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غير مخصص للبيع

توافق السلطتني.. استعجال زيادة املتقاعدين 
مرمي بندق 

قالــت مصــادر خاصــة فــي 
تصريحــات لـ «األنبــاء»، إنه ال 
صحة ملا يتردد عن عدم حضور 
احلكومة جلســة مجلــس األمة 
احملــددة اليوم الثالثــاء، مؤكدة 
أن رئيس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح رجل 
دولة يتميز بالشفافية واملصداقية 
ومنفتــح على احلــوار وإن كان 
لديه سبب لعدم احلضور ألبلغ 
رئيس املجلس رسميا وفي وقت 
مبكر. وحســب مصادر مطلعة، 
ركز اجتماع مجلس الوزراء أمس 
على نتائج التنسيق احلكومي - 
النيابي بشأن القضايا املدرجة على 
جدول أعمال اجللسة بصفة عامة، 
واقتراحات شراء احلكومة قروض 
املواطنني بصفة خاصة. وذكرت 
أنه مازالــت توجد اختالفات في 
وجهات النظر بشــأن استعجال 
القــروض، في ظــل توافق كامل 
بشأن استعجال زيادة املتقاعدين، 
وإن كانــت احلكومة قــد أقنعت 
بعض النواب بوجهة نظرها في 
تأجيل القروض، حيث توجد لديها 

مبادرات لرفع معاناة املواطنني، 
وترى أن توجههــا نحو حتقيق 
العدالــة في الرواتب األساســية 
ملــن لم يحصــل علــى أي كوادر 
مع استمرار صرف عالوة الغالء 
كفيالن بدعم املقترضني املنتظمني 
في السداد. واستطردت املصادر 
قائلــة: لذلك تطلــب وقتا معينا 
ستحدده لدراسة رفع املعاناة عن 
املواطنــني املقترضني املتعثرين 
خالل دور االنعقــاد احلالي، إلى 
جانب إقرار املكتســبات للفئات 
األخرى بجانب رفع احلد األدنى 
ملعاشات املتقاعدين تتضمن زيادة 

الرواتــب األساســية للموظفني 
ورفــع معاناة املواطنني أصحاب 
املســاعدات. وأوضحــت انه في 
حــال طلــب احلكومــة تأجيــل 
مناقشــة القــروض فــإن الطلب 
ســيخضع للتصويــت والقــرار 
للمجلس. وعلمــت «األنباء» أن 
ميزانية الدولة اجلديدة للســنة 
٢٠٢٣-٢٠٢٤ ســتكون  املاليــة 
على طاولة مجلــس الوزراء ٣٠

اجلاري، والتوافق يعجل بإدراج 
زيادة الرواتب األساسية للموظفني 
ورفع معاناة املقترضني املتعثرين. 
وشددت املصادر على أن احلكومة 

أثبتت مصداقيتها التي متثلت في 
املوافقة علــى زيادة مخصصات 
الطلبة «٥٠٪»، وامليزانية اإلضافية 
لصرف بدل اإلجازات، واالعتماد 
اإلضافي لصرف مكافأة الصفوف 
األمامية للعسكريني في «الدفاع» 
واحلرس الوطني و«اإلطفاء» فئة 
عالية اخلطورة. وعلمت «األنباء» 
أيضــا أن عمليــة إيــداع مكافأة 
الصفوف األمامية في احلسابات 
الشخصية للمستحقني في احلرس 
الوطنــي بدأت منــذ أمس األول، 
وستتوالى العمليـــــة لتغطيــة 

جميـع املشمولني.

إيداع «أمامية» احلرس الوطني .. واحلكومة أثبتت مصداقيتها في املوافقة على بدل اإلجازات واالعتماد اإلضافي لـ «أمامية» العسكريني عالية اخلطورة

كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
«خليجي زين ٢٥»

  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

األزرق إلنعاش آماله في مواجهة 
اإلمارات اليوم.. والبحرين وقطر 
لضمان العبور إلى نصف النهائي

العراق يهزم السعودية «حتت املطر» 
واليمن أول املغادرين بخسارته من ُعمان 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سعد فالح الطامي

ولي العهد: ما قدمه 
سعد فالح الطامي 
من إجناز أكادميي 

يعكس صورة 
متميزة للطلبة 

الكويتيني الدارسني 
في اخلارج
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سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس بحضور الشيخ طالل اخلالد وبراك الشيتان 

امليزانية ٣٠ اجلاري لزيادة ٥٠٪ في مخصصات الطلبة.. والتوافق يعّجل بإدراج زيادة الرواتب األساسية للموظفني ورفع معاناة املقترضني املتعثرين

عالية اخلالدد. جاسم بشارةمحمود بوشهري الشيخ مبارك سالم العلي

مهنئون في عيد «األنباء» الـ ٤٧: صرح إعالمي وطني شامخ

مبارك سالم العلي: 
«األنباء» استطاعت الثبات 

على نهجها الوطني

عالية اخلالد:  «األنباء» 
تعزز الوحدة الوطنية 
بني أطياف املجتمع

محمود بوشهري: 
«األنباء» حملت راية أمانة 

الكلمة وصدق اخلبر

جاسم بشارة: «األنباء» 
حريصة على نقل األخبار 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز مبوضوعية ونزاهة
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

١٫٥ مليار دينار زيادة 
في دين الكويت اخلارجي

إعادة النظر في تشكيل اللجان 
العاملة في «الشؤون» وفاعليتها

أحمد مغربي

كشــفت بيانات حكومية رســمية عن ارتفــاع دين الكويت 
اخلارجــي بنهاية الربع الثالث من العــام املاضي ٢٠٢٢ ليبلغ 

١٩٫٣٧ مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت املركزي.
وبذلك يكون دين الكويت اخلارجي قد سجل ارتفاعا بنحو 
١٫٥٥ مليار دينار على أســاس ســنوي، إذ صعد بنسبة ٨٫٨٪، 

حني بلغ ١٧٫٨ مليار دينار بنهاية عام ٢٠٢١.
وتشمل تلك البيانات، بحسب إحصائية «املركزي»، أرصدة 
الديــن اخلارجــي لكل مــن احلكومة العامــة والقطاع اخلاص 
ليتضمن: البنوك احمللية، وشركات االستثمار، وشركات الصرافة، 

وشركات التأمني، والشركات اخلاصة غير املالية.

بشرى شعبان

علمــت «األنبــاء» من مصادر خاصة في وزارة الشــؤون 
االجتماعية، أن هناك توجها إلعادة النظر في تشكيل اللجان 
العاملة بكل قطاعات الوزارة ودراسة مدى فاعلية كل جلنة. 
على صعيــد آخر، بينت املصادر أن الوزارة تعمل وفق آلية 
خاصــة لإلعداد للمشــروع اخليري اخلاص بشــهر رمضان 
املقبل، مشيرا إلى أن جميع املخاطبات واملراسالت بني الوزارة 
وجهات العمل اخليري تتم آليا باإلضافة الى أن تقدمي طلبات 

مشاريع العمل اخليري للجمعيات جميعها يتم آليا.

دفع نيابي إلقرار «إسقاط القروض» واسترداد الفوائد اليوم
املويزري يدعو احلكومة إلى التعاون.. والعازمي: الفيصل إلثبات جدية التعاون مع املجلس

جانب من األمطار التي هطلت على البالد أمس            (محمد هاشم)

األمطار مستمرة حتى ظهر اليوم.. 
وحتّسن تدريجي في األجواء

04

07 19

4:154:15
اإلمارات كويت سبورتالكويت

7:157:15
البحرين كويت سبورتقطر

سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

أكد النائب شعيب املويزري 
أهمية اجللســة املقــرر عقدها 
اليوم ملا يتضمنه جدول أعمالها 
من قوانني مهمة، داعيا احلكومة 
إلى التعاون من أجل رفع املعاناة 

عن املواطنني.
وقال املويزري إن اجللسة 
مهمــة؛ ألن فيهــا الكثيــر مــن 
القوانني التي تتعلق بالشعب 
الكويتي، ومنها موضوع شراء 

القــروض واســترداد الفوائد، 
وحتويــل غرفة التجــارة إلى 
نقابــة.  وأضــاف أن مــن هذه 
القوانني ما يتعلق باملؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية، 
واخلطوط الكويتية، وإنشــاء 
شــركة احملاصيــل الزراعيــة 
التي سيكون جزء من أسهمها 
للحكومة والشــعب الكويتي، 
واجلزء اآلخر يطرح لالكتتاب 
العام. وأشار إلى أن املعاشات 
االســتثنائية ال تتعلــق فقــط 

بالوزراء والوكالء والنواب بل 
تشــمل املعاقني والعســكريني 
ومن قدموا على التقاعد املبكر 
وأبنــاء الشــهداء، وبالتالي ال 
ميكن التصويت على القانون 
مــن دون وجــود معلومات أو 
بيانــات، مؤكــدا أن اللجنة لم 
تتســلم إلى اليــوم أي بيانات 
من وزارة املالية حول املعاشات 

االستثنائية.
من جانبه، أكد النائب حمدان 
العازمي أن القوانني التي أقرتها 

اللجنة املالية واخلاصة بإسقاط 
القروض هي قوانني مستحقة، 
وتعتبر الفيصل في إثبات جدية 
احلكومة في التعاون مع املجلس.
وطالــب بإقرار هذا القانون 
في املداولتني، وإذا كانت هناك 
تعديــالت فيجــب إمتامها على 

هامش اجللسة.
وأكد العازمي رفضه إعادة 
القانون إلى اللجنة املالية لعدم 

وجود مبرر لذلك.
التفاصيل ص٨ و٩حمدان العازميشعيب املويزري

اللجوء إلى «الدستورية» جائز في جزئية 
عدالة شراء القروض من عدمها 

املداولة «األولى» تتطلب موافقة أغلب احلاضرين 
و«الثانية» ٣٣ نائبًا وعند رد القانون املطلوب ٤٤ صوتًا

أفادت مصادر دستورية في تصريحات 
خاصــة لـ «األنباء»، بأنــه في حال إقرار 
القانــون من قبــل املجلس فإنــه يجوز 
للحكومة اللجوء إلى احملكمة الدستورية 
لطلب احلكم في جزئية عدالة قانون شراء 
قروض املواطنني من عدمها. وأضافت: نعم 

احملكمة الدستورية تفسر خالفا على مادة 
دســتورية لكن يجوز للحكومة اللجوء 
للمحكمة الدستورية لطلب دراسة القانون 
لإلجابــة عن ســؤال: هل يحقــق العدالة 
للمواطنــني جميعــا أم ال؟وذلك في حال 

إقراره من دون موافقة احلكومة.

أشارت مصادر خاصة إلى انه حال رفض 
املجلس طلــب احلكومة تأجيل مناقشــة 
شــراء قــروض املواطنــني، فــإن املداولة 
األولــى حتتاج إلى موافقة أغلبية النواب 
احلاضرين، فإذا كان عددهم ٤٠ نائبا مثال 
فاملطلوب موافقة ٢١ نائبا، أما املداولة الثانية 
فتتطلب موافقة ٣٣ نائبا، مضيفة انه في 
حــال رد القانــون من قبــل احلكومة فإن 

إعادة التصويت عليه تتطلب موافقة ٤٤
نائبا، وهــذا العدد لن يتوافر بعدما أعلن 
بعض النواب رفضهم شراء القروض، لذلك 
مــن األجدى حتقيق التوافق مع احلكومة 
لتمرير جميع املكتسبات جلميع الفئات من 
املتقاعدين واملوظفني وأصحاب املساعدات 
االجتماعية من األرامل واملطلقات وربات 
البيوت إضافة إلى املتعثرين املقترضني.

التفاصيل ص٢

البرازيل: دا سيلفا يصف االعتداءات 
على مقار السلطة باألعمال اإلرهابية

٨ آالف حاج حصة الكويت 
ملوسم هذا العام

السعودية: احلج بال قيود وعودة األعداد 
ملا كانت عليه قبل جائحة «كورونا»

عواصم - وكاالت: دان الرئيس البرازيلي لويس ايناســيو 
لوال دا ســيلفا ورؤســاء الكونغرس واحملكمــة العليا «األعمال 
اإلرهابية» التــي نفذها مئات من مناصــري الرئيس البرازيلي 
الســابق اليميني املتطرف جايير بولســونارو، حيث اقتحموا 
مقار الكونغرس واحملكمة العليا وقصر بالنالتو الرئاســي في 
برازيليا، مســتحضرين بذلك هجوم أنصــار الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب على الكونغرس قبل عامني.
وجاء في البيان املشــترك الذي وقعه دا سيلفا ورؤساء تلك 
اجلهات الرسمية: إن سلطات اجلمهورية «ترفض األعمال اإلرهابية 

والتخريبية واإلجرامية واالنقالبية التي وقعت في برازيليا».
وقد انتشرت قوات الشرطة البرازيلية في نقطة جتمع أقامها 
أنصار الرئيس الســابق في العاصمة برازيليا أمس بعد شنهم 
أســوأ هجوم على مؤسســات الدولة منذ عودة البرازيل للحكم 

الدميوقراطي في ثمانينيات القرن املاضي.
وتعهد الرئيس البرازيلي بإحالة املتورطني في الهجوم «الفاشي» 
للعدالة، وجرى اعتقال العشرات ممن عاثوا في تلك املقار فسادا.
وأعفى رئيس احملكمة العليا ألكســندر دي مورايس حاكم 
العاصمــة إيبانييس روشــا من منصبه ملدة ٩٠ يوما بســبب 
«القصــور األمني». وانضم الرئيس األميركــي جو بايدن إلى 
زعماء العالم املنددين بالهجوم «املروع»، بينما نفى بولسونارو 
املتواجد حاليا في فلوريدا حتريض مؤيديه، وقال إن احملتجني 

جتاوزوا احلد.

عواصم - وكاالت: شارك وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ووزير الدولة لشــؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز املاجد 
والوفد املرافق له، في مؤمتر ومعرض خدمات احلج والعمرة «اكسبو 
احلــج ٢٠٢٣»، وذلك تلبية لدعوة كرمية من حكومة خادم احلرمني 
الشــريفني (وزارة احلج والعمــرة). وقام الوزيــر املاجد بالتوقيع 
على اتفاقية احلج للعام ١٤٤٤هـ ممثال عن حكومة الكويت مع وزير 
احلج والعمرة باململكة العربية السعودية د.توفيق الربيعة، والتي 
تضمنت تخصيص عدد ٨٠٠٠ حاج. هذا، وأعلن الربيعة عودة احلج 
هذا العام من دون قيود أو شروط، وأن أداء الفريضة لهذا العام «لن 
يشــترط فيه حد للعمر». وقال في افتتاح املؤمتر، معلنا أن «أعداد 
احلجاج في موســم ١٤٤٤هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، 
دون شــروط على العمــر». ويعقد املؤمتر برعاية صاحب الســمو 
امللكي األمير خالد الفيصل مستشــار خــادم احلرمني وأمير منطقة 
مكة املكرمة.  وقالت وزارة احلج على حسابها في تويتر، ان الوزير 
الربيعة وقع ١٧ اتفاقية مع الوفود املشاركة، تتضمن حصص كل وفد 
ومنافذ ووسيلة القدوم واملغادرة، اضافة إلى التعليمات التنظيمية، 
كمــا وقع نائب وزير احلج والعمرة عدة اتفاقيات مماثلة مع الدول 

التفاصيل ص ١٥املشاركة في املعرض. التفاصيل ص ٣و ١٥
ملشاهدة الڤيديو

مجلس الوزراء اعتمد 
ترقية ١٤٠ ضابطًا 

من رتبة عقيد إلى عميد

عبدالهادي العجمي

أكــد مصــدر حكومي 
فــي تصريحــات خاصة 
لـــ «األنبــاء» ان مجلس 
الوزراء اعتمد في جلسته 
التي عقــدت أمس ترقية 
١٤٠ ضابطا من رتبة عقيد 
إلى عميد من الدفعة الـ ٢٧
فــي وزارة الدفاع متهيدا 
لصدور املرسوم األميري 

اخلاص بالترقية.
وذكر املصدر أن النائب 
األول لرئيــس مجلــس 
الداخلية  الوزراء ووزير 
الدفــاع باإلنابة  ووزيــر 
الشــيخ طــالل اخلالد قد 
اعتمد كشف الترقية أول 

من أمس.


