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غير مخصص للبيع

زيادات مالية لبعض الفئات في ميزانية أبريل 2023
مرمي بندق

تســتعد احلكومة إلعداد ميزانيــة الوزارات 
واإلدارات احلكومية وميزانيات الهيئات امللحقة 
واملؤسسات املستقلة للسنة املالية ٢٠٢3-٢٠٢٤، 
والتي يناقشها مجلس الوزراء يناير املقبل، استنادا 
إلى املادة ١٤٠ من الدستور التي تنص على رفعها 
إلى مجلس األمة قبل انتهاء السنة املالية بشهرين 
علــى األقل والتي يعمل بها اعتبارا من األول من 

أبريل ٢٠٢3. 
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء«، إن التوافق املبكر على رفع معاشات 
املتقاعدين وحتسني مساعدات ربات البيوت يتيح 
إدراجها في ميزانية الدولة اجلديدة، كاشفة عن 
أن احلكومة متضي قدما في اجناز مشروع قانون 

البديل االستراتيجي للرواتب. 
وأشارت إلى أن التعامل مع االستجواب املقدم 
لوزيرة األشــغال العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة م.أماني بو قمــاز من النائب 
حمــدان العازمي قرار يعود للوزيرة. وذكرت أن 
التنسيق بني احلكومة واملجلس يسير في أطره 
الدستورية من خالل جلنتي األولويات حتى يتم 
حتقيق أقصى إجنازات لصالح الوطن ودميومة 
حياة الرفاهية للمواطنني. وأشارت إلى أن مجلس 
الوزراء سيناقش النسخة املعدلة من برنامج عمل 

احلكومة في جلســته غدا حتى يتسنى إحالتها 
ملجلس األمة بعد أن وافق على البرنامج مبدئيا 
في جلسة ١٤ اجلاري. وأفادت بأن مجلس الوزراء 
ســينظر في تقرير اللجنة الوزاريــة القانونية 
بتعديل القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ إلعادة الضبط 
واإلحضار. وأكدت أن التعديل يهدف إلى ضمان 
حقوق املواطنني الدائنني من التفاف بعض املدينني 
على القانون تهربا من تسديد الديون املستحقة 
عليهم للغير، وفي الوقت نفســه يحمي املدينني 
املتعثريــن غيــر القادرين على تســديد الديون.  
وكشــفت عن أن إدارة الفتوى والتشــريع تؤيد 
إعادة الضبط واإلحضار من خالل إقرار املعاملة 
اخلاصة للمتعثرين عن التسديد مقارنة بامللتفني 
على القانون لعدم التسديد. هذا، وبينت املصادر 
أن مشروع قانون اعتماد اتفاقية مجلس التعاون 
اخلليجي بشأن ضريبتي القيمة املضافة والسلع 
االنتقائية يهدف إلى التمهيد للتطبيق وليس إلى 
التطبيق، معلنة عن أن ترشــيد اإلنفاق يتم من 
خالل تعديل آلية الدعوم. وشددت املصادر على 
أن اجتماعــات جلنة العفو األميري اخلاص التي 
يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشــيتان ستتوالى حلسم 
كشــوف األسماء التي يشــملها العفو، حيث من 
املقــرر أن تعقد اجتماعها الثاني خالل أيام نظرا 

لوجود جلسة ملجلس األمة هذا األسبوع. 

توصيات »الوزارية القانونية« أمام مجلس الوزراء حول إعادة »الضبط واإلحضار« حلماية حقوق الدائنني ومعاملة خاصة للمدينني املتعثرين 

مباريات اليوم

اليابان  - كوستاريكا: 00:١
بلجيكا  - املغرب: 00:٤

كرواتيا - كندا : 00:٧
إسبانيا - أملانيا : ١0:00
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جنيه أرباح 

 »الوطني
 - مصر« 

في 9 أشهر 

 أحمد اخلالدي لـ  »األنباء«:
 »مصفاة الزور« جتعل الكويت 
العبًا رئيسيًا في تصدير زيت 

الوقود واملشتقات عالية 
اجلودة عامليًا 

1413
أحمد اخلالدي

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

 رئيس الوزراء للدارسني 
في أميركا: الوطن 

يتوّسم فيكم كل اخلير 
للمشاركة في منائه 

وازدهاره متسلحني  
بالعلم واملعرفة  
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3 آالف دينار ملن 
تصيبه نكبة خاصة

الشــؤون  أصــدرت وزيــرة 
ووزيــرة الدولــة لشــؤون املرأة 
والطفولة مي البغلي قرارا بتعديل 
بعض مواد الئحة قانون املساعدات 
العامة. ونصت املادة ١5 املعدلة، 
علــى أنه: يحق ملن تصيبه نكبة 
خاصة أن يتقدم خالل ستة أشهر 
من احلادث بطلب احلصول على 
مساعدة إغاثة مبا ال يتجاوز 3 آالف 
دينار )للحادث الواحد(، ويبني في 
طلبه ما أصابه من ضرر مرفقا به 
تقريرا من اجلهات املعنية يشتمل 
على كل البيانات، كما يجوز للجنة 
املساعدات القيام بزيارة ميدانية 

للموقع. 
املــادة ٢5 شــرطا  وحــددت 
الستحقاق اليتيم املساعدة، منها: 
بالدراســة، والتسجيل  االنتظام 
لــدى ديــوان اخلدمــة املدنية أو 
»القوى العاملة«، ويســتمر ذلك 
حلــني التحــاق اليتيــم بعمل أو 
 عند توافر مصــدر رزق له أيهما 

التفاصيل ص 2أقرب.

3 سيناريوهات حكومية 
لتغيرات أسعار النفط 

وأثرها على االقتصاد
أحمد مغربي - علي إبراهيم

خلص تقريــر حكومي حول 
سيناريوهات تغيرات أسعار النفط 
املســتقبلية، وتأثيرها على أداء 
االقتصاد الكويتي، إلى أن استدامة 
منــو االقتصاد لن تتحقق إال من 
خالل تنويع مصادر الدخل، األمر 
الــذي يحتاج إلى تكاتف اجلهود 

الوطنية بكل نطاقاتها.
وأظهر التقرير، الذي حصلت 
 عليــه »األنبــاء« وبنــي علــى
3 سيناريوهات لتغيرات أسعار 
النفط، أنه على املدى القصير من 
املتوقع أن تسجل الكويت انتعاشا 
في النمو االقتصادي نتيجة ارتفاع 
أسعار النفط العاملية خالل الوضع 
الراهن وتســجيل فائض مبيزان 

املدفوعات. 
ارتفــاع  وجــاءت تقديــرات 
التضخــم نتيجة زيــادة األرقام 
القياســية ألســعار املســتهلك 
وارتفاع الطلب عن العرض،  أما 
على املدى املتوسط فمن املتوقع 
أن تشهد الكويت عجزا في النمو 
االقتصادي نتيجة انخفاض أسعار 
النفط العاملية وتسجيل عجز في 

التفاصيل ص ١2ميزان املدفوعات.

»الصحة«: فرص انتشار الكوليرا غير واردة
عبدالكرمي العبداهلل

 أكــدت مصــادر صحيــة فــي تصريح
لـ »األنباء« أن املواطن املصاب بـ»الكوليرا« 
الــالزم حســب  العــالج  مــازال يتلقــى 
البروتوكوالت املعتمدة بهذا الشأن، الفتة 
إلــى أن املواطــن كان قد قدم مــن العراق، 
وظهــرت عليه أعراض املرض، وقام بعمل 

الفحوصات لتتبني إصابته باملرض. وبينت 
املصادر أن هنــاك عملية رصد ألي إصابة 
بـ »الكوليرا« مــن قبل وزارة الصحة عبر 
إجراءات احترازية، مشيرة إلى أن الوزارة 
لديها كواشــف وإمكانــات مخبرية خاصة 
بتشخيص احلاالت املشتبهة للمرض، الفتة 
إلــى أن فرص انتشــار املرض داخل البالد 

غير واردة.

كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص احلاالت املشتبهة للمرض

جهود فعالة في معاجلة حسابات 
العهد.. و»املالية«  متكنت من تسوية 

١.٤٤ مليار دينار منها
علي إبراهيم

كشــفت أرقام رســمية، اطلعت عليها »األنباء«، أن 
احلكومــة ممثلة في وزارة املاليــة أبدت مرونة وقدرة 
فائقــة في التعامل مع حســابات العهــد، حيث متكنت 
خالل العام املالي املنصرم ٢٠٢١ /٢٠٢٢ من تسوية ١.٤٤ 
مليار دينار من املبالغ املقدر حتميلها على هذا احلساب، 
وذلــك عبر قانون النقل بني أبــواب ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة. جــاء ذلك اســتنادا إلى القانون 
رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٢ اخلاص بالنقل بني أبواب ميزانيات 
الوزارات واإلدارات احلكومية، والذي أجاز لوزير املالية 
نقــل مبلغ ١.٤٤ مليار دينار من وفــر اعتمادات أبواب 
املصروفات للســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، في إطار العمل 
على تالفي مالحظات اجلهات الرقابية املتعلقة بتضخم 
أرصدة حساب األصول املالية احمللية واألجنبية )العهد 
ســابقا(، وذلك من خالل تسوية أكبر مبلغ ممكن منه 

التفاصيل ص ١2خالل السنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢.
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قرصنة موقع وكالة 
»فارس« وجتدد 

االحتجاجات
وأطباء يتهمون 

السلطات 
بالتسبب في العمى 

ناشطات خالل احتجاجهن تضامناً مع النساء في إيران عبر تنظيم للمتظاهرين
حملة جماعية لقص الشعر في لندن     )رويترز(

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت  PDF الصفحة 
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حظوظ »األخضر السعودي« ال تزال قائمة رغم اخلسارة من پولندا  )أ.ف.پ(

 أمل »األخضر السعودي« 
قائم .. والوعد مع املكسيك

تونس ال تعرف طريق 
املرمى.. وأستراليا تفوز!

السفير البلجيكي لـ »األنباء«: 
أراهن على فوز »الشياطني 

احلمر« مبونديال قطر


