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غير مخصص للبيع

وقود الطائرات املستهلكة في املطار تضاعف ٣ مرات

٤٫٢٧ مليارات دينار حتويالت الوافدين في ٩ أشهر
وإنفاق الكويتيني على السفر تضاعف إلى ٣٫١٤ مليارات

أحمد مغربي

كشفت بيانات، حصلت 
عليهــا «األنبــاء»، عن أن 
حركة الطيــران في مطار 
الكويت الدولي خالل العام 
املاضي شهدت زيادة مطردة 
تزامنــا مــع فتــح األجواء 

الرحــالت  وتشــغيل كل 
بعد انحسار وباء كورونا، 
وفي هــذا الصــدد، قفزت 
مبيعات الكويت من وقود 
الطائــرات بنحــو ٣ مرات 
لتبلغ ١٠٠٫٧ مليون دينار 
مقارنة مببيعات بلغت ٢٧٫٢

مليون دينار خالل السنة 

املالية السابقة، أي بزيادة 
بلغت ٢٧٠٪.

البيانات أن  وأظهــرت 
شركة كافكو املسؤولة عن 
تزويــد الطائرات بالوقود 
في مطــار الكويــت بلغت 
مبيعاتها ٥٤٥ مليون ليتر 
من وقــود الطائرات خالل 

الســنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١
مقارنــة بنحو ٢٤٨ مليون 
ليتر للعام املالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مبا يعادل ١٢٠٪ زيادة، ومت 
خالل العام املاضي تزويد 
٢٧٫٧ ألف طائرة مقابل ١١٫٨
ألــف طائــرة خــالل العام 
السابق بزيادة بلغت ١٣٥٪.

أحمد مغربي 

بنــك  بيانــات  أظهــرت 
الكويت املركزي ان حتويالت 
الوافدين خالل فترة األشــهر 
التسعة األولى من ٢٠٢٢ بلغت 
٤٫٢٧ مليارات دينار، مرتفعة 
بنسبة ٣٫٦٪ مقارنة بتحويالت 
بلغــت ٤٫١٢ مليــارات دينــار 
خالل الفترة نفسها من ٢٠٢١. 

وفصليا، ســجلت حتويالت 
الوافديــن في الربع االول من 
العام احلالي ١٫٤٩ مليار دينار، 
وفــي الربع الثاني بلغت ١٫٥١

مليار دينار، وفي الربع الثالث 
وصلت إلى ١٫٢٨ مليار دينار.

وفي سياق آخر، شهد إنفاق 
الكويتيني على الســفر قفزة 
قياســية خالل فترة األشــهر 
التســعة األولى من ٢٠٢٢، إذ 

بلغ ٣٫١٤ مليارات دينار بنهاية 
الربع الثالث، وذلك بنمو بلغت 
نسبته ٩٧٫٥٪ مقارنة بالفترة 
ذاتها من ٢٠٢١ والتي بلغ خاللها 
انفاق املواطنني على الســفر 

نحو ١٫٥٩ مليار دينار.
وأنفــق الكويتيــون على 
الســفر خالل الربع االول من 
٢٠٢٢ نحــو ١٫١٣ مليار دينار، 
وفــي الربع الثانــي من العام 

بلغ انفاقهم ٨٣٥ مليون دينار، 
اما في الربع الثالث فقد شهد 
زيادة مطردة لتزامنه مع اشهر 
الصيف والتــي يلجأ خاللها 
املواطنون الى السفر، إذ بلغ 
إنفاقهم نحو ١٫١٧ مليار دينار.
يذكر أن إنفاق الكويتيني 
على السياحة خالل عام ٢٠٢١
كامال سجل ما قيمته نحو ٢٫٣

مليار دينار.

مبيعاتها قفزت إلى ١٠٠٫٧ مليون دينار عبر تزويد ١٧٫٧ ألف طائرة

مرتفعة بنسبة ٣٫٦٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢١

احلكومة: بدائل مالية أفضل
بعد التنسيق واملصارحة وتقريب وجهات النظر حول زيادة رواتب املتقاعدين واملوظفني ومساعدات ربات البيوت واألرامل واملطلقات في اجتماع رئيسي السلطتني اليوم بحضور وزراء ونواب

بروڤة لنقل صناديق اختبارات الـ ١٢
جلميع املدارس اليوم بحماية «الداخلية»

عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية جهودها على كل األصعدة استعدادا 
الختبارات طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي من 
خالل جتهيز اللجان والقاعات وإصدار التعليمات واإلجراءات 
اخلاصــة باالمتحانات، حيث كشــفت مصــادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» ان قطاع التعليم اعتمد كشف تدوير مديري مدارس 
املرحلة الثانوية، مشيرة إلى انه من املقرر ان يباشروا أعمالهم 
في مدارسهم اجلديدة اليوم الثالثاء. وذكرت املصادر ان الوزارة 
ستقوم اليوم بإجراء بروڤة لنقل صناديق االختبارات جلميع 
مدارس الكويــت، وذلك لالطمئنان على عملية النقل وبحماية 

من دوريات أمن لوزارة الداخلية.

اقتصاد

جهاد احلميضي

د.فهد اجلنفاوي  

يوسف الرويح

«األهلي املتحد» 
في ٢٠٢٢.. إجنازات 
عديدة وحضور قوي 

في القطاع املصرفي 

اجلنفاوي لـ «األنباء»: 
نسعى القتراح كادر 

حملفظي القرآن يعرض 
قريبًا على املسؤولني 
في «األوقاف» متهيدًا 

لرفعه إلى «الديوان»

«الكهرباء»: ٥٠ ألف دينار قيمة الترشيد في أرصدة 
أكثر من ٣ آالف مستهلك األسبوع املقبل

وكيل وزارة األوقاف املساعد لقطاع شؤون القرآن 
والدراسات اإلسالمية في حوار خاص مع «األنباء»

االنتهاء من التقييم السنوي ملوظفي «الصحة» 
نهاية فبراير واإلعالن عنه «إلكترونيًا» أول مارس

«بيتك» يختتم ٢٠٢٢
بإجنازات تؤكد 

تفوقه وريادته بخدمة 
املجتمع

إيرادات إصدار رخص القيادة تتراجع 
٣١٪ إلى ١٫٢٧ مليون دينار

علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «األنباء» عن أن إيرادات 
الكويت من إصدار رخص القيادة (الليســن) خالل العام املالي 
املاضــي بلغت ١٫٢٧ مليون دينار. وتفصيليا، تراجعت إيرادات 
الكويت من رســوم إصدار رخص القيادة بأنواعها بنسبة ٣١٪ 
مبــا قيمته نحو ٥٦٥ ألف دينــار لتبلغ بنهاية ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو 
١٫٢٧ مليون دينار، مقارنة بـ ١٫٨٣ مليون دينار مت حتصيلها في 
نهايــة ٢٠٢١/٢٠٢٠. وأظهرت البيانــات أن احلكومة قدرت نحو

٢٫٥ مليون دينار كان من املفترض حتصيلها كإيرادات من إصدار 
رخص الســوق خالل العــام املاضي، إال أن احملصل الفعلي كان 
بنســبة ٥٠٫٩٪ مبــا قيمته ١٫٢٧ مليون دينــار، فيما لم حتصل 

احلكومة ١٫٢٢ مليون دينار كانت مقدرة باملوازنة.
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الدوام املرن اختياري ملوظفي «الشؤون»
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

«خطأ عسكري» يكّلف روسيا عشرات من جنودها
تعرضــت  وكاالت:  ـ  عواصــم 
روسيا لضربة ميدانية موجعة بعد 
ســقوط العشــرات من جنودها في 
ضربة أوكرانيــة على مركز جتنيد. 
وفي أكبر حصيلة تعترف بها، قالت 
وزارة الدفاع الروسية ان ٦٣ جنديا 
روســيا على األقل قتلوا في الضربة 
على مدينة ماكيفكا في شرق أوكرانيا، 
فيما أشــارت الســلطات األوكرانية 
إلــى حصيلــة أعلى بكثيــر. ونقلت 
«رويترز» أن مسؤولني روسا أصيبوا 
بحالة من الصدمة بعد ورود تقارير 
تفيــد مبقتل أعداد كبيرة من القوات 
الروسية في غارة على مهجع كانوا 
يقيمــون فيه في أوكرانيا إلى جانب 
مســتودع للذخيرة، وأفادت تقارير 
بأن الهجوم نتج عن السماح للجنود 
باستخدام هواتفهم النقالة في املكان 
ما سهل على اجليش األوكراني حتديد 
موقعهم واستهدافهم، األمر الذي أثار  
انتقادات كبيرة للقادة. وقالت كييڤ، 
ومدونــون قوميون روس، إن مئات 

اجلنود لقــوا مصرعهم في الهجوم، 
وأفاد مسؤولون عينتهم روسيا بوقوع 
خسائر كبيرة في األرواح، دون ذكر 
عدد معني. وذكر املتحدث باسم وزارة 
الدفاع الروسية أن «أربعة صواريخ» 
ضربت «مركز انتشار مؤقت» للجيش 
الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة 
شرق دونيتسك التي حتتلها القوات 
الروسية. وفي املقابل، واصلت موسكو 
حرب الطائرات املسيرة التي تشنها 
علــى أوكرانيا مركزة على العاصمة 
كييــڤ التي أمضــى ســكانها ثالث 
لياليهم في املالجئ. وأعلنت السلطات 
حالة التأهب لعدة ساعات، وطالبت 
ســكان كييــڤ بالبقاء فــي املالجئ. 
وقــال مســؤول اإلدارة العســكرية 
اإلقليمية األوكراني أوليكسي كوليبا 
إن «الروس أطلقوا عدة أســراب من 
املسيرات من طراز «شاهد» اإليرانية 
الصنــع»، وأعلنت شــركة الكهرباء 
األوكرانية اخلاصة (دتيك) انقطاعا في 

التيار.

اجليش األوكراني حدد موقعهم عبر هواتفهم النقالة.. وسكان كييڤ يقضون أيامهم في املالجئ

التفاصيل ص١٥جنود أوكرانيون يحضرون مدفعا لقصف املواقع الروسية في منطقة دونيتسك              (رويترز)

راتب ٦ أشهر للكويتية طوال فترة الوضع واألمومة
سامح عبداحلفيظ

وّجــه رئيــس مجلــس 
األمة أحمد السعدون الدعوة 
إلى جميع النواب حلضور 
اللقاء النيابي - احلكومي 
الذي سيعقد صباح اليوم 
في قاعــة اجتماعات مكتب 
مجلس األمــة والذي يأتي 
بنــاء علــى رغبــة رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح. 
وأوضح السعدون في كتاب 
الدعوة أنه بناء على اتصال 
هاتفي من قبل وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان عمار 

خليل الصالح اقتراحا بشأن 
إعادة النظر في نظم ولوائح 
املدنيــة خصوصا  اخلدمة 
فيما يتعلق بإجازتي الوضع 

واألمومة.
ونص االقتراح: إنه وفق 
ما جاء في املادتني (٧) و(٢٩) 
من الدســتور من أن العدل 
واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع، وأن الناس سواسية 
في الكرامة اإلنسانية، وهم 
متســاوون لــدى القانــون 
فــي احلقــوق والواجبــات 
العامــة، ال متييــز بينهــم 
في ذلك بســبب اجلنس أو 
األصــل أو اللغــة أو الدين. 
وأضاف: من منطلق الواقع 

الذي نعيشه، فهناك حاجة 
إلى بذل عناية أكبر واهتمام 
الكويتيــة  أفضــل باملــرأة 
املوظفة، حتى تستطيع أن 
توفق بني واجباتها الوظيفية 
والتزاماتهــا األســرية كأم 
وزوجة، األمر الذي يقتضي 
إعادة النظر في نظم ولوائح 
اخلدمة املدنية خصوصا فيما 
يتعلــق بإجازتــي الوضع 

واألمومة، لذا أقترح: 
تعديــل نظــم ولوائــح 
بحيــث  املدنيــة  اخلدمــة 
الكويتية  تستحق املوظفة 
راتبا كامال طوال فترة إجازة 
األمومة، وإجازة وضع متتد 
إلى ٦ أشهر بدال من شهرين.

العجمي حول رغبة ســمو 
رئيــس احلكومة فــي لقاء 
األعضــاء وجهــت الدعوة. 
من جانب آخر، قدم النائب 

رئيس مجلس األمة وّجه الدعوة إلى جميع النواب حلضور اللقاء النيابي - احلكومي اليوم بحضور رئيس الوزراء

خليل الصالح

التفاصيل ص ١٠

عدد من موظفي «التجارة» أمام جهاز البصمة صباح أمس

أول دوام في ٢٠٢٣.. 
التزام تام و«الرقمنة» 
قّلصت املراجعني.. 

و املوظفون 
في مختلف الوزارات 
حرصوا على التواجد 
على رأس أعمالهم 
باستثناء املتمتعني 

بإجازات رسمية
04

تعهدات الوزراء الرسمية في اللجان البرملانية ُتلزم احلكومة بترجمتها إلى قرارات ومشاريع قوانني قابلة للتنفيذ  
مرمي بندق 

أكــدت مصادر ثقة فــي تصريحات خاصة 
لـــ «األنباء» على ضــرورة أن تلتزم احلكومة 
بتنفيذ تعهداتها املالية التي أعلنتها رسميا على 
لسان الوزراء في اجتماعات اللجان البرملانية 
واملتمثلة في زيادة رواتب املتقاعدين، ومساواة 
املوظفــني بنظرائهــم في الرواتب األساســية، 
وحتســني املعيشة للفئات التي تعاني ظروفا 
صعبة، وزيادة املســاعدات االجتماعية لربات 
البيوت واألرامل واملطلقات. وتوقعت املصادر أن 
تبادر احلكومة بإبالغ مجلس األمة اليوم بترجمة 
تعهداتها لقرارات ومشاريع قوانني حول املزايا 
املاليــة للفئات املذكورة، خصوصا بعد طلبها 
تأجيل مناقشــة طلب شراء قروض املواطنني 
والذي- دستوريا- ال يلزمها بشيء وستقدم 
عدة بدائل أفضل حتافظ على األوضاع املالية 
املستقرة للمقترضني وخيارات حتقق العدالة 
واملســاواة بني املواطنــني خصوصا مع مضي 
املدة الزمنية التي طلبتها لالنتهاء من دراسة 
تعهداتها. هذا، وعلمت «األنباء» أن التدرج في 
مساءلة الوزراء مبدأ اتفق عليه بني السلطتني 
التنفيذية والتشــريعية في أجــواء تصحيح 
املسار. وقالت مصادر مطلعة ان هذا املبدأ يدعم 
استمرار عالقة التعاون وعدم إحداث اختالفات 
قد تؤدي إلى تعطيل مســار التعاون بينهما. 

وكشفت عن أن احلكومة ستحيل ٣ مشاريع 
قوانني إلى املجلس بإنشــاء هيئة مســتقلة 
لالنتخابات واعتماد البطاقة املدنية لسجالت 
الناخبني وتطوير العملية االنتخابية، موضحة 
أنه بناء على متابعة «املالية» البرملانية تغيرت 
سياسة احلكومة جلهة سرعة صرف مستحقات 
املوظفني املتمثلة في «كاش» اإلجازات، الفتة 
إلى أنها خطوة مقدرة تدعم تعاون السلطتني، 
وذلــك مقارنــة بصــرف مكافــآت الصفوف 

األمامية. 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مترئسا اجللسة

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص٢

«اخلدمة املدنية» يعتمد قياديني 
في «املالية و«العدل» و«األوقاف»

مرمي بندق

اعتمد مجلس اخلدمة املدنية أسماء 
القياديني اجلدد التالية أسماؤهم:

وزارة املالية
٭ خلود بدر املطوع.

٭ رياض ظاهر السعد.
٭ سعد عقلة العالطي.

٭ مشعل املنديل.
٭ فهد سمير املطوع.
٭ طالل منش النمش.

٭ حنان فيصل العتيبي.
وزارة العدل

٭ ريا خالد الرشيدي.

٭ أحمد محمد الناجم.
٭ علي ياسني مال اهللا.
٭ وليد عبداهللا الغامن.

٭ فهد مبارك الضاعن.
وزارة األوقاف

٭ وليد سلمان الستالن.

05حوار

ملشاهدة الڤيديو


