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مباريات اليوم

سفيرنا في اململكة 
الشيخ علي اخلالد لـ «األنباء»:

األداء اُملشّرف لـ «األخضر» 
ثمار التخطيط والرؤية 

اجليدة للقيادة السعودية

السفير القطري 
علي بن عبداهللا لـ «األنباء»: 

احلملة املغرضة على 
الدوحة تعكس ازدواجية 
املعايير وعدم الرغبة في 

جناح دولة عربية وإسالمية 
في تنظيم بطولة بحجم 

كأس العالم

سويسرا - الكاميرون: ١:٠٠
األوروغواي - كوريا (ج): ٤:٠٠

البرتغال - غانا : ٧:٠٠
البرازيل - صربيا : ١٠:٠٠

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد

«كيبكو» تنضم إلى قائمة أكبر ١٠ شركات 
مدرجة بقيمة سوقية ٦٠٠ مليون دينار.. 

بعد استكمال االندماج مع «القرين»
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زيادة رواتب املتقاعدين وربات البيوت.. قريبًا

وميكن قياســه ويعتمد على 
توقيتات زمنية محددة، حيث 
أفادت بــأن مجلــس الوزراء 
سيناقش البرنامج في اجتماعه 
املقبل متهيدا إلقراره، وإحالته 

إلى مجلس األمة. 
وأوضح فهاد أن احلكومة بينت 
أن برنامج عملها وحتديدا في 
شق القضية اإلسكانية يتضمن 
قانــون بنك االئتمان وقانون 

إنشــــاء مفوضيــــة عليــــا 
لالنتخابــات، كمــا ســتتقدم 
مبشــروع لتكويت الوظائف 
في اجلهات احلكومة من خالل 
قانون. وبني فهاد أنه مت عقد 
٣ اجتماعات للكتل البرملانية 
واملجاميع النيابية في مكتب 
نائــب رئيــس مجلــس األمة 
محمــد املطير، مت فيها تناول 
الكثير من القضايا التي تصب 

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس جلنة األولويات 
النائب عبداهللا فهاد أن هناك 
٣ قوانني محل توافق مجلس 
األمة واحلكومة، وستدرج على 
جدول أعمال اجللسة املقبلة 
أو التي تليها ألنها جاهزة من 
اللجان املعنيــة في البرملان، 
وســترى النــور خــالل املدة 
الزمنية القليلة املقبلة. وأفاد 
فهاد بأن من بني هذه القوانني 
مشــروع قانــون تعــارض 
املصالــح، والــذي ســتنتهي 
منه اللجنة التشريعية اليوم. 
القوانــني  وأضــاف: إن مــن 
املتوافق عليهــا كذلك تعديل 
قانــون رقــم ١٢ لســنة ٢٠١١
بشأن املساعدات العامة فيما 
يتعلق بربات البيوت والذي 
سيحقق مصلحة كبيرة لهن، 
وكذلك القانون املتعلق برفع 
رواتب املتقاعدين، مشيرا إلى 
أن احلكومــة وافقت على هذا 
القانون، من حيث املبدأ فقط، 
وطالبت مبهلة لبحث الشقني 
الفنــي والقانونــي للمقترح، 
الــى أن احلكومــة  مشــيرا 
أوضحــت أن ســبب تأخيــر 
برنامــج عملها حتــى يخرج 
بشــكل نوعي وغير مسبوق 

التمويــل العقــاري وقانــون 
شركات املدن اإلسكانية، كما 
ستتقدم مبشروع قانون البديل 
االســتراتيجي الذي سيكون 
جاهزا خالل شــهر. وذكر أن 
احلكومة قالت إن برنامج عملها 
يشمل أيضا مشاريع قوانني 
تتعلق باإلصالحات االقتصادية 
واملالية واإلصالحات السياسية 
مثل قانون االنتخاب وقانون 

فــي الصالــح العــام لترتيب 
األولويات، كما مت اجتماع في 
ديوان النائب حســن جوهر 
مببادرة منــه حضره العديد 
من النواب والنائبتان د.جنان 
بوشــهري وعاليــة اخلالــد 
للتنســيق والتباحــث فــي 
املرحلة املقبلة من أجل ترتيب 

األولويات.

«األولويات»: مجلس الوزراء سيناقش برنامج عمل احلكومة في اجتماعه املقبل متهيداً إلقراره وإحالته إلى مجلس األمة

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء العراقي 
السوداني: جادون في إقامة شراكة حقيقية مع الكويت تنعكس 

بشكل ملموس على مصلحة الشعبني اجلارين

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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احلكومة ستقدم «البديل اإلستراتيجي» خالل شهر ومشاريع لإلصالحات االقتصادية 
وقانون االنتخاب وإنشاء مفوضية عليا لالنتخابات وتكويت الوظائف من خالل قانون

عمار العجمي وعبدالوهاب الرشيد خالل اجتماع جلنة األولويات عبداهللا فهاد متحدثا  اخلالد يعتمد ترقية ٣١٧ إلى مالزم أول 
من حملة الشهادات اجلامعية

منصور السلطان 

علمت «األنباء» أن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ طالل اخلالد اعتمــد ترقية ٣١٧ ضابطا من رتبة 
مالزم الى مالزم اول الدفعة الـ ١١. وأوضح مصدر امني أن الضباط 
املرقني هم من حملة الشهادات اجلامعية، دون أن يستبعد أن تكون 

التفاصيل ص٨و٩هناك ترقيات أخرى للضباط.

«املالية» حددت ضوابط وشروط وآلية صرف 
«البدل النقدي» لإلجازات: األولوية للكويتيني

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة املالية جميع 
اجلهــات احلكوميــة بقواعد 
وشروط وضوابط استحقاق 
وآلية صرف «البدل النقدي» 
من رصيد اإلجازات الدورية 

أثناء اخلدمة.
وجاء في الضوابط، التي 
تنشــرها «األنباء»، أن تكون 
أولويــة صرف البدل النقدي 
لإلجازات للموظفني الكويتيني، 
مع عرض املعامالت الناجتة 
عن بيع رصيد اإلجازات لكل 

حالــة علــى مراقبي شــؤون 
التوظف التابع لديوان اخلدمة 
املدنية للتأكد من االستحقاق، 
كما دعت وحدة الرقابة املالية 
في كل جهة للتأكد من سالمة 

الصرف. 
ومن ضمن الضوابط، عدم 
جواز النقل من النوع بدل نقدي 
أثناء اخلدمة - مدني للوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
امللحقة، وبند مخصص إجازات 
للجهات املستقلة لتعزيز بنود 
املكافآت وفقا للقيود اخلاصة 
مبيزانية الوزارات واإلدارات 

املاليــة.  احلكوميــة للســنة 
وســمحت «املاليــة» بالنقــل 
مــن وفورات البــاب األول - 
تعويضات العاملني إلى النوع 
بــدل نقدي أثنــاء اخلدمة في 
حــال كان هنــاك عجــز فــي 
اعتماد النوع بنهاية الســنة 
للــوزارات واجلهات  املاليــة 
احلكومية، ويتم صرف البدل 
النقدي مــن رصيد اإلجازات 
الدورية أثناء اخلدمة من بند 
مخصص إجازات أو الرصيد 
التراكمي للمخصص باجلهات 

املستقلة.

«مؤسسة البترول».. عمالق النفط 
الكويتي بأصول ٥٠٫٥ مليار دينار بقفزة 

تاريخية قدرها ٥ مليارات

«الدستورية» تقضي بعدم قبول الطعون 
مبراسيم احلل و«املدنية» و«املناطق» 

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الدستورية أمس بعدم قبول 
١٣ طعنــا في نتائــج انتخابــات مجلس األمة 
األخيرة واملراسيم املتعلقة بها، أبرزها مراسيم 
حل مجلس األمة السابق ومرسوما التصويت 
بالبطاقة املدنية وضــم املناطق اجلديدة، كما 
قضت بقبول طلب ترك اخلصومة بالطعن املقام 
من ناخبة ضد عضوية النائب مرزوق اخلليفة. 
وذكــر بيان للمحكمة أنهــا أقامت قضاءها 
تأسيسا على أنه يتعني لزوما أن يقدم الطعن 

أمام هذه احملكمة من صاحب الشأن شخصيا 
أو ممن يوكله صراحة بالطعن في االنتخابات 

نيابة عنه، وذلك في امليعاد املقرر قانونا. 
وبينــت أن مؤدى ذلك والزمــه وجوب أن 
يكون التوكيل صريحا وجليا وواضح الداللة 
على تخويل الوكيل احلق في الطعن االنتخابي 
أمــام هذه احملكمة نيابة عن املوكل، وأن يبيح 
التوكيــل إقامــة الطعن فــي انتخابات أعضاء 
مجلــس األمة لســنة ٢٠٢٢، دون أن يغير من 
ذلك اشتمال التوكيل على احلق بتمثيل املوكل 

أمام احملكمة الدستورية. 

«العفو األميري»: اإلفراج فورًا عمن تنطبق عليهم األحكام
مجلس الوزراء يعتمد برنامج حكومة «أكثر من متميز» ٢٨ اجلاري ويتضمن تشريعات تعالج الرواتب 
والقضية اإلسكانية بصورة جذرية .. و مصادر متويل جديدة لـ «بنك االئتمان» لتسريع تخصيص «السكنية»

مرمي بندق 

اخلميــس  اليــوم  تبــدأ 
اجتماعات جلنة اإلشراف على 
تنفيذ مرسوم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بالعفــو عن أبنائــه املواطنني 
الكويتيني في اجلرائم اخلمس 
برئاســة نائب رئيس الوزراء 
وزير شــؤون مجلس الوزراء 
وعضويــة  الشــيتان  بــراك 
النائب العام املستشــار سعد 
الصفران ووكيل وزارة الداخلية 

الفريق أنور البرجس.  وأكدت 
مصادر في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، أنه بعد قيام اللجنة 
بإعداد كشوف أسماء املواطنني 
ممــن تنطبق عليهــم األحكام 
احملددة واملعلنة سيتم اإلفراج 
فــورا عنهم، الفتة إلــى انه ال 
توجد إجراءات اخرى يستوجب 
على املشمولني بالعفو تنفيذها.  
وأكدت مصادر في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، أن مجلس 
الوزراء سيعتمد برنامج عمل 
احلكومة بصفة نهائية االثنني 

املقبل املوافق ٢٨ اجلاري. 
وأبلغت املصادر «األنباء» أن 
البرنامج سيكون أكثر من متميز 
ويتضمــن برامج ومبــادرات 
متنوعة حتقق مصلحة الوطن 
ومطالب املواطنني الكرام، إلى 
جانب تشريعات تعالج الرواتب 
والقضية اإلســكانية بصورة 
جذرية، على سبيل املثال وليس 
احلصــر. يأتي ذلــك تأكيدا ملا 
نشرته «األنباء» في ٢١ اجلاري 
حتت عنوان «مجلس الوزراء 
فــي جلســة ١٤ اجلــاري أمهل 

جلنة إعــداد برنامج احلكومة 
النســخة  أســبوعني لتقــدمي 
النهائيــة».  وكشــفت مصادر 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، عن أن التشريعات 
احلكومية لتسريع تخصيص 
«الرعاية السكنية» تهدف إلى 
إيجــاد مصادر جديدة لتمويل 
بنــك االئتمــان، لذلك ســتقدم 
احلكومــة تشــريعي التمويل 
املــدن  وشــركات  العقــاري 
اإلسكانية.  ومن األهمية ذكر أن 
«األنباء» نشرت في ٢١ اجلاري 

خبرا حتت عنوان «آلية جديدة 
لتسريع تخصيص السكنية».  
وقالــت مصــادر حكوميــة إن 
معاجلة جميع املالحظات على 
احلسابات اخلتامية للميزانيات 
التنفيذ، وستتم املعاجلة  قيد 
مبختلف األدوات مبا فيها تعديل 
بعض التشريعات التي قد تؤدي 
إلــى حدوث بعض املالحظات، 
كاشــفة عــن أنــه مت توجيــه 
الوزارات واجلهات احلكومية 
إلى الصرف وفق البند املعتمد 

وعدم إجراء أي مناقالت.

لن يتأخر عن فبراير املقبل موعد األعياد الوطنية ولن يطلب منهم تنفيذ إجراءات أخرى.. واحلكومة: معاجلة مالحظات «امليزانيات» قيد التنفيذ 

التفاصيل ص١٦التفاصيل ص ٢

الشيخ طالل اخلالد

عمــال إنقاذ يبحثون عن ناجني في حطــام خلّفه قصف صاروخي 
روسي على فيشورود قرب كييڤ          (رويترز)

«البرملان األوروبي» ُيصّنف روسيا 
«دولة راعية لإلرهاب» 

ف البرملان األوروبي روســيا  عواصــمـ  وكاالت: صنَّ
«دولة راعية لإلرهاب»، وقال إن الهجمات العسكرية التي 
تشنها موســكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية 
للطاقــة ومستشــفيات ومدارس ومالجئ فــي أوكرانيا 
تنتهك القانــون الدولي. ورغم رمزية اخلطوة، إذ ليس 
لدى البرملان األوروبي إطار عمل قانوني يدعم ذلك، ردت 
ماريا زاخاروفا املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية 
بغضب على اخلطوة، وقالت على تطبيق تلغرام: «أقترح 
تصنيــف البرملان األوروبي راعيا للحماقة»، فيما رحب 

الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي بالقرار.
في األثناء، أمطرت روســيا أنحاء أوكرانيا بوابل من 
الصواريخ مما أصاب البنية التحتية، وأدى إلى انقطاع 
الكهربــاء في العاصمة كييــڤ ومدن أخرى مع مواصلة 
موسكو حملتها لقطع خدمات الكهرباء والتدفئة األوكرانية 

مع بدء فصل الشتاء وتساقط الثلوج.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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