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غير مخصص للبيع

استكمال مالمح التشكيل.. والتكليف قاب قوسني

مرمي بندق 

استكمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مشاورات تشكيل احلكومة اجلديدة، حيث استقبل 
بقصــر بيــان صباح أمــس على التوالــي كال من 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

األســبق، وأجرى ســموه اتصاال هاتفيا مع سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء األسبق، 
واســتقبل سمو ولي العهد ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الســابق الشيخ صباح اخلالد، واستقبل 
أيضا رئيس حكومة تصريف العاجل من األمور 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح. 

ومن األهمية ذكر أن القيادة السياسية استقبلت 
أمس األول رئيسي مجلس األمة السابقني مرزوق 
الغامن وأحمد السعدون. وبحسب مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، يترقب املواطنون 
والنواب وجميع فئات املجتمع صدور األمر األميري 
اليوم «األربعاء» بتسمية رئيس الوزراء وتكليفه 

بترشيح أعضاء احلكومة اجلديدة في ظل املطالبات 
املتكررة بإعادة تكليف ســمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، لتدور عجلة مقابلة األسماء املرشحة 
لسد الشواغر وتعيني وزراء باألصالة واالستعانة 
بأكثر من امرأة.  هذا، وعلمت «األنباء» أنه مت أمس 
إيداع رواتب شهر ســبتمبر للعاملني في القطاع 

اخلاص النفطــي، مطالبني بعدم تأخــر الرواتب 
وصرفها في املواعيد املناســبة حتى ال يتعرضوا 
إلى مشــاكل مع اجلهات التي يتعاملون معها في 
موضوع تسديد األقساط. واستبعدت مصادر ثقة 
إعادة اجراء االنتخابات، مشيرة إلى ان باب الطعن 

أمام القضاء مفتوح ملن يرغب.

ولي العهد استقبل رؤساء مجالس الوزراء السابقني .. واإلعالن عن رئيس احلكومة اليوم 

اقتصاد

عصام الصقر ملقيا كلمته الترحيبية خالل احلفل

عصام الصقر: مصر جتني ثمار ثورة املشروعات 
العمالقة وتطوير بنيتها التحتية

«الوطني - مصر» أولم على شرف وفد «الغرفة» خالل زيارته للقاهرة

«الوطني» أثبت صحة رهانه قبل ١٥ عامًا 
على مستقبل واعد لالقتصاد املصري 

اقتصاديون لـ «األنباء»: ضعف «اإلسترليني» يولد فرصًا 
استثمارية للكويت.. لكن «ليس كل ما يلمع ذهبًا» !

«االئتالفية» تتصدر 
انتخابات احتاد 

اجلامعة بـ ٩٥٤٧
صوتًا .. و«املستقلة» 

الثانية بـ ٣٦٨٧ صوتاً 
و«اإلسالمية» الثالثة

بـ ٣٤٧ صوتاً

 محمد رمضان: 
سعر «اجلنيه» 
انعكاس لرفع 

«الفائدة» لترويض 
معدالت التضخم

 مشعل امللحم: 
الكويتيون في بريطانيا 

مستثمرون طويلو 
األمد.. لن يتأثروا 
بالعثرات الصغيرة

 أيوب الصفار: 
انخفاض اجلنيه 

ال يعكس قوة العقار 
البريطاني.. يشهد 
طلبًا ومنوًا ملحوظًا
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تأجيل االجتماع التنسيقي.. واتفاق على «املؤقتة»
رشيد الفعم - سلطان العبدان

املشــاورات  تســفر  لــم 
النيابية - النيابية عن اتفاق 
حول توزيع مناصب املجلس 
يتم على أثــره عقد االجتماع 
التنسيقي املرتقب والذي كان 
من املفترض عقده امس بديوان 

النائب خالد العتيبي بحسب 
مطالبــات عــدة مــن النواب. 
مصادر نيابية قالت لـ «األنباء» 
إنه جرى االتفاق على تأجيل 
االجتمــاع الى يــوم اخلميس 
في محاولة إلفساح املزيد من 
الوقــت حتــى يتــم الوصول 
الى تفاهمــات حول املناصب 

بني النواب والتيارات. وعلى 
ســبيل التعويض واستدراكا 
للوقت عقدت عدة كتل سياسية 
اجتماعات منفردة امس لبحث 
التطــورات واالتفــاق  آخــر 
على رؤيــة موحدة بناء على 

املعطيات املوجودة.
ولم تغب املشاورات النيابية 

- النيابية عن انتخابات اللجان 
البرملانيــة والتوافق بني عدد 
من النواب على دخولها، حيث 
اشــارت املصادر إلى ان هناك 
اتفاقــا بني عــدد مــن النواب 
على تشــكيل جلــان مؤقتة، 
من ضمنها الظواهر السلبية 
وشؤون املرأة واألسرة والطفل 

والدفاع عن حقوق اإلنســان 
وشؤون البيئة، متهيدا لطرحها 

في االجتماع التنسيقي.
وبينت املصــادر ان نوابا 
أبدوا رغبتهم في تشكيل تلك 
اللجان التي تعتبر ذات أهمية 
قصوى وكانت حاضرة خالل 

الندوات االنتخابية.

أغلبية نيابية تؤيد إعادة تشكيل «الظواهر السلبية» و«املرأة والطفل» و«حقوق اإلنسان»

08اجلامعة والتطبيقي 

طالبة تدلي بصوتها في انتخابات اجلامعة             (متني غوزال)

زيلينسكي: التفاوض مع بوتني مستحيل 
و«الكرملني»:  سننتظر مجيء غيرك 

عواصــم ـ وكاالت: أغلقــت كل من أوكرانيا وروســيا باب 
احلل السياســي، حيــث وقع الرئيس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي أمس مرســوما يؤكد رسميا «اســتحالة» إجراء 
محادثــات مع الرئيس الروســي فالدميير بوتــني، لكنه أبقى 
البــاب مفتوحا إلجراء محادثات مع روســيا من دون بوتني. 
على اجلانب اآلخر، رد «الكرملني» بالقول إن احلرب لن تنتهي 
إذا استبعدت كييڤ الدخول في محادثات مع بالده، ولفت إلى 

أن «التفاوض يتطلب جانبني». 
وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف للصحافيني 
«إمــا ســننتظر أن يغير الرئيس احلالي موقفه أو ســننتظر 
الرئيــس املقبل لتغييــر موقفه لصالح الشــعب األوكراني». 
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
التحاق أكثر من ٢٠٠ ألف شــخص بصفوف اجليش الروسي 
منــذ إعالن الرئيس بوتني عن التعبئة اجلزئية. وأدت تعبئة 
«الكرملني» إلى بعض التظاهرات وفرار عشرات آالف الرجال 

في سن التجنيد.

السعيد: طواقم متريضية من األردن وباكستان 
ملواكبة االفتتاحات والتوسعات اجلديدة

ً عالج «األورام» وعمليات العيون في مستشفى اجلهراء اجلديد قريبا

عبدالكرمي العبداهللا

كشف وزير الصحة د.خالد 
الســعيد عن وجــود اتفاقيات 
مع اململكة األردنية الهاشــمية 
واجلمهورية الباكستانية لتوفير 
الطواقــم التمريضيــة، وذلــك 
ملواكبة االفتتاحات والتوسعات 
اجلديــدة التي تشــهدها وزارة 
ن د.السعيد  الصحة. هذا، ودشَّ
قســم طــب وجراحــة العيون 
في مستشــفى اجلهراء اجلديد 
بحضــور مدير منطقة اجلهراء 
الصحيــة د.محمــد عويضــة 
العجمي ومدير املستشفى د.غالب 
البصيص ورئيس الهيئة الطبية 
د.عبدالرحمن الشــمري.  وقال 
مديــر منطقة اجلهراء الصحية 
د.محمد عويضــة العجمي، إن 
افتتــاح قســم لطــب وجراحة 
العيون يعد إضافة مميزة خلدمة 
أهالي محافظة اجلهراء. وكشف 
د.عويضة عن استحداث قسم لـ 
«األورام» قريبا في مستشــفى 

اجلهراء اجلديد، الفتا إلى البدء 
فــي تقدمي اخلدمــات العالجية 
ملرضى ومراجعي قسم أمراض 
األورام قربيا. وأعلنت رئيســة 
قســم العيــون في مستشــفى 
اجلهــراء د.عهــود خليفــة عن 

بدء أولى عمليــات العيون في 
مستشــفى اجلهــراء اجلديــد 
قريبا وســتكون هناك عمليات 
إلزالة املاء األبيض، حيث ستتم 
تغطية أكبر عدد ممكن في منطقة 

اجلهراء الصحية.

(قاسم باشا) د.خالد السعيد لدى افتتاحه قسم طب وجراحة العيون  

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إتاحة حتديث 
بيانات اخلريجني وذوي اخلبرة عبر خدماتها االلكترونية، 
كمــا أطلقت حملة تعريفية بهذه اخلدمة بعنوان «لنكن 
يــد بيد.. حدث بياناتك اوناليــن»، مع حتديد اخلطوات 

الواجب اتباعها في حتديث البيانات. 
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة انه سيتم استقبال 
اخلريجــني وأصحــاب اخلبرة للرد على استفســاراتهم 
اخلاصة باإلرشاد الوظيفي يوميا في مبنى الهيئة الرئيسي 
بالرقعي من الســاعة ٩ صباحا إلــى ١٢ ظهرا طوال أيام 

العمل الرسمي.

التفاصيل ص٦

«القوى العاملة»: حتديث بيانات 
اخلريجني والباحثني عن عمل «أونالين»

رئيس املجلس البلدي: معايير 
خاصة لهدم املباني وتدوير النفايات

محمد راتب

أكد رئيس املجلس البلدي عبداهللا احملري أهمية التنمية 
البيئية في البالد، مبينا أن املجلس يتعامل مع جميع اجلهات 
احلكومية واخلاصــة لتقليل الصعوبــات التي تواجههم 
من خالل إعداد لوائح وإصدار قرارات تتماشى مع الواقع 

لتسهيل املهمة عليهم. 
وقال احملري، على هامش زيارة ميدانية ألعضاء املجلس 
البلدي ملصانع تدوير املخلفات اإلنشائية ومواقع ردم النفايات 
اإلنشائية، إن «البلدي» في طور إعداد الئحة جديدة تتعلق 
بكيفية التعامل مع هذه املخلفات ومعرفة أوجه اخللل التي 
تواجه اجلهات احلكومية واخلاصة. وأكد كذلك أهمية وضع 
معايير لطريقة الهدم في املســاكن اخلاصة وحفظ حقوق 
الناقل وكذلك فــي عملية البناء من خالل عملية فرز املواد 

اإلنشائية أمام املنازل.

التفاصيل ص٢٠ التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٥

املوسى: االنتهاء من تطوير نفق دروازة العبدالرزاق 
واملنطقة احمليطة بها خالل ٩٠ يومًا

عاطف رمضان

أكــــد وزير االشغال العامــة 
ووزير الكهربــاء واملاء والطاقة 
املتجددة علي املوسى، ان الهيئة 
العامــة للطــرق والنقــل البري 
بدأت أعمال تطوير منطقة تقاطع 
أعلى نفــق دروازة العبدالرزاق 
واملنطقـــة احمليطة بها، مشيرا الى 
ان هذا املوقع يعتبر من أهم املواقع 
في العاصمة لكونه يقع وسط اهم 
البنايات التجارية والبنوك وسوق 
الكويت لالوراق املالية وغيرها من 
البنايات االخرى التي تهم كثيرا 
من املواطنني. ولفت الى انه من 
املتوقع االنتهاء من االعمال خالل 
فتــرة ٩٠ يوما تقريبــا. وأعرب 
املوسى عن حرصه على تسليم 
املوقع الى البلدية في اسرع وقت 
ممكــن حتى يفتح املجال لتكون 
هناك مشــاريع صغيرة وبعض 

االنشطة في النفق.
الوزير م. علي املوسى متفقدا أعمال تطوير دروازة العبدالرزاق      (احمد علي)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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