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غير مخصص للبيع

إقرار امليزانية الشهر اجلاري
مرمي بندق

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشيـــخ مشعـــل األحمـــد، 
بقصــر بيــان صبــاح أمــس، 
علــى التوالــي رئيــس مجلس 
األمــة الســابق مــرزوق الغامن

ورئيس مجلس األمة األســبق 
أحمد السعدون، وذلك ضمن إطار 
املشــاورات التقليدية اجلارية 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
هــذا، ويتطلــع الكويتيون 
اليوم «الثالثاء» إلى قصر بيان 
العامــر انتظارا لصــدور األمر 
األميري بإعادة تسمية رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمد نــواف األحمــد الصباح 
رئيســا للحكومــة وتكليفــه 
بترشيح أسماء الوزارة اجلديدة 
ورفعها إلى القيادة السياسية، 

وقد أكمل سموه في منصبه ٦٠
يوما، حقق خاللها ١٠ إجنازات 
رئيسية.  هذا، وثمنت مصادر 
مطلعة فــي تصريحات خاصة 

لـ «األنباء» جهود نائب رئيس 
الــوزراء وزير الدفــاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، مؤكــدة انه رجل دولة 

من الطــراز األول أثبت جناحا 
الفتا على جميع املستويات وفي 
كل املناصــب التي توالها ومن 
ضمنها وزارة الداخلية. وبشأن 

اختيار النائــب احمللل في ظل 
رفــض بعض النــواب صراحة 
فكرة التوزيــر ووضع آخرين 
شروطا للقبول، أفادت املصادر 

بأن إحجام النواب عن التوزير 
باملطلق ليس صحيحا، يوجد من 
يرغب في التوزير. ومن األهمية 
ذكر أن النائب عيسى الكندري 

جنــح أكثر من مرة في احلفاظ 
على كرسييه النيابي والوزاري 
ايضا. وعلى صعيد إقرار ميزانية 
الدولة للسنة املالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

وميزانيــات اجلهــات امللحقــة 
واملستقلة، علمت «األنباء» أن 
احلكومة ستطلب إقرار امليزانية 

قبل نوفمبر املقبل.

مصادر لـ «األنباء»: إحجام النواب عن التوزير باملطلق ليس صحيحاً.. وعيسى الكندري جنح في احلفاظ على كرسييه النيابي والوزاري

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامنسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون

مشاورات مناصب املجلس.. مستمرة

«املركزي»: ربط الدينار 
بسلة عمالت 

جعل التضخم منخفضًا

عبدالعزيز املطيري

التزال املشاورات النيابية مستمرة جلهة حتديد مناصب هيئة 
مكتب مجلس األمة وسط جتاذبات عدة مرهونة ببعض القناعات 
والتفاهمات التي لم حتسم املوقف حتى اآلن. مصادر نيابية قالت 
لـ «األنباء» إن النواب اليزالون 
في طور املباحثــات لالتفاق 
على املناصب، حيث شــهدت 
األيام املاضية عدة اجتماعات 
نيابية جانبية على مستوى 
الكتل والتيارات لتحديد مسار 
التصويــت أو التزكيــات إن 
وجدت، على ان تكون توزيعة 
املناصــب مرضيــة جلميــع 
األطراف. وأوضحت املصادر 
أن املشاورات النيابية توسعت 
لتصــل الى عضويــة اللجان 
وبالذات الرئيسية منها مثل 
املالية والتشريعية باإلضافة 
الــى جلنة امليزانيات كونها تدخل في تركيبة مكتب املجلس، 
موضحة أن األمور التزال معلقة حتى اآلن دون التوصل الى 
اتفاق. وأشــارت املصادر ذاتها الــى ان النواب يتداولون اآلن 
ضرورة عقد االجتماع التنســيقي بأســرع وقت ممكن حيث 
طرحوا إمكانية ترتيبه في ديوان النائب خالد العتيبي إال أن 
القرار النهائي لــم يتم التوصل إليه بعد. وأمس، قال النائب 
د.مبارك الطشــة إنه وكالعادة ومع كل تشكيل وزاري جديد 
يتم ادخال بعض األسماء لهدف معني. وأضاف: بناء على ذلك 
أنفي نفيــا قاطعا قبول الدخول بالتشــكيل الوزاري اجلديد 
ألنني متمســك بالثقة الشــعبية التي حظيت بهــا لتمثيلهم 

في البرملان نائبا عن األمة.

علي إبراهيم

أشــار بنك الكويــت املركزي الى أنه 
حترك بحذر وتدرج في سعر الفائدة مع 
مراعاة التطــورات االقتصادية احمللية، 
مبا في ذلك احتواء التضخم الذي يتسم 
مبعدالته املتباطئة في الكويت واملتدنية 
مقارنة باالقتصادات الكبرى، إلى جانب 
احملافظــة علــى البيئة الداعمــة للنمو 
االقتصادي املســتدام، مع احلرص على 
مواءمــة «الفائدة» مــع اجتاهاتها عامليا 

للحد من االنعكاسات السلبية. 
واســتعرض «املركزي» مقارنة بني 
معدالت التضخم ملجموعة من االقتصادات 
املتقدمة قياسا إلى الكويت خالل ٢٠٢٢، 
والتي ظهر خاللها ان معدالت التضخم 
فــي الكويت هي االدنى مقارنة باالحتاد 
األوروبي واجنلترا واميركا، حيث سجلت 
في الكويت في اغسطس ٤٫١٥٪ مقارنة
بـــ ٩٫١٪ باالحتــاد األوروبــي و٩٫٩٪ 

ببريطانيا و٨٫٣٪ في اميركا. 
وكان الفتــا ان معدالت التضخم في 
الكويت تشهد انخفاضا مستمرا منذ شهر 
مايو املاضي، بينما في اميركا انخفضت 
مرة في ابريل ثم عاودت الزيادة في مايو 
ويونيو لتبدأ في االنخفاض مجددا في 
يوليو وأغسطس بينما لم تبدأ معدالت 
التضخم في بريطانيا باالنخفاض اال في 
أغسطس، فيما لم تشهد اي انخفاض في 

االحتاد االوروبي.

اجتماعات متتالية وتفاهمات وصلت إلى عضوية اللجان.. والطشة ينفي نفياً قاطعاً قبول الدخول في احلكومة اجلديدة

عواصمـ  وكاالت: دعت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها 
الفصلي، أوروبا أمس إلى اتخاذ تدابير ترشــيد اســتهالك 
«حاســمة» للغاز هذا الشــتاء للحفاظ علــى مخزونها مبا 
يكفي احتمال قطع موسكو التام إلمداداتها من الغاز ووقوع 
«موجة برد متأخرة».وحــذرت أوروبا من عواقب انقطاع 
كامل محتمل للغاز الروسي هذا الشتاء وفي العام املقبل.

وأكدت أنه «من دون تخفيض االعتماد على الغاز، وفي 
حال انقطعت اإلمدادات الروسية متاما، فإن املخزون سيكون 
أقل من ٢٠٪ في فبراير، وذلك في حال توافر اإلمدادات بالغاز 
الســائل». في املقابل، سيكون املخزون «في حدود ٥٪ في 
حال كانت إمدادات الغاز الســائل ضعيفة». إلى ذلك، أعيد 
آالف الروس إلى بيوتهم بعد حشــدهم للخدمة العسكرية 

فــي أوكرانيــا، ومتت إقالة املفوض العســكري في منطقة 
خاباروفسك في أحدث نكسة للتعبئة الفوضوية التي أمر 

بها الرئيس فالدميير بوتني.
وقال مسؤولون روس «أرسلنا نحو نصفهم إلى املنزل 

ألنهم ال يستوفون شروط االلتحاق باجليش».
ميدانيا أيضا، تواصلت االنتكاســات القاســية لبوتني 
بعد ســيطرة القوات األوكرانية الكاملة على ليمان، حيث 
أضافت إليها حترير بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا 
في منطقة خيرسون، وهو ما اعترف به فالدميير سالدو، 
رئيس املنطقة املعني من موســكو، مشــيرا إلى أن القوات 
األوكرانية حققت بعض النجاحات وســيطرت على بعض 

التجمعات السكنية.

انتكاسات ميدانية جديدة لروسيا وفوضى وإقاالت بسبب التعبئة

تصفيق حار في اجلمعية الوطنية الفرنسية ترحيبا بالسفير األوكراني فادمي اوميلشينكو خالل حضوره جلسة استجواب احلكومة        (أ.ف.پ)

أوروبا «تشّد احلزام».. وحتذير من نقص حاد في الغاز

اقتصاد

د.مصطفى مدبولي ومحمد الصقر في صورة جماعية مع الوفد الكويتي

طارق سلطان ووليد جمال الدين خالل توقيع العقد

الفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ خالل اجلولة اجلوية صباح امس

روري هارفي وسمير قاسم وتانيا مرعي حلظة قطع كيكة االحتفالية

رئيس الوزراء املصري: مصر تضمن دخول وخروج 
رؤوس األموال واألرباح في أي وقت

«اقتصادية قناة السويس» توّقع عقدًا مع «أجيليتي» 
باستثمارات  ٦٠ مليون دوالر

«كاديالك الغامن» حتتفي مبرور ٧٥ سنة 
على متثيلها العالمة الفاخرة في الكويت

البرجس تفقد طرقات الكويت جوًا: 
تفعيل مخالفات حزام األمان والتحدث 

بالهاتف عن طريق كاميرات السرعة

سفير جنوب أفريقيا 
لـ «األنباء»: ١٦٣ مليون 

دوالر إجمالي حجم 
التبادل التجاري بني 

البلدين في عام ٢٠٢١
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محليات

السفير د.مانيليسي باولوس جينجي

النائب حامد البذالي يحتفل مع محبيه بإخالء سبيله أمس 

عبدالكرمي أحمد

مكنت محكمــة اجلنايات النائب 
حامــد البذالــي من حضور جلســة 
القسم بعدما قررت أمس إخالء سبيله 

بكفالة ١٠٠ دينار، وطلبت رفع حصانته 
الستكمال محاكمته بقضية  «فرعية 
بني غامن». وبشــأن النائب مرزوق 
اخلليفة، فقد رفضت محكمة التمييز 
طلبا قدمه دفاعه بفتح باب املرافعة 

لتقدمي ما يثبت فوزه في االنتخابات 
ومتتعه باحلصانة البرملانية، وبذلك 
يستمر حجزه انتظارا حلكم احملكمة 
بشــأن  «فرعيــة شــمر» املقــرر لــه

١٠ اجلاري.

متكني البذالي من حضور جلسة القسم.. واخلليفة ينتظر احلكم

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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