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احلكومة اجلديدة تقسم ١٠ اجلاري

مرمي بندق 

أحاط رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح مجلس الوزراء علما 
في اجتماعه االستثنائي أمس بأنه سيقوم برفع 
اســتقالة احلكومة الى القيادة السياسية اليوم 
األحد. وتبدأ القيادة السياسية املشاورات التقليدية 
مع رؤساء مجالس األمة ورؤساء مجالس الوزراء 
السابقني صباح غد لتسمية رئيس الوزراء خالل 
املدة الزمنية بالترتيبات ذاتها التي نص عليها 
الدستور متهيدا لترشيح الوزراء ومن ثم إعالن 
احلكومة اجلديدة في خطوات دستورية منوذجية 
حتسب للقيادة السياسية. وأعلن نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزير النفط ووزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة بالوكالة د.محمد الفارس، أن مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس األمة 

لالنعقاد للدور العادي األول من الفصل التشريعي 
الـــ ١٧ فــي ١١ اجلاري، وقرر رفعــه إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد. هذا، وأوضحت 
مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن ٦ أيام رســمية فقط متبقية إلعالن التشكيل 
اجلديــد، الفتة إلى أن إعــالن احلكومة اجلديدة 
ســيكون بنهاية األســبوع اجلاري أو األسبوع 
املقبل، مستدركة: أما تأدية القسم الدستوري أمام 
القيادة السياسية فسيتم االثنني ١٠ اجلاري على 
اعتبار أن األحد يوم «راحة». وكشــفت مصادر 
أخرى عن أن أهم مالمح التشكيل اجلديد ستكون 
سد شواغر وزارات «الداخلية» و«شؤون مجلس 
األمة» و«الشؤون» و«اإلسكان» إلى جانب اختيار 
النائب احمللل مع توزير أكثر من امرأة.  وشددت 
املصادر علــى أن الوزراء احلاليني أثبتوا كفاءة 
ونفذوا إصالحات في زمن قياسي، لذا فإن أغلب 

الوزراء عائدون.

رئيس الوزراء: سأرفع استقالتها إلى القيادة السياسية اليوم.. ومجلس الوزراء: ١١ أكتوبر موعد افتتاحية «أمة ٢٠٢٢»

اجتماع تنسيقي قريب لترتيب أولويات املجلس
سامح عبداحلفيظ

تتســارع األحداث على 
املســتوى البرملانــي جتاه 
حســم العديد مــن األمور 
املتعلقــة بتشــكيل هيئــة 
مجلس األمة خصوصا ان 
الفترة الزمنية الدستورية 
القائــم توجــب  للوضــع 
االنتهاء منها خالل أسبوعني 
مــن تاريــخ إعــالن نتائج 
االنتخابات النيابية. وعلى 
مســتوى رئاســة املجلس 

علــى جــدول األولويــات 
مبا فيها اللجان البرملانية. 
وفي هــذا اإلطــار، قال 
النائــب عبــداهللا األنبعي 
انه أصبح من الواجب على 
النواب اإلسراع بعقد اجتماع 
تنسيقي لترتيب األولويات 
للمرحلة املقبلة «فالشعب 
الكويتي يترقب منا العمل 

واإلجنازات». 
وأضاف: حتقيق مكاسب 
للشعب الكويتي هو أولى 

األولويات.

د.حســن جوهــر عزمــه 
الترشــح ملنصــب نائــب 
الرئيــس وكذلــك مبــارك 
احلجرف وعيسى الكندري 
والصيفي الصيفــي، فيما 
قال النائب أسامة الشاهني 
انه سيترشح ملنصب أمني 

السر. 
مصــادر نيابيــة قالــت 
لـ «األنباء» إن نوابا يجرون 
مشــاورات لترتيــب عقــد 
اجتماع موسع لكل األعضاء 
حلسم األمور العالقة واالتفاق 

نواب أعلنوا التصويت للسعدون في انتخابات الرئاسة.. وتنافس على منصب نائب الرئيس.. والشاهني يترشح ألمانة السر

وبعــد أن أعلــن رئيــس 
مجلس األمة األسبق أحمد 
الســعدون عزمه الترشــح 
لرئاسة املجلس سارع غير 
نائب إلعالن التصويت له 
منهم د.عبدالكرمي الكندري 
ومحمد املطير ود.حمد املطر 
ود.عبدالعزيــز الصقعبي 

ود.مبارك الطشة. 
وحــول منصــب نائب 
الرئيــس ســتكون هنــاك 
منافســة مــا لــم يتنــازل 
البعض، حيث أعلن النائب 

األمن الغذائي وتطبيق القانون على جدول 
اجتماع الفارس مع قيادات «الزراعة» اليوم

..وتشغيل الكهرباء مبستشفى الضمان 
الصحي في أمغرة منتصف أكتوبر

مستشفى اجلهراء اجلديد يفتتح 
مبنى العيادات اخلارجية اليوم األحد

محمد راتب

أكــد مصــدر مســؤول 
لـ «األنباء» أن نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة 

الفارس ســيلتقي  د.محمد 
قيادات الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في 
مكتبه اليوم األحد في مقر 
مجلس الوزراء، مشيرا إلى 
أنه مــن املتوقع أن يتناول 
اللقــاء احلــث علــى املزيد 
من اإلجنازات مبــا يتواءم 

مع العهــد اجلديد والرؤية 
احلكومية القائمة على إيالء 
الغذائــي األولوية.  األمــن 
وتابــع أن هــذا اللقاء يأتي 
بعد تسكني الشواغر القيادية 
واختيــار الكفــاءات إلدارة 
املقبلــة وتطلعات  املرحلة 
الوزيــر ألن تشــهد الهيئة 

إجنــازات علــى مختلــف 
الركــود  املســتويات بعــد 
الذي شهدته خالل األعوام 
املاضية، إلى جانب تصحيح 
القانون  املســار وتطبيــق 
وقــوع  دون  واحليلولــة 
أي فســاد في أي قطاع من 

قطاعاتها.

دارين العلي

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة ان الوزارة ستقوم بتشغيل الطاقة الكهربائية 
في مستشفى الضمان الصحي في أمغرة بحد أقصى منتصف 
الشهر اجلاري.  وقالت املصادر ان املستشفى الذي سيخدم أكثر 
من مليون وافد يتم اجراء التشغيل التجريبي للطاقة فيه حاليا 
بعد اكتمال التمديدات واألعمال اخلاصة باحملطة املغذية.  ولفتت 
الى ان الوزارة وفرت لتشــغيل املستشفى ٧٢ ميغاواط، علما 
ان الطاقة االستهالكية له تبلغ نحو ٣٠ ميغاواط.  وأوضحت 
أن املستشفى في أمغرة هو أحد مستشفيني للضمان الصحي 
تقوم الوزارة بتمديد الطاقة له، الفتا الى ان املستشــفى اآلخر 

يقع في منطقة الصباحية حيث يتم تشغيله تباعا.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت منطقة اجلهراء الصحية عــن بدء العمل في مبنى 
العيادات اخلارجية في مستشفى اجلهراء اجلديد، وذلك على 
مرحلتني، االولى اليوم األحد، والثانية يوم االثنني ١٠ اجلاري. 
وستشمل املرحلة األولى عيادات اجلراحة العامة وتخصصاتها 
«األنف واألذن واحلنجرة - العيون - التخدير - الطب الطبيعي 
- الغدد والســكر - القدم السكرية - التغذية العالجية». أما 
املرحلة الثانية فستكون عيادات «الباطنية - العظام - األطفال». 
ودعت مراجعي مستشفى اجلهراء اجلديد الى مراجعة عياداتهم 
في مبنى العيادات اخلارجية اعتبارا من اليوم األحد بالنسبة 

للمرحلة األولى.

اقتصاد

جواد بوخمسني وعمر بن الدن خالل توقيع االتفاقية  

«علي الغامن وأوالده للسيارات» تطلق 
«جيلي إمجراند» اجلديدة كليًا في الكويت

فاتورة «التموين» تقفز ٧٢٪ 
إلى ١٣٨٫٧ مليون دينار في ٦ أشهر

«مجموعة بوخمسني» و«مراسم» تطوران 
مشروعًا سكنيًا ضخمًا في مدينة الشيخ زايد 

باستثمارات قدرها ٥ مليارات جنيه

١٥
االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢

تطور الصني يوفر فرصًا جديدة لتعميق الشراكة اإلستراتيجية مع الكويت
حــّل فصــل اخلريــف الذهبي مــن جديد، 
ومبناسبة حلول العيد الوطني الـ ٧٣ جلمهورية 
الصني الشعبية، يطيب لي أن أتقدم بخالص 
التهانــي والتبريــكات للمواطنــني الصينيني 
العاملني والدارســني في الكويــت، وأن أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير للكويت قيادة وشعبا 
على ما أبدوه من اهتمام ودعم للصني وتنمية 

العالقات الصينية -الكويتية!
خــالل الـــ ٧٣ ســنة املاضية، قــاد احلزب 
الشــيوعي الصيني مئات املاليني من الشعب 
الصيني للعمل اجلاد للتغلب على الصعوبات 
والســعي لتحســني الذات ومواصلة النضال 
والكفاح حتى حقق طفرة تاريخية من النهوض 
ثم االغتناء وصوال إلى تعزيز القوة، واستقبل 
آفاقا مشرقة لتحقيق النهضة العظيمة لألمة 
الصينية، وخاصة منذ انعقاد املؤمتر الوطني 
الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، حتت 
قيادة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني 
وفي القلب منها الرفيق شي جينبينغ، حققت 
الصني إجنازات تاريخية وشــهدت تغييرات 
تاريخية، ودخلت االشتراكية ذات اخلصائص 

الصينية حقبة جديدة.
وقد احتل إجمالي االقتصاد الصيني املرتبة 
الثانية في العالــم لتصبح الصني أكبر دولة 
جتارية في العالم يحتل اســتثمارها األجنبي 
املباشــر املرتبــة األولى في العالــم، وجتاوز 
متوسط مساهمة الصني في النمو االقتصادي 
العاملي ٣٠٪ لتحتل البالد بذلك املرتبة األولى 

علــى مســتوى العالــم. وبتوجيه فكر شــي 
جينبينغ بشأن الديبلوماسية، طرحت الصني 
بوضوح مفهوم بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشرية، ومبادرة احلزام والطريق، ومبادرة 
التنمية العاملية، ومبادرة األمن العاملي وغيرها 
من سلسلة املفاهيم واملقترحات الرئيسية مما 
يساهم باحلكمة الصينية واحللول الصينية 

في مواجهة املخاطر والتحديات العاملية.
وخالل أسبوعني، سيعقد احلزب الشيوعي 

الصيني مؤمتره الوطني العشرين.
ستعمل الصني على تطبيق املفهوم اجلديد 
للتنمية وتوسيع االنفتاح على العالم اخلارجي 
باســتمرار وتعزيز الرخاء املشترك تدريجيا 
للشــروع نحو الهدف املئــوي الثاني املتمثل 
في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية بطريقة 
شاملة من أجل دفع حتقيق النهضة العظيمة 
لألمــة الصينية من خــالل العصرنة بالنمط 
الصيني. ستتبع الصني طريق التنمية السلمية 
بثبات وتعزز بناء مجتمع املستقبل املشترك 
للبشــرية وجتلــب فرصا جديــدة للعالم مع 
التنمية اجلديدة في الصني. ستتكاتف الصني 
مع الدول األخرى ملواجهة مختلف التحديات 
وممارسة التعددية مبعناها احلقيقي وحماية 
العــدل والعدالة وااللتزام بالتعاون والتنمية 
وتوسيع االنفتاح واالندماج وضخ املزيد من 

الطاقة اإليجابية في العالم املتغير.
باحترام التنوع واالختالف، يحل التناغم 

والتوافق.

ظلت الصــني والكويت تتمســكان بالنية 
األصليــة في إقامــة العالقات الديبلوماســية 
بينهما وتتبادالن دعمهما في القضايا املتعلقة 
باملصالح اجلوهرية والشــواغل الرئيســية، 
وتعززان التنسيق والتعاون الوثيقني بشأن 
القضايا الدوليــة واإلقليمية انطالقا من مبدأ 
الصدق واالحتــرام املتبادل، علــى الرغم من 
أن الصــني والكويت تفصل بينهما احمليطات 
الشاســعة وتختلفان في التقاليد التاريخية 

واألنظمة السياسية.
فتلتزم الكويت دائما مببدأ الصني الواحدة، 

كما تدعم الصني دولة الكويت في احلفاظ على 
سيادتها وأمنها واستقرارها وتقدر إسهامات 
الكويت البارزة في تعزيز السالم واالستقرار 
فــي اخلليج، وفي تعزيــز وحدة دول مجلس 

التعاون اخلليجي وتطوير ذاتها.
حتت رعاية وتوجيه قادة الصني والكويت، 
دأب البلدان على تعميق شراكتهما االستراتيجية 
وتعزيز مواءمة البناء املشترك ملبادرة «احلزام 
والطريق» مع «الرؤية الوطنية ٢٠٣٥» للكويت، 
ويتميز التعاون العملي الثنائي بينهما مبرونة 
قويــة وإمكانات هائلة. فقــد أصبحت الصني 
أكبر مصدر للواردات الكويتية وأكبر شريك 
جتــاري للكويت، حيث بلــغ إجمالي التبادل 
التجاري بني البلدين ٢٢٫١ مليار دوالر أميركي 
في عام ٢٠٢١، في حني تعد الكويت سابع أكبر 
مصدر لواردات الصني من النفط اخلام تصدر 
٣٠٫١٦ مليون طن من النفط اخلام إلى الصني 

في عام ٢٠٢١.
وبلغ إجمالي االستثمار الصيني املباشر في 
الكويــت حوالي ٤١٠ ماليني دوالر، مما يجعل 
الصني ثاني أكبر مصدر لالستثمار األجنبي في 
الكويت بحسب االحصاءات الكويتية. لم يؤد 
التطور السريع للعالقات الصينيةـ  الكويتية 
إلى حتقيق فوائد ملموسة للشعبني فحسب، 
بل قــدم أيضا مســاهمات إيجابية في تعزيز 
التضامن والتعاون اإلقليميني والدوليني. وإن 
قبول الكويت كشريك احلوار ملنظمة شنغهاي 
للتعاون يحظى أهمية بالغة في تعزيز التفاعل 

اإليجابي والتنمية السلمية في اإلقليم.
ومبناســبة الذكرى الثانية لتولي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم، 
أود أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات 
للكويت على حتقيق إجنازات جديدة في البناء 
الوطني والتنمية الوطنية وفي مجال التبادل 
والتعــاون اخلارجي، كما أتقدم بتهانينا على 
إجــراء االنتخابات النيابيــة اجلديدة بنجاح. 
أمتنى للكويت التنمية واالزدهار، وللشــعب 
الكويتي السعادة والرفاهية حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ مشعل األحمد.
بصفتي ســفيرا جديــدا جلمهورية الصني 
الشــعبية لدى الكويت، فإنني على استعداد 
للعمل مــع زمالئــي وأصدقائي فــي الكويت 
ملضاعفــة جهودنا لتعميق الثقة السياســية 
املتبادلــة بــني الصــني والكويت باســتمرار، 
وتوســيع نطاق التعــاون العملــي، وتعزيز 

التفاهم املتبادل بني الشعبني.
وأنا على ثقة راسخة بأن الصني والكويت، 
حتت رعاية وتوجيه الرئيس شــي جينبينغ 
وصاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولــي العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 
ستواصالن العمل يدا بيد على طريق تعزيز 
التعــاون في مختلف املجــاالت وبناء مجتمع 
املســتقبل املشترك للبشــرية وتستمران في 
تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية بني الصني 

والكويت مبدلوالت أعمق وآفاق أوسع!

فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

االحتفال بالذكرى السنوية الـ ٧٣
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية

١٩٤٩ - ٢٠٢٢ ١٤
االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢االحد ٢ أكتوبر ٢٠٢٢

كلمة السفير تشانغ جيانوي مبناسبة 
العيد الوطني الصيني عام ٢٠٢٢

شنغهاي الصني: مركز اقتصادي ومالي دولي 
إجمالي الناجت احمللي عام ٢٠٢١: ٦٨٠ مليار دوالر 

أخلص التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى 
الـ٧٣ لتأسيس جمهورية الصني الشعبية 

(١٩٤٩-٢٠٢٢)

عاشت الصداقة
الصينية - الكويتية

العميقة لألبد!

أصدق التهاني والتبريكات بالذكرى 
الثانية لتولي  صاحب السمو األمير
الشيخ نواف األحمد مقاليد احلكم

ميناء ماوان الذكي:
٥G إدارة أوتوماتيكية على شبكة

شخص واحد يدير ٦ أجهزة عن بعد.

املوانئ الصينية: املرتبة األولى
من حيث مرور البضائع واحلاويات.
ثمانية موانئ صينية من أكبر عشرة 

موانئ العالم من حيث سعة الشحنات

C٩١٩: أول طائرة ركاب صينية

شبكة السكك احلديدية عالية السرعة في الصني 
تبلغ ٤٠ ألف كيلومتر وحتتل ٧٠٪ من إجمالي 

السكك عالية السرعة في العالم

جسر هونغ كونغ – تشوهاي – ماكاو:
أطول جسر ونفق ومعبر بحري في العالم

سكان قومية ويغور في شينجيانغ الصني
من ٥٫٥٥ ماليني نسمة إلى ١١٫٦ خالل ٤٠ عامًا

بدء عصر محطة الفضاء الصينية

«فوجيان»: حاملة الطائرات الصينية الثالثة

االحتفال بالذكرى السنوية 
الـ ٧٣لتأسيس 

جمهورية الصني الشعبية 
١٩٤٩ - ٢٠٢٢

السفير تشانغ جيانوي: تطور الصني 
يوفر  فرصًا جديدة لتعميق الشراكة 

اإلستراتيجية مع الكويت
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اخلالد يفّوض وكيل األمن اجلنائي بالتوقيع
على معامالت استيراد وشراء األسلحة

محمد اجلالهمة

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد قرارا بتفويض 
وكيل شؤون األمن اجلنائي 
اللواء حامد الدواس بالتوقيع 
على معامالت استيراد وشراء 

األســلحة من اخلارج. هذا، 
أكادمييــة ســعد  وتنظــم 
العبداهللا دورة لترقية ضباط 
صف الــى رتبة مــالزم من 
حملة املؤهــالت اجلامعية، 
ودورة وكيــل أول ضابــط 
حلملة الثانوية على أن يكون 
االلتحاق بالدورة التدريبية 
عبر املوقع اإللكتروني لإلدارة 

العامة لشؤون قوة الشرطة 
خــالل الفترة مــن ٩ إلى ٢٨

أكتوبر اجلاري.
من جهتهــا، أعلنت قوة 
اإلطفــاء العام عن فتح باب 
التســجيل للراغبــني فــي 
االلتحاق بدورات قوة اإلطفاء، 
الفصــل التدريبــي الثانــي 
للعــام ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣ حلملة 

الثانوية وما يعادلها (دورة 
رقيب مشــغل آلية إطفاء)، 
وحلملة الصف التاسع وما 
يعادلها (دورة وكيل عريف 
مكافحة)، اعتبارا من اليوم 
األحــد الســاعة ٨ صباحــا 
حتى يوم اخلميس املوافق 

١٣ اجلاري.

«الداخلية»: دورتان للترقية لرتبة «مالزم».. و«اإلطفاء» تعلن عن دورتي «مشغل آلية» و«مكافحة» 

التفاصيل ص ٢١

محمد الصقر

محمد الصقر يترأس 
وفدًا اقتصاديًا 

رفيع املستوى 
لبحث فرص 

االستثمار في مصر
17

أوكرانيا تقابل ضم روسيا ٤ مناطق باستعادة «ليمان» اإلستراتيجية 
عواصــم - وكاالت: أحلقت 
كييڤ هزمية كبرى مبوســكو، 
ليمــان  مدينــة  واســتعادت 
االستراتيجية بعد يوم من إعالن 
الرئيس فالدميير بوتني ضم أربع 
مناطق أوكرانية منها دونيتسك 
التي تقع بداخلها ليمان اضافة 
الــى لوغانســك وخيرســون 

وزابوريجيا. 
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
االوكرانية ان جيشــها «دخل» 
املدينة التي تعتبر تقاطعا مهما 
للسكك احلديد في شرق أوكرانيا 
واســتخدمته روســيا مركــزا 
للوجستيات والنقل لعملياتها 

على مدى أشهر.
وكتبــت الوزارة األوكرانية 
علــى تويتــر «قــوات الهجوم 
اجلوي األوكرانية تدخل ليمان 
مبنطقة دونيتسك»، وذلك بعد 
قليــل من اعــالن اجليــش أنه 
«يحاصــر» أكثر من ٥ آالف من 
اجلنود الروس الذين حتصنوا 

في هذه املدينة.
الدفــاع  وزارة  واعترفــت 
الروســية بســحب قواتها من 
ليمان إلــى مواقع اكثر مالءمة، 
معللة ذلك مبا قالت انه «تهديد 

باحملاصرة» ميكن ان تتعرض له، 
وذلك وفقا ملا نقلت وكالة اإلعالم 
الروسية. ومع تتالي االنتكاسات 
الروسية، دعا رمضان قديروف 
رئيس الشيشان وحليف بوتني 
املقرب، موسكو إلى التفكير في 
استخدام سالح نووي منخفض 
القــوة. وقــال في رســالة على 
تطبيــق تيليغرام تنتقد القادة 
الــروس لتخليهم عــن ليمان: 
«فــي رأيي الشــخصي، ينبغي 
اتخــاذ تدابير أكثر صرامة، مبا 
يرقى إلعالن األحــكام العرفية 
في املناطق احلدودية واستخدام 
أسلحة نووية منخفضة القوة». 
وفي شق آخر من الصراع، قالت 
شركة الطاقة النووية األوكرانية 
احلكومية إنرجواتوم أمس، إن 
دورية روســية اعتقلت إيهور 
موراشــوف املدير العام حملطة 
زابوريجيا النووية التي حتتلها 
موســكو. ويتولى موراشــوف 
«مســؤولية الســالمة النووية 
واإلشعاعية» للمحطة، ويعني 
احتجــازه تعريــض «ســالمة 
تشــغيل أكبــر محطــة للطاقة 
النووية فــي أوكرانيا وأوروبا 

للخطر».

قديروف يدعو موسكو إلى التفكير في استخدام «أسلحة نووية» منخفضة القوة

العلم األوكراني يرفرف أمام الدمار في مدينة ايزيوم التي حتررت قبل ايام            (أ.ف.پ)

٣ تغييرات أساسية تتضمن شغل احلقائب الشاغرة
بتعيني وزراء باألصالة واختيار احمللل وتعيني أكثر من امرأة 

املشاورات التقليدية تدور غدًا مع رؤساء مجالس الوزراء
و«األمة» السابقني لتسمية رئيس احلكومة وتكليفه بترشيح الوزراء 

التفاصيل ص٢٢

التفاصيل ص ٢

أحمد السعدون

إلىنواب يشكرون الشعب على املشاركة اإليجابية في انتخابات تصحيح املسار  0812

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة
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