
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إعالن احلكومة اجلديدة.. لن يتأخر 
مرمي بندق 

يــرأس رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح اجتماعا استثنائيا ملجلس 
الوزراء صباح السبت املقبل، وذلك 
متهيدا لرفع استقالة احلكومة إلى 
القيادة السياسية فور إعالن نتائج 
االنتخابات تنفيذا لنص املادة ٥٧

من الدستور التي تنص على انه 
«يعاد تشــكيل الــوزارة عند بدء 
كل فصل تشريعي ملجلس األمة».
هذا، وتدور عجلة املشــاورات 
التقليدية للقيادة السياســية مع 
رؤســاء مجالس األمة ورؤســاء 
مجالس الوزراء السابقني، متهيدا 
إلعــالن األمــر األميــري بتكليف 
احلكومة بتيسير العاجل من األمور 
واألمــر األميري بتســمية رئيس 
الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء 

الوزراء.
وعلمــت «األنبــاء» أن رئيس 

الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح سيعود إلى البالد 
غدا اجلمعــة بعد أن مثل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
فــي اجتماعات اجلمعيــة العامة 
لألمم املتحدة التي عقدت منتصف 
الشهر اجلاري بنيويورك. وبحسب 
املؤشرات فإن إجازة رئيس الوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح كانت «إجازة عمل» حيث 
خصصهــا لدراســة ترشــيحات 
الــوزراء الذين ســينضمون إلى 
احلكومة اجلديــدة املقرر إعالنها 
خالل أسبوعني بعد إعالن نتائج 
االنتخابات. وردا على سؤال حول 
دخــول مزيد مــن الســيدات إلى 
احلكومة اجلديدة، أجابت املصادر: 
ليس هناك ما مينع من االستعانة 
بأكثــر من امــرأة، خصوصا أنها 
أثبتت جناحات الفتة في الوزارات 
التي تولتها، إلى جانب أن بعض 

الوزارات حتتاج إلى امرأة.

رئيس الوزراء يدرس الترشيحات في «إجازة عمل» ويعود غدًا ويرأس اجتماع مجلس الوزراء 
االستثنائي السبت متهيدًا الستقالة احلكومة التي يرفعها للقيادة السياسية األحد 

«الديوان»: ٩ أكتوبر 
يوم «راحة» عوضًا 

عن السبت مبناسبة 
املولد النبوي الشريف

مرمي بندق 

أعلن ديوان اخلدمة املدنية  أن األحد 
املوافــق ٩ أكتوبر ســيكون يوم راحة 
عوضا عن السبت مبناسبة املولد النبوي 
الشريف. هذا، ويستأنف الدوام رسميا 
في جميع الوزارات والهيئات واملؤسسات 

صباح اإلثنني املوافق ١٠ أكتوبر.
وبالنســبة لألجهزة واجلهات التي 
تتميز بطبيعة عمل خاصة حتدد عطلتها 

اجلهات املختصة بشؤونها.

التفاصيل ص٨

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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العراق: جتديد الثقة باحللبوسي.. ومواجهات بـ «اخلضراء»
عواصم - وكاالت: صّوت مجلس 
النواب العراقي أمس، على جتديد الثقة 
في رئيسه محمد احللبوسي، مبوافقة 
٢٢٢ نائبا، مقابل ١٣ نائبا فقط صوتوا 
بقبول االستقالة التي اعلنها قبل ايام.
التــي  وبالتزامــن مــع اجللســة 
عقدت بعد انقطاع شــهرين، جتددت 
االحتجاجــات في املنطقــة اخلضراء 

التــي تضــم البرملان، وتطــورت الى 
مواجهات مع قوات األمن، حيث استعان 
متظاهرون بجرافات لرفع احلواجز. 
وأصيب محتجــون وعناصر من 
قوات األمن جراء سقوط صواريخ من 
طراز كاتيوشا داخل املنطقة اخلضراء 
وســط إغالق جزئــي فــي العاصمة 
أثناء اجتماع البرملان، طال اجلسور 

املؤدية إلى املنطقة، وفرضت السلطات 
العراقية حظرا للتجول على احلافالت 

والدراجات النارية والشاحنات. 
وأعلنــت «اخلارجيــة العراقيــة» 
من جهتها اســتدعاء السفير اإليراني 
في العراق «بشــكل عاجل» للتعبير 
عــن االحتجاج على قصف مواقع في 

كردستان العراق.

بغداد تستدعي السفير اإليراني احتجاجاً على قصف مواقع كردية

التفاصيل ص ١٦
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