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غير مخصص للبيع

تسمية رئيس احلكومة اجلديدة غدًا
 صدور مرسوم بدعوة املجلس لالنعقاد في ١١ اجلاري.. وقبول استقالة احلكومة وتكليفها بتصريف العاجل

مرمي بندق 

قالــت مصادر مطلعــة في تصريحــات خاصة 
لـ«األنباء» إنه ينتظر صدور األمر األميري بتسمية 

رئيس الوزراء غدا الثالثاء. 
وأوضحت املصادر أن القيادة السياسية تبدأ 
اليوم اإلثنني املشاورات التقليدية لتسمية رئيس 
احلكومة اجلديدة مع رئيس مجلس الوزراء احلالي 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ورؤساء 
مجالس الوزراء و«األمة» السابقني، ومن ثم إعالن 
تســمية رئيس الوزراء وتكليفه بترشيح أسماء 
الوزراء ورفعها إلى القيادة السياسية. واستقبل 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة احلكومة.
وصــدر أمــر أميــري بقبول اســتقالة ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء والوزراء ويســتمر كل 
منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه حلني 
تشكيل الوزارة اجلديدة. وصدر مرسوم بدعوة 
مجلس األمــة لالنعقاد للدور العــادي األول من 
الفصل التشريعي الـ١٧ في ١١ أكتوبر اجلاري. من 
جانبها، أكدت مصادر خاصة لـ«األنباء» أن هناك 
مطالبات شعبية مكثفة مدعومة بـ ١٠ أسباب على 
األقل إلعادة تكليف سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح بتشكيل احلكومة اجلديدة، ملا لوحظ في 
جوالتــه امليدانية من عفويــة وعدم التصنع في 
التعامل مع املرؤوسني واملواطنني، ولقربه وتلمسه 
احتياجات ومطالب الكويتيني والعمل على حلها 
مبسطرة واحدة، ودعم إجراءات مكافحة الفساد 
وتعزيز تكافؤ الفرص واملساواة، هذا إلى جانب 
احلــرص على معاجلة القضايــا املتراكمة والتي 
منها أزمة اإلســكان مبصداقيــة واضحة وحلول 
غير انشــائية، واملتابعة واالســتجابة الواضحة 
املتمثلة في سرعة إصدار القرارات ملا يطرح من 
هموم ومطالبات ومقترحــات، إلى جانب متيزه 
بالتنظيم والتمســك بالقانون والدســتور نصا 
وروحا وواقعا، ومنح الوزراء صالحيات واسعة 

في إطار القانون.

١٠ أسباب على األقل وراء مطالبات شعبية بإعادة تكليف رئيس الوزراء منها: يتمسك بالدستور والقانون والعفوية والقرب من الكويتيني ويدعم مكافحة الفساد وتكافؤ الفرص

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد يتسلم كتاب استقالة احلكومة من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 

القاهــرة ـ «كونا»: أكد الرئيــس املصري عبدالفتاح 
السيســي تطلــع بــالده إلى تطويــر عالقــات التعاون 
االقتصادي والتجاري مع الكويت السيما مجتمع رجال 
األعمال والشركات وتنمية استثماراتهما في مصر على 
خلفية الفرص االستثمارية املتنوعة في القطاعات التنموية 
كافة. وقال املتحدث الرســمي باســم الرئاسة املصرية 
الســفير بســام راضي، في بيان، إن ذلك جاء خالل لقاء 
السيســي مع وفد اقتصادي كويتي مــن رموز مجتمع 
األعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمد الصقر. وأشــاد السيسي باإلرادة القوية 
والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، معتبرا أنها 
عوامل متثل قاعدة راسخة وداعمة لالستثمار األجنبي 

في مصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تتمتع به مصر 
على امتداد رقعتها اجلغرافية من بنية أساسية حديثة 
سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة أو شبكة النقل والطرق 
واملوانئ احلديثة وكذلك اإلطار التشريعي املتطور لعملية 
االســتثمار. من جانبه، قال رئيــس مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر: إن القطاع اخلاص 
الكويتــي مثله مثل القطاع العام، ينظر إلى االســتثمار 

في مصر باعتباره استثمارا في مستقبل األمة كلها. 
وأضاف  قائال «إننا في الكويت نتابع بإعجاب حماس 
القطاع اخلاص املصري لتوجيه مدخراته نحو االستثمار 
في بــالده وهذا باعتقادنا أهم وأصدق مؤشــرات الثقة 

باالقتصاد الوطني ومستقبله».

خالل استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً رفيع املستوى

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس غرفة التجارة محمد الصقر في لقطة تذكارية مع الوفد الكويتي الزائر 
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مدير دائرة اخلدمات الفنية في مصفاة ميناء 
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١٥١٣ دينارًا متوسط راتب املواطن 
بنهاية يونيو و٣٤٣ دينارًا للوافد

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رســمية أن متوسط رواتب املواطنني في 
القطاعني احلكومي واخلاص شهد زيادة تبلغ نحو ٢٢ دينارا 
خالل أول ٦ أشــهر من العام احلالي، حيث ارتفع متوســط 
األجر الشــهري للمواطنني من ١٤٩١ دينارا بنهاية ديســمبر 

٢٠٢١، إلى نحو ١٥١٣ دينارا بنهاية يونيو ٢٠٢٢.
وتفصيليــا، ارتفع متوســط األجر الشــهري للمواطنني 
العاملني في القطاع احلكومي من ١٥٣٩ دينارا شهريا بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢١ إلى ١٥٥٥ دينارا بنهاية يونيو املاضي، بينما 
ارتفع متوســط راتب املواطنني العاملني في القطاع اخلاص 

من ١٢٥٥ دينارا إلى ١٢٩٧ دينارا خالل الفترة ذاتها. 
وزاد متوســط األجر الشــهري للوافدين في الكويت 
بنحو ٥ دنانير شــهريا، حيث ســجل نحــو ٣٤٣ دينارا 
بنهايــة يونيو املاضــي مقارنة بـــ ٣٣٨ دينــارا بنهاية 

ديسمبر ٢٠٢٢.
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١٢٥١٢٥ شخصًا لقوا حتفهم وإصابات  شخصًا لقوا حتفهم وإصابات 
باملئات بسبب اجتياح املشجعني باملئات بسبب اجتياح املشجعني 
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٦١٤ زيارة يومية متوقعة للعيادات 
اخلارجية مبستشفى اجلهراء اجلديد

عبدالكرمي العبداهللا

قال مدير مستشفى اجلهراء د.غالب البصيص في تصريح 
لـــ «األنبــاء» إن املرحلة األولى التــي مت افتتاحها من مبنى 
العيــادات اخلارجيــة في مستشــفى اجلهــراء اجلديد تضم

٨ أقســام، وهي «اجلراحة العامة - األنف واألذن واحلنجرة 
- العيون - التخدير - الطب الطبيعي - الغدد والسكر - 

القدم السكرية - التغذية العالجية». 
وبني انه مت اســتقبال املراجعني في هــذه العيادة لتلقي 
اخلدمة الطبية، متوقعا أن يكون عدد الزيارات اليومية لألقسام 
في املرحلة األولى خالل الفترتني الصباحية واملســائية ٦١٤

زيارة. وأفاد بأن املرحلة الثانية التي ستضم ٣ أقسام طبية، 
وهــي «الباطنية - العظام - األطفال» ســيتم افتتاحها يوم 

االثنني املقبل ١٠ اجلاري.

زيلينسكي يحّذر: اجلنود الروس «أكباش محرقة»
عواصــمـ  وكاالت: يبدو أن 
االنتصار الكبيــر الذي حققته 
أوكرانيا بعــد حتريرها مدينة 
«ليمان» في منطقة دونيتسك، 
فتح شهية جيشها لشن املزيد 
من الهجمات الســتعادة املزيد 
مــن املناطق، باعتــراف وزارة 
الدفاع الروســية التي أكدت ان 
القوات االوكرانية شنت هجوما 
على ٣ مناطق بوقت واحد. وقالت 
الوزارة في بيــان نقلته وكالة 
«سبوتنيك» الروسية إن كييڤ 
قامت مبحاولة لشن هجوم «على 
نيكوالييف وأندرييف وكريفوي 
روغ في منطقة خيرسون. من 
جهته، أعلن الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي في مقطع 
ڤيديو قصير أمس رســميا أنه 
«مت تطهير ليمان متاما شــكرا 
جليشــنا». وقــال «األســبوع 

املاضــي، زاد عــدد األعــالم 
األوكرانيــة التــي ترفرف في 
دونبــاس. وســيكون هنــاك 
املزيد منها في غضون أسبوع». 

وخاطب زيلينسكي متوجها إلى 
اجلنود واملسؤولني الروس «ما 
دمتم لم حتلوا مشكلة الشخص 
الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل 

هــذه احلــرب املجنونــة ضد 
أوكرانيــا، فســتقتلون واحدا 
تلو آخــر وتصبحون أكباش 

محرقة».

جنود أوكرانيون يلتقطون صورة تذكارية في مدينة ليمان بعد حتريرها من الروس    (رويترز)

التفاصيل ص ٢٠التفاصيل ص ٣

مشاورات لتشكيل كتلة نيابية إسالمية
رشيد الفعم

النــواب  يجــري بعــض 
مشاورات متواصلة لبلورة 
فكرة إلنشــاء «كتلــة نيابية 
إســالمية» فــي مجلس األمة 
بهدف التنســيق والتشــاور 
حول آلية التعامل مع القضايا 
التي ســتطرح خــالل ادوار 
االنعقاد. مصــدر نيابي قال 

لـــ «األنباء» ان عــدد النواب 
املطروحة اسماؤهم للدخول 
في الكتلة يفوق الـ ١٠ اعضاء، 
االمر الذي ميكــن الكتلة من 
التعاطي مع االحداث بشــكل 
منظــم ومــدروس، كمــا انه 
مينحها قوة برملانية لتمرير 
االقتراحات واملشــاريع التي 
تكــون ذات بعــد يتوافق مع 
توجهــات الكتلــة.  وأضاف 

املصدر ان املشاورات التزال 
في بدايتها، وهناك فرصة لعقد 
اجتماع يضم النواب املعنيني 
باالمر لوضع تصور مبدئي 
لإلعــالن عــن الكتلة ووضع 
اجندة عملها وأولوياتها خالل 
املرحلة املقبلة. وشدد املصدر 
ذاته على ان الهدف من إنشاء 
الكتلة تنظيمي أكثر مما هو 
سياسي لتسهيل عملية إقرار 

القوانــني املتراكمة في جلان 
املجلــس او االقتراحات التي 
ستقدم مستقبال خصوصا ان 
الفترة القادمة تتطلب املزيد 
من العمل واإلجناز لتحقيق 
التنمية املنشودة وتعويض 
التأخير الذي تعاني منه البالد 
وكسر حالة التراجع في اغلب 
القطاعات سواء احليوية منها 

او الفنية.

نواب يجرون اتصاالت لالتفاق على تشكيلها وعددها يفوق الـ ١٠

الرئيس املصري: نتطلع إلى تطوير التعاون 
مع رجال األعمال والشركات الكويتية

الصقر: ننظر إلى االستثمار في مصر باعتباره استثمارًا في مستقبل األمة كلها


