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الثالثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١ محليات

تأجيل املرحلة الثانية من خطة عودة الرحالت التجارية حتى إشعار آخر

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قصر السيف برئاسة 
ســمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء، وبعد 
االجتماع صرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
عّبر سمو رئيس مجلس 
الوزراء في مســتهل أعماله 
عن بالغ اعتــزازه وتقديره 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد لصدور األمر 
األميــري بتعيينه رئيســا 
الــوزراء وتكليفه  ملجلــس 
بتشكيل احلكومة اجلديدة، 
معاهدا صاحب السمو على 
مواصلة حمل املسؤولية ملا 
فيه خير الوطن ورفعته حتت 
القيــادة احلكيمــة لصاحب 
الســمو األمير وســمو ولي 
عهده حفظهما اهللا ورعاهما، 
وبذل قصارى اجلهد لتعزيز 
التعاون البنــاء مع أعضاء 
مجلس األمة لتوحيد الطاقات 
فــي هــذه املرحلــة الدقيقة 
لتحقيق اإلصالح املنشــود 
ذات  القضايــا  ومعاجلــة 
األولوية التي تستلزم عالجا 
ناجحا في مختلف املجاالت، 
وحتقيق طموحات املواطنني 
وما يصبــو إليه وطننا من 

نعمة وعزة ورخاء.
ثــم عبــر ســمو رئيس 
مجلس الوزراء باسمه وباسم 
أخته وإخوانه الوزراء وكل 
العاملــني باألمانــة العامــة 
ملجلس الوزراء عن اســمى 
والعرفــان  الشــكر  آيــات 
لألمني العام ملجلس الوزراء 
عبداللطيف عبداهللا الروضان 
الذي تقدم باستقالته، وذلك 

أعلــى يقتــدى بهــا، مؤكدا 
اعتزازه وافتخــاره بالعمل 

معه.
آخــر،  جانــب  ومــن 
الــوزراء  ناقــش مجلــس 
التوصيــة الــواردة ضمن 
محضــر اجتمــاع جلنــة 
االقتصاديــة  الشــؤون 
بشــأن مشــاريع قوانــني 
بربط ميزانيات املؤسسات 
ذات امليزانيــات املســتقلة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢،  للسنة 

مشــروعات القوانني املشار 
إليهــا وذلك اســتنادا لنص 
املادة (١٤٠) من الدســتور، 
وبناء على التقديرات الواردة 
مــن اجلهــات، وحرصا من 
وزارة املاليــة على االلتزام 
باملواعيد الدستورية، حيث 
مت إعــداد مشــروع ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
للســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
بإجمالــي مصروفــات تبلغ 
-/٢٣٫٠٤٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دينــار 

السمو األمير متهيدا إلحالتها 
إلى مجلس األمة.

ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه وزير الصحة 
الشــيخ د. باســل الصباح 
حول آخر تطورات الوضع 
الوبائي العاملي جراء انتشار 
ڤيــروس كورونــا بشــكل 
متسارع في كافة دول العالم 
حيث اقترب عدد املصابني 
مــن مائة مليــون وجتاوز 
الوفيــات مليونــي  عــدد 

وكذلك مشروعات القوانني 
امللحقــة. وناقش  للجهات 
كذلك توصية اللجنة بشأن 
مشروع قانون بربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٢،  للســنة 
وبهذا الصدد استمع املجلس 
إلى عرض قدمه وكيل وزارة 
املالية بالتكليف أسيل السعد 
املنتدب  املنيفي، والعضــو 
للهيئــة العامة لالســتثمار 
فاروق علي بســتكي بشأن 

كويتــي (ثالثــة وعشــرين 
مليــارا وثمانيــة واربعــني 
كويتــي)  دينــار  مليــون 
إيــرادات تبلــغ  وإجمالــي 
-/١٠٫٩٢٩٫٢٧٠٫٠٠٠ دينــار 
كويتــي (عشــرة مليــارات 
وتسعمائة وتسعة وعشرين 
مليون ومائتني وسبعني ألف 

دينار كويتي).
الــوزراء  وقــرر مجلس 
املوافقــة علــى مشــروعات 
القوانني ورفعها إلى صاحب 

وفــاة، كما أحــاط املجلس 
علمــا بالوضع الصحي في 
البالد وباإلحصاءات اخلاصة 
بعدد اإلصابــات والوفيات 
والشفاء ومن يتلقون العالج 
في العناية املركزة منذ بداية 
اجلائحة، وكذلك بالتدابير 
واإلجــراءات االحترازيــة 
التي تتخذها وزارة الصحة 
حملاصرة هذا الوباء، وكذلك 
اســتكمال تنفيــذ حملــة 
التطعيم باســتخدام لقاح 
(فايــزر بيونتك) حســب 
اخلطة والشرائح املعتمدة.

وبهذا الصدد دعا مجلس 
الوزراء مجددا كافة املواطنني 
واملقيمــني إلى عدم التهاون 
وااللتــزام اجلــاد بتطبيــق 
كافة االشــتراطات الصحية 
خاصة احلرص على التباعد 
الكمامات  اجلسدي وارتداء 
حفاظــا علــى صحــة الفرد 
واملجتمع وحثهم على عدم 
السفر إال للحاالت الضرورية 
وذلك بناء على توصيه من 
الســلطات الصحية، وعدم 

التردد في تلقي اللقاح.
وضمــن هــذا الســياق، 
الــوزراء  تــدارس مجلــس 
التوصيات الواردة من اللجنة 
الوزاريــة لطوارئ كورونا، 

وقرر مجلس الوزراء:
١ ـ تأجيل موعد االنتقال 
للمرحلــة الثانية من خطة 
الرحالت  التشــغيل إلعادة 
التجارية في مطار الكويت 

الدولي حتى إشعار آخر.
٢ ـ تكليف اإلدارة العامة 
للطيران املدني بتخفيض عدد 
التجارية  الطيــران  رحالت 
القادمة إلى البالد للحد األدنى 
وذلك بالتنســيق مع وزارة 

الصحة بهذا الشأن.

مجلس الوزراء كلّف «الطيران املدني» تخفيض عدد رحالت الطيران التجارية القادمة إلى البالد للحد األدنى بالتنسيق مع «الصحة»

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس ويبدو الشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح

بعد عطاء وإخالص وتفان في 
خدمة بلده في جميع الظروف 
واألزمات والتحديات ستظل 
شاخصة في الذاكرة، معبرا 
عن شكره وتقديره للجهود 
املخلصة التي قام بها خالل 
مــدة خدمتــه، أدى خاللهــا 
أعماال متميــزة في مجاالت 
اخلدمة العامة اتسمت بكل 
معاني املسؤولية واإلخالص 
الوطنــي والتي  واالنتمــاء 
ســتظل عالمة بارزة ومثاال 

«التربية»: إغالق ٣ مدارس في حولي واألحمدي 
عبدالعزيز الفضلي

أغلقت وزارة التربية مباني 
ثالثة مدارس اعتبارا من الفصل 
الدراســي الثانــي مــن العام 
الدراســي احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بســبب الصيانــة اجلذريــة 
واعمــال الهدم وإعــادة البناء 
مع توزيع طلبة تلك املدارس 

على بقية املدارس املجاورة.
جــاء ذلــك فــي قــرارات 
اصدرها وكيل وزارة التربية 
باالنابــة فصيــل املقصيــد، 
وتلقت «األنباء» نسخة منها، 
حيث قــال في القــرار األول: 
في إطار اســتعدادات الوزارة 
الدراســي  العــام  لتنظيــم 
وبنــاء   ،٢٠٢٢/٢٠٢١ القــادم 

قطعــة ١٢ ونقــل طلبتها إلى 
مدرســة علــي بن أبــي طالب 
االبتدائية بنــني والكائنة في 
منطقة الشــعب قطعة ٦. كما 

اصدر املقصيــد قرارا يقضي 
بإغالق املبنى املدرسي ملدرسة 
أبو حذيفة بن عتبة االبتدائية 
للبنني ذات معلمــات التابعة 
ملنطقة االحمــدي التعليمية، 
وقــال فــي قــراره انــه بنــاء 
العامــة  اإلدارة  علــى كتــاب 
ملنطقــة األحمــدي التعليمية 
بشــأن حالة املبنى املدرسي، 
وما مت اتخاذه مــن إجراءات، 
وباإلشارة إلى تقارير مراقبة 
الصيانة واإلنشاء في املنطقة 
واملخاطبات السابقة من قطاع 
املنشــآت التربوية إلى وزارة 
األشغال العامة، وباإلشارة إلى 
كتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام املؤرخ في ٦ يناير ٢٠٢١ 
برقم ٧٦٢٨٥٥ املتضمن الرأي 

بدءاً من الفصل الدراسي الثاني وتوزيع طلبتها على بقية املدارس

فيصل املقصيد

علــى كتــاب منطقــة حولــي 
التعليميــة واملتضمن إغالق 
أبوأيوب األنصاري  مدرســة 
املتوســطة بنني فــي منطقة 
الساملية قطعة ١٢ واخلاضعة 
الهدم والبناء للفصل  ألعمال 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتقرر 
نقل طلبتها إلى مدرسة فرحان 
اخلالد املتوسطة والكائنة في 
منطقة بيان قطعة ١١، وحتويل 
طلبــة التعليم العــام (بطيء 
التعلم) من نفس املدرسة إلى 
مدرسة سعد األوسي املتوسطة 
والكائنــة في منطقة ســلوى 
قطعة ٢. كمــا أصدر املقصيد 
قــرارا بإغالق مدرســة ناصر 
ســعود الصبــاح االبتدائيــة 
للبنني الكائنة مبنطقة الساملية 

بدء توزيع شقق مدينة جابر األحمد مطلع فبراير
عادل الشنان

قال وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون اخلدمات د. عبداهللا معرفي 
إن عملية توزيع الشقق احلكومية في مدينة 
جابر األحمد السكنية ستبدأ مطلع فبراير 

املقبل.
وأضاف الوزير معرفي أنه أوعز ملسؤولي 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاعاتها 
في اجتماع قيادات املؤسسة الذي عقد صباح 
أمس االثنني بوضع برنامج زمني لتوزيع 

شــقق مدينة جابر األحمد على املواطنني 
أصحاب التخصيص. وأوضح أن اإلعالن 
لالستدعاء سيكون يوم األربعاء ٣ فبراير 
املقبل وأول قرعة ستكون يوم ١٠ فبراير.
وذكــر أن القطاعات ذات االختصاص 
باملؤسسة تعمل على قدم وساق من أجل 
املباشرة بســرعة تنفيذ اخلطة واجلدول 
الزمني لعملية توزيع الشــقق احلكومية 
باملشروع والتي سيستفيد منها نحو ٣٥٠ 
أسرة كويتية حاليا وذلك مبا يتناسب مع 

االشتراطات الصحية.

اجلالوي: توحيد املقاييس بني جهات 
العمل اجلمركي يسّهل انتقال السلع

أكد املدير العام لإلدارة 
العامة للجمارك املستشار 
جمــال اجلــالوي أهميــة 
توحيد املقاييس واللوائح 
بني اجلهــات ذات العالقة 
بالعمل اجلمركي الســيما 
هيئــة التقييــس والهيئة 
العامــة للبيئــة. جاء ذلك 
في كلمــة للجالوي خالل 
مشــاركته فــي االجتمــاع 
الثانــي لــوزراء التجــارة 
مع مديري اجلمارك بدول 

مجلس التعاون اخلليجي ملناقشة موضوع 
التجارة البينية بني دول املجلس امس عبر 
تقنية االتصــال املرئي (أونالين) وفق بيان 
صادر عن (اجلمارك) أمس االثنني. وأشــار 
اجلالوي إلى أهمية إصدار شهادة خاصة بكل 
جهة تعنى بالعمل اجلمركي للعمل على تنقل 
السلع بسرعة وانسيابية بني املنافذ البينية 

دون احلاجة ألخذ موافقات مرة أخرى بجهة 
املقصد من اجلهات ذات العالقة بالقيود غير 
اجلمركيــة. وذكر البيان أن االجتماع تطرق 
إلــى ٨ بنود منها تبايــن العديد من األنظمة 
التجارية فيما بني دول املجلس وعدم تطبيق 
إلزامية الوكالة التجارية على حركة انسياب 

السلع بني دول املجلس.

املستشار جمال اجلالوي لدى مشاركته في االجتماع

بضرورة غلق املبنى املدرسي 
وحرصا على سالمة اجلميع 
تقــرر إغالق املبنى املدرســي 
ملدرســة أبوحذيفــة بن عتبة 
االبتدائية بنــني ذات معلمات 
الكائنة في منطقة الظهر قطعة 
٤ (منطقة األحمدي التعليمية) 
بدءا من الفصل الدراسي الثاني 
الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠،  للعام 
وإخالء املدرســة نهائيا على 
ان تتولى إدارة منطقة األحمدي 
النقل  آلية  التعليمية تنفيــذ 
والتوزيع للطالب والهيئتني 
التعليمية واإلدارية، وحصر 
العهــد املخزنيــة، واتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة وإدراج املبنى 
املدرسي ضمن خطة الصيانة 

اجلذرية.

اخلالد: أعاهد صاحب السمو على حمل املسؤولية ملا فيه خير الوطن ورفعته وبذل قصارى اجلهد لتعزيز التعاون البّناء مع أعضاء مجلس األمة
املصروفات في مشروع ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية ٢٣٫٠٤٨ مليار دينار واإليرادات ١٠٫٩٢٩ ملياراتاملوافقة على مشروعات قوانني ربط امليزانيات للسنة املالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

إدانة تفجيري بغداد  تهنئة جو بايدن استنكار استهداف الرياض من قبل امليليشيات احلوثية
أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرين 
االنتحاريني في سوق وسط بغداد مؤخرا 
واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد 
من الضحايا األبرياء، مؤكدا موقف الكويت 
الرافض لكافة أعمال العنف واإلرهاب مهما 
كانت أســبابه ودوافعه، كما أكد وقوف 
الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق 

الشقيقة.

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة في 
الساحة السياســية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته 
واستنكاره الشديدين الستهداف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية الشقيقة من قبل امليليشيات 
احلوثية، مؤكدا أن اســتمرار هذه اجلرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا ألمن واستقرار اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة واملنطقة ككل وانتهاكا صارخا ملبادئ القانون الدولي واإلنساني باستهدافه 
للمناطق املدنية واملدنيني، داعيا املجتمع الدولي للتحرك السريع للجم هذه االعتداءات ووضع حد لها، 
مؤكدا وقوف الكويت التام إلى جانب اململكة العربية الســعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه 

من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني 
والتبريكات للرئيس جو بايدن مبناســبة 
تنصيبه رئيسا للواليات املتحدة األميركية، 
متمنيا له التوفيق والسداد، معربا عن أمله 
في أن تتواصل عالقــات الصداقة الطيبة 
والوثيقــة القائمة بــني الكويت والواليات 
املتحدة االميركية الصديقة وتعزيزها في 

كافة املجاالت وامليادين. 

١٢٫١ مليار دينار عجزًا تقديريًا مليزانية ٢٠٢٢/٢٠٢١
املاليــة  وزارة  أعلنــت 
أمس عــن مشــروع املوازنة 
العامة للســنة املالية القادمة 
٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث قالت إنه من 
املقدر تسجيل عجز مالي يبلغ 
١٢٫١ مليــار دينار، بانخفاض 
١٣٫٨٪ عــن املوازنــة احلالية 
والتــي تنتهي فــي ٣١ مارس 
٢٠٢١، مشيرة الى ان إجمالي 
اإليرادات املقــدرة تبلغ ١٠٫٩ 
مليــارات دينار، فيمــا تبلغ 
إجمالــي املصروفــات املقدرة 

٢٣ مليار دينار.
وأوضحــت «املالية»، في 
بيان صحافــي، أنه مت تقدمي 
مشــروع املوازنــة اجلديــدة 
٢٠٢٢/٢٠٢١ الى مجلس الوزراء 
أمس متهيدا إلصدار مرسوم 
اإلحالــة إلــى مجلــس األمــة 
للمداولة واإلقرار، حيث تبدأ 
موازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ في ١ أبريل 
٢٠٢١ وتنتهــي فــي ٣١ مارس 

.٢٠٢٢
وأشارت إلى ان اإليرادات 

املقــدرة تبلــغ ٣٫٩ مليــارات 
دينار. وبالنسبة للمصروفات 
الرأسمالية بامليزانية، فقد مت 
تخصيص نحو ٣٫٥ مليارات 
دينار إنفاقا رأسماليا، ونسبة 
١٥٪ مــن إجمالي املصروفات 
املقــدرة بامليزانيــة، والــذي 
ميثل ارتفاعا بنسبة ٢٠٪ عن 

املوازنة احلالية، وذلك بهدف 
دعم االقتصاد الوطني واحلد 
من اآلثار االقتصادية الناجتة 

عن جائحة «كوفيد ـ ١٩».
ظروف استثنائية

في هذا السياق، قال وزير 
املاليــة خليفــة حمــادة «إن 

العالم مير بظروف استثنائية، 
والكويت ليســت مبنأى عن 
هذه التغيرات، واملالية العامة 
متر مبرحلــة حرجة تتطلب 
تضافر اجلهود وعمل جميع 
اجلهات كفريق واحد لتحقيق 
استدامتها، ويد التعاون دائما 
ممــدودة للجميــع للوصول 

احتياطيــات الدولــة، فنؤكد 
على أن حجم أصول صندوق 
األجيال القادمة في منو مستمر 
بفضل جهــود القائمني عليه 
وحتســن األســواق العاملية، 
ولكــن صنــدوق االحتياطي 
العام (خزينة الدولة) يعاني 
مــن حتديــات جوهريــة في 
الســيولة نتيجة السحوبات 
التــي تتم لتغطية العجز في 
ميزانية الدولة بســبب تدني 
اإليرادات النفطية. وعلى الرغم 
مــن التحديــات الكبيــرة في 
ميزانية الدولة إال أن السلطة 
التنفيذيــة ملتزمــة مبراعاة 
املستوى املعيشي للمواطن، 
بتنفيــذ  أيضــا  وملتزمــة 
مشاريعها التنموية وحتفيز 
النمو االقتصادي ودعم النمو 
في معدل الناجت احمللي، حيث 
مت رصد مصروفات رأسمالية 
للمشاريع اإلنشائية والبنى 
التحتيــة تبلــغ ٣٫٥ مليارات 
دينــار، بزيادة تبلغ ٢٠٪ عن 

عند حلــول دائمة تعمل على 
تعزيز السيولة في صندوق 
االحتياطــي العــام (خزينــة 
الدولة)، وعلى تطوير املالية 
العامــة، باإلضافة إلى تنفيذ 
التوصيات والقرارات الصادرة 

من مجلس الوزراء».
وأضــاف «أما فيما يخص 

املوازنة احلالية، كما ارتفع بند 
املرتبات والدعوم بنسبة ٥٫٤٪ 

عن موازنة السنة احلالية».
يذكر أن مشروع املوازنة 
العامــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ هو األول 
الذي يعد بعد إقرار قانون ١٨ 
لســنة ٢٠٢٠ بتعديــل بعض 
بالقانــون  أحــكام املرســوم 
رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن 
احتياطــي األجيــال القادمة، 
والذي يقضي بوقف االستقطاع 
التلقائي من امليزانية العامة 
إلى صندوق احتياطي األجيال 
وذلك اعتبارا من نتائج السنة 
املالية ٢٠١٩/٢٠١٨، وتعد هذه 
اخلطوة إجراء هيكليا من شأنه 
أن يعزز السيولة في صندوق 
االحتياطــي العــام (خزينــة 
الدولــة) لفتــرة محــدودة. 
وذكــرت املاليــة أن صندوق 
االحتياطــي العــام «خزينــة 
الدولة» قد اســتنفد بالكامل 
نتيجة الســحوبات التي تتم 

لتغطية مصروفات الدولة.

٤٥ دوالرًا السعر التأشيري لبرميل النفط بإنتاج ٢٫٤ مليون برميل يوميًا.. و٩٠ دوالرًا سعر التعادل

خليفة حمادة

املقدرة تتضمن إيرادات نفطية 
تبلغ ٩٫١٢ مليارات دينار، مما 
يعكس ارتفاعا بنسبة ٦٢٪ عن 
املوازنة احلالية والتي تنتهي 
في ٣١ مارس ٢٠٢١، فيما قدرت 
اإليرادات غيــر النفطية عند 
١٫٨ مليار دينــار، وذلك على 
أساس سعر تأشيري لبرميل 
النفط عند ٤٥ دوالرا، مبعدل 
إنتاج يبلغ ٢٫٤ مليون برميل/

يوم، بينما يبلغ سعر التعادل 
لبرميــل النفط بامليزانية ٩٠ 

دوالرا.
وفيما يخص املصروفات، 
قالــت «املاليــة»، ان نســبة 
املرتبات والدعوم من إجمالي 
 ،٪٧١٫٦ تبلــغ  املصروفــات 
ونســبة املصروفات األخرى 
(باقي املصروفات) تبلغ ١٢٪، 
فيمــا يبلــغ املبلــغ املرصود 
لتســوية حســاب العهد ٣٠١ 
مليــون دينار، بنســبة ١٫٣٪ 
مــن إجمالــي املصروفــات، 
الدعومــات  أن  وأوضحــت 

٢٠٪ زيادة اإلنفاق الرأسمالي إلى ٣٫٥ مليارات دينار.. لدعم االقتصاد بالظروف االستثنائية«االحتياطي العام» استنفد بالكامل نتيجة السحوبات التي تتم لتغطية مصروفات الدولة


