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سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

إقبال قياسي على املشاركة في النسخة الثامنة من ماراثون 
بنك اخلليج                 (أحمد علي)

احلكومة: ال مشاريع قوانني للضرائب

«األنباء» تنشر املالمح واحملاور 
الرئيسية لبرنامج عمل احلكومة

«وطن آمن
ورفاهية مستدامة»
٢٠٢٢ - ٢٠٢٦

مرمي بندق 

يعتمــد مجلس الــوزراء 
في جلســته اليوم برئاســة 
رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
النسخة النهائية من برنامج 
عمــل احلكومــة. وينتظــر 
املواطنــون والنواب وجميع 
فئات املجتمع اإلعالن رسميا 
عــن البرنامــج مــن دون أي 
مشــاريع قوانني للضرائب.  
ويترقــب اجلميــع اإلعــالن 
عــن املبــادرات التفصيليــة 
للبرنامج واملشروعات التنموية 
القوانني املطلوبة  وتشريعات 
للتنفيــذ، وأن تتم برمجة ذلك 
بجدولــة زمنيــة وماليــة ملدة 
أربع ســنوات وليس لســنة 
واحدة.  وردا على سؤال حول 

فــرض ضريبتــي االنتقائية 
واملضافة، قالت املصادر: ان 
احلكومة لم تقدم إلى املجلس 
أي مشــاريع قوانــني لفرض 
ضرائب على املواطنني سواء 
مباشرة أو غير مباشرة، امنا 
قدمــت «اتفاقيتي» ضريبتي 
«املضافــة» و«االنتقائيــة» 
اللتني اعتمدتهما الكويت مع 
دول مجلــس التعــاون ومت 
سحبهما للمزيد من الدراسة، 
مستدركة بأن مشروع قانون 
الشــركات  الضرائــب علــى 

معمول به. 
هــذا، وينتظر أن يناقش 
مجلس الوزراء في جلســته 
اليوم برئاسة رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصبــاح مشــروع مرســوم 
الداخلية  الالئحــة  بتعديــل 

ملجلس األمة، والذي يقضي 
بإحالــة االقتراحات بقوانني 
التي يقدمهــا أعضاء مجلس 
األمــة إلى اللجــان املختصة 
مــن دون املرور على اللجنة 
التشريعية، أسوة مبشروعات 
القوانني املقدمة من احلكومة 
التي حتال مباشرة إلى اللجان 

املختصة. 
هــذا، وكشــفت مصــادر 
مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، عن أن احلكومة 
سحبت بعض مشاريع القوانني 
األخــرى منهــا الديــن العام 
والسحب من احتياطي االجيال 
القادمة والبديل االستراتيجي 
واملنطقة االقتصادية الشمالية 
وبرامج وعمليات التخصيص 
والوظائف القيادية وســيتم 

تقدميها بصورة حديثة. 

وعلــى صعيــد مكافــأة 
الصفوف األمامية للعسكريني، 
أفــادت مصــادر مطلعة بأن 
كشــوف أســماء العسكريني 
لم تصل إلــى ديوان اخلدمة 
املدنية حتــى اآلن، موضحة 
ان الكشــوف ســتخضع إلى 
مراجعــات دقيقــة تنفيــذا 
لنــص املرســوم الصادر من 
مجلس الوزراء والذي طبق 
على اجلهات األخرى قبل رفع 

االسماء إلى وزارة املالية. 
وســيقدم نائــب رئيــس 
شــؤون  ووزيــر  الــوزراء 
مجلس الوزراء براك الشيتان 
املعلومات األولية التي قدمت 
له من النيابة العامة ووزارة 
الداخلية حــول األعداد التي 
ينطبق عليها العفو األميري 

اخلاص.

سحبت اتفاقيتي «املضافة» و«االنتقائية»..وكشوف العسكريني لم تصل الديوان ..ومجلس الوزراء يناقش تعديل الئحة املجلس.. والشيتان يرفع أسماء «العفو»

الرئيس التنفيذي ملجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» 
الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد في لقاء مع «األنباء»: 

مالءتنا املالية قوية.. وجاهزون لسداد التزاماتنامالءتنا املالية قوية.. وجاهزون لسداد التزاماتنا

٨٫٧٨٫٧ مليارات دينار أصول قطاعنا املصرفي  مليارات دينار أصول قطاعنا املصرفي 
ونسعى إلى خلق قيمة أكبر ملساهمينا ونسعى إلى خلق قيمة أكبر ملساهمينا 

تعزيز وتطوير عمليات «برقان» تعزيز وتطوير عمليات «برقان» 
و«العقارات املتحدة» أولويةو«العقارات املتحدة» أولوية

٣٥٠ إلى ٧٥٠ فلسًا رسومًا تفرضها 
شركات على حجوزات السفر «أونالين»

باهي أحمد

علمت «األنباء» عبر مصادرها املطلعة، 
أن العديد من الشــركات املزودة خلدمات 
حجوزات الطيــران والفنادق عبر املواقع 
والتطبيقــات اإللكترونيــة بــدأت تفرض 
رســوما على معامالت الدفــع اإللكتروني 
للحجــوزات «أونالين»، تتــراوح قيمتها 
بــني ٣٥٠ و٧٥٠ فلســا على عمليــة الدفع 
الواحدة. وأكدت املصادر أن ما ال يقل عن 

٤ شركات شهيرة من بينها شركات محلية 
لديها منصات وتطبيقات خاصة باحلجوزات، 
فرضت رســوما علــى أي عملية حجز تتم 
«أونالين» عبر منصاتها أو من خالل املنصات 
الوسيطة املتخصصة في البحث عن أفضل 
خيارات أو أسعار التذاكر وحجوزات الفنادق، 
بحيث يقوم العميل بدفع تلك النســبة مع 
كل عمليــة حجز يقوم بهــا، مبينة أن تلك 
النسبة ثابتة ال تتغير مهما ارتفعت قيمة 

التفاصيل ص ١٥احلجوزات.

«ممتازة» العاملني 
في مدارس تعليمية 
الفروانية بحساباتهم 

نهاية األسبوع

اعتقال ابنة شقيقة 
خامنئي بعد دعوتها 

إلى مقاطعة إيران

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ«األنباء»، ان مكافآت 
األعمال املمتازة للعاملني في 
الفروانية  مــدارس منطقــة 
التعليمية من معلمني وإداريني 
ستكون في حساباتهم نهاية 
االســبوع اجلاري، مشــيرة 
الــى ان الكشــوف وصلــت 
الــى القطاع املالي في وزارة 
التربيــة، والذي يقوم حاليا 
باملراجعة والتدقيق األخير 
عليها. وأضافت املصادر ان 
تأخر صرف االعمال املمتازة 
الفروانيــة كان  لتعليميــة 
بسبب أخطاء متت مراجعتها 
وتصحيحها، مشيرة الى أن 
بــاب التظلمــات مفتوح ملن 
يرغب في تقدمي تظلم بسبب 

عدم صرف املكأفاة له.

عواصــم ـ وكاالت: اعتقلت 
الســلطات اإليرانيــة ابنــة 
شقيقة املرشد األعلى آية اهللا 
علي خامنئي بعدما دعت في 
ڤيديو مســجل دول العالم 
الــى وقف دعم نظام بالدها 
الذي وصفته بـ«املجرم وقاتل 
األطفال» وذلك بعد يوم من 
اشــادة خامنئــي بتصــدي 
قوات الباســيج للمحتجني 
الذين يتظاهرون منذ نحو 
٩ أشــهر، والــذي وصفهــم 
بـ «مثيري الشغب». وتنحدر 
فريــدة مرادخانــي من فرع 
من العائلة ميلك سجال في 
القيادة اإليرانية،  معارضة 
وقــد ســجنت في الســابق 

بالبالد. 
ملشاهدة الڤيديو

ألول مرة في الكويت

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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نواب يطلبون جلنة حتقيق في «الكاراكال» و«اليوروفايتر»
قدم ٢٢ نائبا طلبا لتشــكيل جلنة 
حتقيق فــي عقد طائــرات الــكاراكال 
العمودية مع شركة إيرباص الفرنسية 
وعقد طائرات اليوروفايتر مع شــركة 

لوناردو اإليطالية.
ونــص الطلب على ما يلــي: نظرا 
للواجــب املنوط بنائــب مجلس األمة 
وبرا بقسمه وحفاظا على مقدرات البلد 
واملال العام، ونظرا لوجود تكليف من 
قبل مجلس األمة لديوان احملاسبة بشأن 
فحص عقد طائرات الكاراكال العمودية 
في عام ٢٠١٨، وعقد طائرات اليوروفايتر 

في عام ٢٠٢١، وإيداع التقارير لدى األمانة 
العامــة ملجلس األمة، نطلب تشــكيل 
جلنة حتقيق برملانية ثالثية للتقريرين 
تكون مدتها ٣ أشهر على النحو التالي:

١- عقد طائرات الكاراكال الفرنسية 
مع شركة إيرباص الفرنسية: وملا شابت 
تلك الصفقة من مشاكل فنية واعتراف 
شركة إيرباص الفرنسية بشكل رسمي 

بتقدمي عمولة.
٢- عقد طائــرات اليوروفايتر مع 
شــركة لوناردو اإليطالية: وملا شابت 
تلك الصفقة من مالحظات ومخالفات 

ذكرها ديوان احملاسبة. والنواب مقدمو 
الطلب هم: عادل الدمخي ومهلهل املضف 
ود.عبدالعزيــز الصقعبــي وشــعيب 
شعبان وشعيب املويزري وحمد املدلج 
وعبداهللا فهاد وثامر الســويط ومهند 
الســاير وخالد العتيبي وحمد العبيد 
ومحمد براك املطير ود.مبارك الطشة 
وعبداهللا األنبعــي ومرزوق احلبيني 
الكنــدري، وعبــداهللا  ود.عبدالكــرمي 
املضف وعبدالوهاب العيسى وعالية 
اخلالد وسعود العصفور وأسامة الزيد 

وأ.د.حمد املطر.

مع «األنباء» يوميًا  إصدار خاص  مبناسبة  كأس العالم - قطر  ٢٠٢٢

خليل البلوشي لـ «األنباء»: 
فرنسا والبرازيل األقرب 

لنهائي املونديال

امللحن عبداهللا القعود: 
السعودية مفاجأة 

البطولة.. وافتقدنا بنزمية

خالد الغندور لـ «األنباء»: 
مونديال قطر األكثر متسكًا 

بالعادات والتقاليد

«األخضر» السعودي.. 
امللهم والقدوة

٣١٫٦ مليارًا إنفاق الكويت على مشاريع «النفط»

في خطتها اخلمسية املعتمدة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية حصلت عليها «األنباء»، 
عن أن مؤسســة البترول الكويتية صرفت على 
خطتها اخلمســية املعتمدة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٢

نحو ٣١٫٦ مليار دينار وبنسبة ٧٥٫٧٪ من إجمالي 
املبالغ املرصودة بواقع ٤١٫٨ مليار دينار ملشروعاتها 
الرأســمالية في خطتها اخلمسية التي تسهم في 
تنفيذ توجهاتها االستراتيجية املعتمدة. وأظهرت 

البيانات أن شركة نفط الكويت استحوذت على 
٤٥٪ من إجمالي اإلنفاق بواقع ١٤٫٣ مليار دينار، 
بينمــا حظيت شــركة البترول الوطنيــة بـ ٥٫٩

مليارات دينار، يليها شركة «كيبك» بـ ٥٫٧ مليارات. 
ويعزى انخفاض الصرف إلى عدة أسباب تتلخص 
في تأجيل أو الغاء أو إيقاف أجزاء من نطاق عمل 
تنفيذ بعض املشــاريع الرأســمالية بهدف تقنني 
املصروفات الرأسمالية، وذلك بعد تفشي جائحة 

ڤيروس كوفيد - ١٩.
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الكاميرون  - صربيا: ١:٠٠مباريات اليوم
كوريا (ج)  - غانا: ٤:٠٠

البرازيل - سويسرا : ٧:٠٠
البرتغال - األوروغواي : ١٠:٠٠

التفاصيل ص ١٥

ابنة شقيقة خامنئي فريدة مرادخاني

التفاصيل ص ٢١


