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غير مخصص للبيع

«التنسيقي» السبت.. والنواب حلكومة متجانسة مع املجلس
رشيد الفعم

د.حمــد  النائــب  حســم 
املطــر اجلــدل حــول مــكان 
وموعد عقد االجتماع النيابي 
التنسيقي املعتاد الذي يكون 
دائمــا قبيل بدايــة كل فصل 
تشــريعي بتوجيــه الدعــوة 
للنواب لالجتماع في ديوانه 
ظهر غد الســبت فــي منطقة 
القادســية. وقال د.املطر، في 
تصريح خاص لـــ «األنباء»، 
انه دعــا النواب إلــى ديوانه 
للتباحث حــول أمور نيابية 
عدة قبل جلسة االفتتاح املقررة 
الثالثاء املقبل، مشيرا إلى ان 
الهدف األساسي من اللقاء هو 

التشاور حول اللجان البرملانية 
التنســيق قبــل  وضــرورة 
الدخول في اجللســة، مشددا 

النيابي-  التنســيق  على ان 
النيابــي أمر مهم قبــل البدء 
فــي العمل من أجــل التفاهم 
والتركيز على القوانني املهمة. 
وعلــى صعيــد احلكومة 
وبعــد صدور األمــر األميري 
بتعيني ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيسا 
الــوزراء وتكليفــه  ملجلــس 
بترشــيح أعضــاء احلكومة 
اجلديدة، وبعد صدور املرسوم 
األميري بتشكيلها، طالب نواب 
بضرورة اختيار وزراء أكفاء 
قادرين على تلبية طموحات 
املواطنني، وأن تكون تركيبة 
احلكومة اجلديدة متماشية مع 
مخرجات العملية االنتخابية 

التــي جــرت مؤخــرا. وقــال 
تصريحــات  فــي  النــواب، 
صحافيــة، إن هناك متســعا 
من الوقت إلعــادة النظر في 
أعضــاء التشــكيل احلكومي 
واختيار رجال دولة قادرين 
بالكويــت  النهــوض  علــى 
ووضعها في مصــاف الدول 
املتقدمة، ولديهم برامج ورؤى 
تخدم الدولــة.  وأكد النواب 
على ضرورة أن يكون الفريق 
احلكومي قادرا على االنسجام 
مع اختيارات الشعب وتلبية 
طموحاتــه، مطالبــني بإعادة 
النظر في التشكيلة «فمازال 

هناك متسع من الوقت».

للتباحث في انتخابات اللجان وتوزيع املناصب واالتفاق على القوانني املهمة

د.حمد املطر

«نفط الكويت»: «املناقصات» يحسم ترسية
وطرح ٤ مناقصات بقيمة ١٢١ مليون دينار

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية، 
أن شــركة نفط الكويت حصلت على 
عدد من املوافقات الرســمية لترسية 
وطرح عقود جديدة بقيمة تقدر بنحو 
١٢١ مليون دينار. وفي التفاصيل قالت 
املصــادر ان الشــركة حصلت على 
موافقة اجلهــاز املركزي للمناقصات 
على ترسية عقد إنشاء خطوط تدفق 
أنابيب احلقن في شمال الكويت بقيمة 

٣٦ مليون دينار، فيما قررت ترسية 
خدمات متريض مستشفي األحمدي 
بـ ١٥ مليون دينار. وجلهة طرح العقود 
اجلديدة، فإن «نفط الكويت» حصلت 
على موافقة طرح مناقصة إنشاء شبكة 
الكهرباء للمضخات الكهربائية الغاطسة 
في شمال الكويت، وذلك بقيمة تقديرية 
تزيد على ٤٠ مليون دينار، فيما مت أخذ 
املوافقات على طرح مناقصة الصيانة 
الشــاملة ملرافق الغاز بقيمة تقديرية 

تتراوح بني ٢٥و٣٠ مليون دينار.
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عواصم - وكاالت: أثارت 
سلسلة من اإلخفاقات والهزائم 
التي تكبدتها القوات الروسية 
في أوكرانيا غضبــا متناميا 
لدى النخبة الروسية التي وان 
كانت التزال داعمة للغزو، إال 
أنها ذهبت بعيدا في التعبير 
عن امتعاضها إلى حد اقتراح 
أن يواجه قادة اجليش فرقة 

إعدام.
وقال رئيس جلنة الدفاع في 
مجلس النواب اجلنرال السابق 
أندريه كارتابولوف إن اجليش 
يجب أن «يتوقف عن الكذب»، 
مــع اإلعــالن فــي اإليجــازات 
اليومية عن إنزال خسائر فادحة 
بالقوات األوكرانية بدون أي ذكر 

النسحابات روسية.
وأضاف في برنامج يبث على 
اإلنترنت يقدمه النجم فالدميير 
سولوفيوف وهو قومي متطرف: 
«الشــعب يــرى أننــا ال نريد 
إخباره ولو جزءا من احلقيقة». 
وذهب سولوفيوف أبعد من ذلك 
حني قال إن «مسؤولني كبارا من 
أصحاب الرتب العليا في اجليش 
يســتحقون أن يعدمــوا رميا 
بالرصاص». في املقابل، أعلنت 

زيلينسكي أعلن كذلك السيطرة 
قــرى جديــدة فــي هذه  علــى ٣
املنطقة هي نوفوفوسكريسنسكي 
ونوفوغريغوريفكا وبتروبافليفكا.
إلى ذلك، عقد قادة ٤٤ دولة في 
براغ أمــس اجتماعا هو األول 
في إطار «املجموعة السياسية 

إنه «يشــكل رسالة عن وحدة 
أوروبا». وأضاف ان «املجموعة 
أكبر  السياســية األوروبيــة» 
بكثيــر من االحتــاد األوروبي، 
حيث دعيت ١٧ دولة باإلضافة 
إلى البلدان الـ ٢٧ األعضاء في 

التكتل.

األوروبيــة»، فــي صيغة غير 
مسبوقة تشكل أيضا رمزا قويا 
بعد سبعة أشهر على بدء الغزو 

الروسي ألوكرانيا. 
وقــال الرئيــس الفرنســي 
إميانويل ماكــرون الذي أطلق 
فكرة التجمع في مايو املاضي 

رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران التي سببها القصف الروسي على زابوريجيا           (أ.ف.پ)

أوكرانيا أمس أن جيشها استعاد 
أكثــر مــن ٤٠٠ كيلومتر مربع 
في جنوب منطقة خيرســون 
في أقل من أسبوع، بعدما وقع 
الرئيــس الروســي ڤالدمييــر 
بوتني رسميا قرار ضمها.وكان 
الرئيس األوكراني فولودميير 

قادة ٤٤ دولة يجتمعون في براغ ملواجهة الغزو وأزمة الطاقة

النخبة الروسية إلعدام قادة اجليش «ميدانيًا» بسبب اخلسائر الكبرى النخبة الروسية إلعدام قادة اجليش «ميدانيًا» بسبب اخلسائر الكبرى 
وأوكرانيا تستعيد أكثر من وأوكرانيا تستعيد أكثر من ٤٠٠٤٠٠ كم كم٢٢ جنوب خيرسون جنوب خيرسون

معاجلة أزمة التشكيل ُترفع إلى القيادة

مرمي بندق 

أكدت مصــادر خاصة في 
تصريحــات لـ «األنبــاء» أن 
الوزراء سمو  رئيس مجلس 
الشــيخ أحمد نــواف األحمد 
الصبــاح قادر علــى معاجلة 
األزمة التــي اعترضت تأدية 
اليمــني  احلكومــة اجلديــدة 
الدســتورية بســبب إعــالن 
النائب احمللل رفضه االنضمام 
للفريق الــوزاري، إلى جانب 
التحفظات الواسعة من أغلب 
املنتخبــني. وبينت  النــواب 
إيجــاد مخــرج  أنــه ســيتم 

القيادة  إلى  دســتوري يرفع 
السياســية، مشــيرة إلى انه 
ال مواءمــة الجتمــاع مجلس 
الــوزراء بحكومــة تصريف 
العاجل، وأن اجتماع املجلس 
بحضور احلكومة اجلديدة غير 
دســتوري. وذكرت أن إحدى 
القواعد الدستورية األساسية 
أن احلكومة ال تكتمل إال بوجود 

احمللل، وهذا األحوط. 
 وردا على سؤال عن احلل 
في حال رفض جميع النواب 
مبدأ التوزير، أجابت املصادر: 
توجد عدة آراء ولم يستقر على 
رأي معني. وفي ظل تضارب 

املعلومــات حــول اســتقالة 
واعتذار بعض الوزراء وصمت 
املصادر الرســمية، أوضحت 
املصادر أن احلكومة اجلديدة 
لم تقســم اليمني الدستورية 
ولم ينشــر مرسوم تشكيلها 
في اجلريدة الرسمية (الكويت 
اليوم)، لذا فإن رفض أي وزير 
االنضمــام أو تغييــر أي من 
الــوزراء بعد إعالن مرســوم 
تشكيلها رسميا ال يحتاج إلى 
تقدمي استقالة بل يأتي حتت 
بند االعتــذار والذي ال يبطل 
مرسوم التشكيل. وأشارت إلى 
ان حكومــة تصريف العاجل 

من األمور هــي املعنية حتى 
اآلن بتصريــف األمور. وردا 
علــى ســؤال حــول حتفــظ 
أغلــب النــواب علــى بعض 
الوزراء، أجابت املصادر: على 
املتحفظني التنازل نسبيا عن 
تشــددهم، ألن التحفظ على 
التشكيل مبالغ فيه خصوصا 
ان احلكومــة ســحبت طلــب 
«املزمع»، على أن تتم التسوية 
حتى تدور عجلة اإلجناز، وفي 
الوقــت نفســه علــى الطرف 
احلكومي أن يتجاوب اذا رأى 
أن «الــرأي املتحفــظ عارم»، 
فعليــه ان يتجاوب والكويت 

بلد والدة وتتوافر فيها كفاءات. 
وقالــت مصــادر مطلعــة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
إن احلكومة أمامها حالن: إما 
االســتجابة للمطالــب بصفة 
عامة أو اختيار نائب ليكون 
الوزير احمللل ومن ثم تؤدي 
القسم الدستوري. واستذكرت 
املصادر التعهــد بعدم تدخل 
احلكومة في انتخابات رئيس 
مجلس األمة، ولفتت إلى أنه 
حتــى اآلن مســتبعد تأجيل 
اجللســة االفتتاحية ملجلس 
األمة احملددة مبرسوم الثالثاء 

املقبل.

رئيس الوزراء قادر على التعامل مع التداعيات وفي طريق إيجاد مخرج .. وإحدى القواعد الدستورية أن احلكومة اجلديدة ال تكتمل إال بوجود احمللل

التفاصيل ص ١٦

سيولة «البورصة» ملستوى قياسي عند ٢٤٢ مليون دينار
شريف حمدي

حظيت بورصة الكويت أمس بسيولة قياسية 
تخطت ٢٤٢ مليون دينار على وقع تدفقات اجنبية 
 «MSCI» مــن قبل مؤسســة مورغــان ســتانلي
استهدفت ســهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
الذي اســتحوذ على ٢٠٧٫٤ ماليني دينار، حيث 
تشكل ٨٥٪ من إجمالي السيولة املتدفقة للسوق 
امس. وجاءت هذه الســيولة الكبيرة بالتزامن 
مع إدراج سهم «بيتك» في بورصة البحرين، 
علما بأن جلسة امس شهدت أول تداول ألسهم 
«بيتك» اجلديدة بعد إمتام االستحواذ على اهلي 
متحد البحرين، وعلى إثر هذه السيولة الكبيرة 
في جلســة امس قفزت احملصلة االســبوعية 
للبورصة بنســبة ١١٢٪ بإجمالي ٥٠٦ ماليني 
دينار مقارنة بـ ٢٣٨ مليون دينار في األسبوع 

املاضي. 

٨٨٪ من قيمة تداوالت السوق بجلسة أمس ذهبت لسهم «بيتك» بـ ٢٠٧٫٤ ماليني دينار

التفاصيل ص ٩التفاصيل ص ١٣

العضيد احلكيمالعضيد احلكيم
بتقدير وفخر واعتزاز حتتفل الكويت اليوم بالذكرى الثانية لتبوؤ سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مقاليد منصبه الوطني ليكون العضد املتني والناصح األمني 

ألخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
فالكويت في فرح اليوم ملا لسمو الشيخ مشعل األحمد من مكانة رفيعة ومحبة 

كبيرة في النفوس.
فسموه وطوال مســيرته بذل الغالي والنفيس في سبيل مصلحة الكويت فبنى 
وأسس ودافع وطور في الكثير من مرافق الديرة فأصبح أحد قادة الكويت البارزين 

والذي نذر نفسه لتحقيق طموحات وتطلعات الكويت وشعبها.
فسموه صاحب البصمات الراسخة في مسيرة النهضة والتنمية، ورجل اجلهد 
املخلص والعطاء الصادق الذي جنح بكل منصب تواله أو مهمة كلف بها خلدمة 

وطننا احلبيب.
وسموه صاحب األيادي البيضاء، الساعي دوما إلحقاق احلق وتطبيق القانون ملا 

فيه مصلحة الكويت ورفعتها ولتبقى دائما وأبدا أغلى األوطان.
وبهذه املناسبة العزيزة ندعو اهللا أن يوفق سمو ولي العهد وأن يسدد خطاه ملا فيه 
مصلحة وطننا وأن تنعم كويتنا الغالية باألمن واالستقرار حتت ظل قيادتنا احلكيمة.

اليوم مع «األنباء»  
إصدار خاص  مبناسبة 
الذكرى الثانية لتزكية

سمو الشيخ 
مشعل األحمد

وليًا للعهد

البصيري لـ «األنباء»: تطوير اخلدمات 
مبراكز الرعاية في« مبارك الكبير الصحية»

عبدالكرمي العبداهللا

قــال مديــر منطقــة 
الكبيــر الصحية  مبارك 
د.وليــد البصيــري، انه 
مت نقل تبعيــة ١٤ مركزا 
صحيــا للمنطقة «إداريا 
وفنيا» من مناطق حولي 
واألحمدي الصحية بهدف 
الطبية  تغطية اخلدمات 
الفعلية  وفقا للحاجــات 

للمناطق السكنية.
وكشــف د.البصيري 
في تصريح لـ «األنباء»، 

عــن توجيه رؤســاء األقســام الطبية في 
مستشــفى جابر األحمد إلعداد تصور في 
تطوير اخلدمات الصحية مبراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة التابعــة ملنطقة مبارك 
الكبيــر الصحية عبر اســتحداث عيادات 
تخصصية مبختلف التخصصات الستيعاب 
أكبر عدد من احلاالت لتخفيف الضغط عن 

مستشــفى جابر األحمد. 
وبني د.البصيري أن هذا 
يأتي لالرتقــاء وتطوير 
اخلدمات الصحية املقدمة 
في الكويت ومنطقة مبارك 
الكبير الصحية، مشــيدا 
بتجاوب رؤساء الرعاية 
الصحيــة األوليــة فــي 
منطقتي حولي واألحمدي 
الصحيــة لنقــل تبعيــة 
املراكز الـ١٤ بأسرع وقت 
إلى منطقة مبارك الكبير 

الصحية.
هذا، وحــددت وزارة 
الصحــة تبعية ١٤ مركــزا صحيا «إداريا» 
و«فنيــا» ملنطقة مبــارك الكبير الصحية، 
وهي: الشهداءـ  الزهراءـ  السالمـ  الصديق 
ـ مبارك احلســاوي الصحي ـ عبدالرحمن 
الزيدـ  مشرفـ  بيانـ  املسايلـ  أبوفطيرة 
الســكني ـ الفنيطيس ـ العــدان الصحي ـ 

العدان التخصصي - القرين.

حتديد تبعية ١٤ مركزًا صحيًا للمنطقة

مصادر خاصة لـ «األنباء»: على املتحفظني التخفيف نسبيًا ألن احلكومة سحبت طلب «املزمع»
وعلى الطرف احلكومي التجاوب إذا وجد أن «الرأي املتحفظ عارم» والكويت بلد وّالدة وتتوافر فيها كفاءات 

ال مواءمة الجتماع مجلس الوزراء بحكومة «تصريف العاجل».. وعقده بحضور احلكومة اجلديدة غير دستوري 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

د.وليد البصيري

جثة مطلق النار بانيا خمراب داخل كيس في مستشفى نا كالجن             (رويترز)


