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غير مخصص للبيع

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

كرواتيا إلى ربع النهائي 
بفوزها على اليابان 

بركالت الترجيح

حارس كرواتيا تألق وصد ٣ ركالت ترجيح ليقود 
فريقه لربع النهائي     (أ.ف.پ)

جزيرة «سندالة»

تقييم إنتاجية القياديني.. سنويًا
مرمي بندق 

يتوجه رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح بعد ظهر 
اليوم الثالثاء إلى دولة قطر الشقيقة، في زيارة قصيرة تلبية لدعوة رسمية من رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني حلضور جانب من مباريات كأس 
العالم. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشــيتان أنه أصدر قرارا بتكليف صالح سليمان املال باإلضافة إلى عمله القيام بأعمال 
أمني عام مجلس الوزراء. وعلمت «األنباء» أنه سيتم نقل األمني العام املساعد في املجلس 
األعلى لشؤون احملافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم إلى العمل أمينا عاما للجان 

مبجلس الوزراء، وتعيني الشيخ تركي جابر دعيج الصباح أمينا 
عاما مساعدا. وقالت 
مصــادر مطلعة في 
تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء» إن مجلس 
الوزراء كلف اجلهات 
املختصة بإعداد أدوات 
أداء  قياس وتقييــم 
القياديــني ســنويا، 
حتــى ال يرتبط ذلك 

عند نهاية مدة مرســوم التعيني بعد ٤ ســنوات. واســتعرض املجلس إجراءات تســهل 
إيداع مبالغ «كاش» اإلجازات في حســابات جميع اجلهات بنهاية األســبوع اجلاري من 
امليزانيــة املرصــودة. وأفادت مصادر حكومية في تصريحــات خاصة لـ «األنباء» بأنه 
يتم بذل أقصى اجلهود إلجناز مراجعة كشــوفات العسكريني املرسلة من وزارة الدفاع 
واحلرس الوطني. وردا على سؤال حول امليزانية التقديرية املطلوبة، أجابت املصادر: 

حتدد بعد املراجعة.

مجلس الوزراء: ليس شرطًا أن يظل املسؤول في منصبه ٤ سنوات حتى يتم قياس أدائه.. ورئيس الوزراء يزور قطر اليوم 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبالً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات  (وام)

ولي العهد السعودي يعلن تطوير جزيرة «سندالة» أولى وجهات «نيوم» 
وستبدأ استقبال الزائرين مطلع العام ٢٠٢٤ البحرية الفاخرة.. 

أمير قطر ورئيس اإلمارات ناقشا تطوير التعاون املشترك
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وائل ديب يقص شريط افتتاح املعرض       (متني غوزال)

شركة «عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده» 

تفتتح معرض 
«بست اليوسفي 

لإللكترونيات» 
رقم ٢١ بالفروانية

مركز بورشه الكويت 
يفوز بجائزتني عامليتني 

من «بورشه للتصنيع 
حسب الطلب».. وجائزتني 
إقليميتني للتميز واالبتكار 

في أفكار التسويق
0713

رئيس مجلس اإلدارة علي مراد بهبهاني والرئيس التنفيذي عبداحملسن بهبهاني 
مع فريق مركز بورشه الكويت يحتفلون باحلصول على اجلوائز

الفضالة لولي العهد:  نشكر ثقة سموكم الكبيرة 
من أجل احملافظة على الهوية الوطنية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بقصر بيان صباح أمس، الرئيس التنفيذي للجهاز 
املركــزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية صالح يوســف الفضالة. هذا، وأعرب 

الفضالة عن بالغ شكره وتقديره للثقة الكبيرة 
التي يوليها سموه من أجل احملافظة على الهوية 
الوطنية. ومتنى ســموه، حفظه اهللا، للفضالة 

دوام التوفيق والنجاح خلدمة وطنه العزيز.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال صالح الفضالة
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املغرب - إسبانيا : ٦:٠٠مبا
البرتغال   - سويسرا : ١٠:٠٠

التفاصيل ص٢

صالح سليمان املالالشيخ صباح أحمد الصباح الشيخ تركي جابر الصباح

سفيرة األرجنتني لـ «األنباء»: 
على من وّجهوا سهام النقد 

إلى قطر أن يعتذروا لها


