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غير مخصص للبيع

التاريخ والعالم.. في قطر
كأس العالم ٢٠٢٢ ينطلق اليوم في الدوحة حتت عيون وقلوب املاليني

ممثل صاحب السمو.. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 

رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو متحدثا حول البطولة 

ممثل صاحب السمو.. 
سمو ولي العهد يتوجه اليوم 
إلى قطر حلضور حفل االفتتاح

رئيس «فيفا»: الكأس في قطر 
ستكون األفضل وكل شيء 
جميل هنا واجلميع سعيد

مع «األنباء» اليوم  حتى ٢٠ ديسمبر«العنابي» يطرق أبواب املجد أمام اإلكوادور الـ ٧ مساًء في «البيت» 
إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

على أوروبا االعتذار والتوقف 
عن النفاق قبل إعطاء الدروس

السفير التونسي الهاشمي عجيلي 
لـ «األنباء»: نثق في قدرة «نسور قرطاج» 

على تشريف الكرة العربية واألفريقية

خالد أحمد لـ «األنباء»: اللقب «برازيلي» 
ونيمار سيكون جنم املونديال
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جلسات خاصة لبرنامج عمل احلكومة
رشيد الفعم

مبوازاة العمل احلكومي الدؤوب لوضع اللمسات 
األخيرة على الصيغة النهائية لبرنامج عمل احلكومة 
والذي يأتي بعنــوان «نحو حكومة.. تهتم وترعى 
مواطنيها»، بدأت اللجنة التنســيقية احلكومية - 
النيابية وضع الترتيبات الالزمة ملناقشة ما سيتضمنه 
البرنامج خالل اجتماع للجنة يعقد في األيام القريبة 
املقبلة. وأشار مصدر نيابي، خالل حديثه لـ «األنباء»، 
إلى أن اللجنة تتجــه للتوصية باتخاذ قرار نيابي 
- حكومي ملناقشة البرنامج في جلسات خاصة ملا 
سيحويه من خطط وبنود من شأنها وضع أرضية 
لالتفــاق النيابي - احلكومي. وشــدد املصدر على 
أن برنامج عمل احلكومة من األهمية مبكان أن تتم 
مناقشته بعيدا عن جدول األعمال ليتسنى للنواب 
بحثه بعناية ودراسة كل التفاصيل مع جميع الوزراء 
واألخذ باملالحظات وآلية تعامل احلكومة معها مع 
حتديد اجلدول الزمني الــالزم للتطبيق الفعلي ملا 
ورد مــن احلكومة. وبني املصدر ان مجلس الوزراء 
في اجتماع سابق له كلف جلنة إعداد البرنامج برفع 
النســخة النهائية منه إلى املجلس خالل األســبوع 
اجلاري العتماده متهيــدا إلحالته إلى مجلس األمة 
استنادا للمادة ٩٨ من الدستور. وأشار املصدر إلى 
أن اللجنة التنســيقية من قبل مجلس األمة تتطلع 
إلى أن يتواءم برنامج عملها مع ما جاء في التوجه 
احلكومــي، وأن يكــون وفــق جدول زمنــي ومادي 
محــدد حتى تكون هناك خارطــة للعمل والتعاون 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

لتتم مناقشته بعيداً عن جدول أعمال مجلس األمة إلتاحة الفرصة للنواب لبحث تفاصيله واالتفاق مع اجلانب احلكومي على جدول زمني للتطبيق

اقتصاد

خالد الصقر

د.بدر املال والشيخ نواف السعود ووضحة اخلطيب وعدد من قياديي 
القطاع النفطي خالل اجلولة

د.بدر املال زار «البترول الوطنية»: تسكني املناصب 
القيادية بـ «النفط» يدعم اتخاذ القرارات الصائبة

خالد الصقر: 
«جائزة املستثمر 

الذكي اخلليجي».. 
منصة إبداعية 

وفرصة للموهوبني 
لعرض أفكارهم

مدير مكتب التوعية في «أسواق املال» لـ «األنباء»: 
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احلكومة مدينة مبلياري دينار لـ «مؤسسة البترول»
«البترول» تنّسق مع الدولة لالحتفاظ باألرباح املستقبلية خالل الفترة املقبلة

مكافآت نهاية خدمة وافدي 
احلكومة من جهات عملهم

ميزانية «أمامية» الدفاع واحلرس واإلطفاء.. متوافرة

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من مصادر نفطية مســؤولة، ان 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة تطالب بعــض اجلهات 
احلكومية بسداد مديونيات متراكمة يبلغ إجماليها ملياري 
دينار. وقالت إن املؤسســة حققــت عجزا في تدفقاتها 
النقدية بلغ في ٣١ مارس ٢٠٢٢ نحو ٣ مليارات دينار، 
وذلــك نتيجة ارتفاع االلتزامات املالية مقابل انخفاض 
صافي العوائد احملققة من العمليات التشغيلية، حيث 
بلغت نسبة العجز، لقيمة االلتزامات في بعض الشهور 
خالل السنة ٩٧٫٧٪، األمر الذي اضطرت معه املؤسسة 
الى تســييل جزء من أموال محفظتها االستثمارية مبا 
قيمتــه ٧٧٠ مليــون دوالر. وأشــارت املصــادر إلى ان 
املؤسسة قامت ببعض املبادرات التي من شأنها العمل 
على حتسني السيولة مثل التخارج من احملفظة الوطنية 
بقيمــة ٢٨٠ مليــون دينــار، وكذلك بيع حصة شــركة 
صناعة الكيماويات في إحدى الشركات احمللية بقيمة 
٤٧ مليــون دينار، كما أنها مســتمرة في تنفيذ العديد 
من املبادرات لتحسني السيولة، فضال عن التنسيق مع 
الدولة لالحتفاظ باألرباح املستقبلية خالل الفترة املقبلة.

مرمي بندق 

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، أن امليزانية املطلوبة 
لصــرف مكافــأة الصفــوف األماميــة 

للمســتحقني في وزارة الدفاع واحلرس 
الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء متوافرة. 
وكشفت املصادر عن أن حتويل  هذه 
امليزانيــات إلى حســابات وزارة الدفاع 
واحلرس الوطني واإلدارة العامة لإلطفاء 

متهيدا إليداعها في حسابات املستحقني 
ســيتم فور إمتام  اإلجــراءات التي نص 
عليهــا القانون، وهي مراجعة كشــوف 
األســماء وموافقــة املراقــب املالي على 

الصرف.

«املؤسسة» سيَّلت ٧٧٠ مليون دوالر من محفظتها االستثمارية لسداد التزامات طارئة

«األوقاف»: الزواج عبر اإلنترنت ووسائل التواصل «جائز شرعًا»
أسامة أبوالسعود

في أحدث فتوى في العالم العربي واإلسالمي، 
أصدرت هيئة الفتوى بوزارة األوقاف فتوى 
بناء على اســتفتاء وزارة العدل أجازت فيها 

الزواج باســتخدام وسائل التواصل احلديثة 
عبر اإلنترنت. وجاء في الفتوى: مبناسبة قيام 
إدارة التوثيقات الشرعية بدراسة مشروع إبرام 
وتوثيق عقود الزواج عبر الوسائل اإللكترونية 
احلديثة (شبكة اإلنترنت) بوزارة العدل خلصت 

هيئة الفتوى إلى إصدار فتواها بالقول إنه إذا 
استوفى العقد كامل أركانه وشروطه بصورة 
تخلو من التزوير أو الشبهة ودعت احلاجة 
إليه، وكان كل طرف من أطراف العقد (وهم 
الزوج وولي الزوجة والشــاهدان واملوثق) 

- أثناء التعاقد - يســمع كالم اآلخر ويرى 
صورتــه من خالل األجهــزة احلديثة، وأذن 
ولــي األمر بذلك، وكان حتت إشــراف اجلهة 
الرسمية املعنية بتوثيق عقود الزواج، فالعقد 

التفاصيل ص ٤جائز.
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء 
التايلندي اجلنرال برايوت تشان أوتشا شهدا تبادل عدد من مذكرات التفاهم (واس)

األمير محمد بن سلمان 
يشهد تبادل عدد 

من مذكرات التفاهم 
بني احلكومتني 

السعودية والتايلندية: 
الفرص بني بلدينا أكبر 
بكثير مما كنا نطمح له
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آلية جديدة لتسريع تخصيص «السكنية» 
مرمي بندق 

طمأنت مصادر مطلعــة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، الى أن املدن اإلســكانية 
جوهر برنامج عمل احلكومة، حيث ســيتم 
إدراجها بشــكل تفصيلي يطمئن املواطنني 
بشــكل واضح إلى آلية اخلطط اإلســكانية 
بشكل عام، وبشكل أكثر تفصيال لكل مدينة 
سكنية على حدة.  وقالت املصادر، إن البرنامج 
ســيحتوي على آلية التكلفة االجمالية لكل 

مدينة سكنية جديدة على حدة، إضافة إلى 
تقسيم هذه اآللية سنويا على ميزانية الدولة 
باآللية ذاتها ملدينة جنوب سعد العبداهللا، 
حيث مت حساب التكلفة االجمالية أكثر من ٢

مليار دينار، ومت إدراج ٨٠ مليونا في ميزانية 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، إلى جانب التشريعات اجلديدة 
املطلوبة.  وكشفت عن آلية جديدة لتسريع 
تخصيص املشروعات السكنية، موضحة أن 
املتابعة احلثيثة املباشرة من رئيس اللجنة 
العليــا ملتابعة املشــاريع التنموية الكبرى 

النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد إلجناز املشاريع التنموية 
الكبرى ومنها توفير األراضي للمدن السكنية 
اجلديدة إلى جانب أن عمل وزراء األشــغال 
والكهرباء والنفط واإلسكان واملالية بروح 
الفريق الواحد ســيعجل آليــة التخصيص 
احلاليــة. وردا حول توقيت حســم منطقة 
جنــوب القيــروان، وهل ســتكون للرعاية 
السكنية أم ال، قالت املصادر: من ميلك احلسم 

هو مجلس الوزراء.

إعالن التكلفة اإلجمالية وتقسيمها سنويًا على ميزانية الدولة إلى جانب التشريعات املطلوبة 

نشر ١٠٠ «سفينة مسّيرة» في اخلليج بقيادة واشنطن 

املنامــة ـ أ.ف.پ: أعلــن قائــد القيادة 
املركزية األميركية اجلنرال مايكل كوريال 
أمس، ان قوة مخصصة لألنظمة غير املأهولة 
في اخلليج ستنشــر أكثر من ١٠٠ سفينة 
مســيرة في مياه املنطقة االســتراتيجية 
بحلــول العــام املقبل، وذلك بعــد ايام من 
اتهام ايران بالوقوف وراء هجوم بطائرة 
مســيرة على ناقلة نفــط محملة بالوقود 

قبالة عمان. وقال كوريال في مؤمتر «حوار 
املنامة» الســنوي «بحلول هذا الوقت من 
العام املقبل ستنشــر (قوة-٥٩) أسطوال 
يضم أكثر من ١٠٠ سفينة فوق سطح البحر 
وحتته غير مأهولة تعمل وتتواصل معا». 
والقوة-٥٩ مت إطالقها في سبتمبر ٢٠٢١ في 
البحرين، مقر األسطول اخلامس، بهدف دمج 
األنظمة غير املأهولة والذكاء االصطناعي 

في عمليات الشرق األوسط بعد سلسلة من 
هجمات الطائرات بدون طيار ضد السفن 
ألقي باللوم فيها على إيران. وقال كوريال 
إنه باإلضافة إلى السفن غير املأهولة، فإن 
الواليات املتحدة «تبني برنامجا جتريبيا هنا 
في الشرق األوسط للتغلب على الطائرات 
بدون طيار مع شركائنا»، من دون تفاصيل 

إضافية.

جانب من جلسات «حوار املنامة» أمس          (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ١٦

علي إبراهيم

أصبحت اجلهــات احلكومية 
ملزمة رســميا بدفــع مكافآت 
الوافدين العاملني لديها واملنتهية 
خدماتهــم، إذ عدلت وزارة املالية 
على قواعد تنفيذ امليزانية العامة 
للسنة املالية احلالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣

لتنتقل تلك املهمة من ديوان اخلدمة 
املدنية إلى اجلهات احلكومية التي 
يعمل بهــا الوافدون. وتفصيليا، 
عدلــت وزارة املالية على قواعد 

تنفيذ امليزانية العامة للسنة املالية 
احلالية، لتتولى اجلهات احلكومية 
دفع مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني 
لنظام  الكويتيني اخلاضعني  غير 
اخلدمة املدنية فور انتهاء عقودهم 
وفقا ملا تنــص عليه تلك العقود، 
املكافآت  أن يتم احتســاب  على 
طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية 
للمرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩، أما فيمــا يتعلق باجلهات 
امللحقة فيتم خصم املبالغ املترتبة 
على ذلك من ميزانية اجلهة املعنية.


