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غير مخصص للبيع

«البلدية» ترفض إقامة الديوانيات 
خارج حدود املنازل:  

تعدٍّ على خدمات البنية التحتية
بداح العنزي

رفضت البلدية الســماح بإقامة الديوانيات خارج 
حدود املنــازل. وقالت البلدية في ردها على االقتراح 
اخلاص بتنظيم الديوانيات، ان إقامتها باخلارج ستكون 
لها آثار ســلبية، الفتة الى انها تقــام على االرتدادات 
وأمالك الدولة املالصقة للسكن اخلاص مما سيترتب 
عليــه التعدي على خدمات البنيــة التحتية التي تتم 
إقامتها، وحتت األرصفة واالرتدادات املالصقة للقسائم 
السكنية. وذكرت البلدية أن الديوانيات خارج حدود 
املنازل ســتقلق راحة اجليران واملارة وستتسبب في 
إثارة مشــكالت أمنية واجتماعية فــي نطاق املناطق 

السكنية قد يصعب تالفيها.

تطّلع النفراجة.. ودعوات للتهدئة
«الدستورية» تنظر طعون جميع الدوائر في ٨ مارسمصادر رفيعة لـ «األنباء»: لم نبّلغ بقبول أو رفض االستقالة

مرمي بندق

قررت احملكمة الدستورية، برئاسة رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس احملكمة الدستورية ورئيس محكمة التمييز 
املستشــار محمد بن ناجي، أمس تأجيل النظر في ١٩ طعنا 
متثــل جميع الطعــون املقدمة على نتائــج االنتخابات في 
الدائرتني الرابعة واخلامسة إلى ٨ مارس املقبل، بعد أن كانت 
قد قررت في ١٨ اجلاري تأجيل النظر في طعون انتخابات 
الدوائر األولى والثانية والثالثة إلى التاريخ ذاته. وردا على 
سؤال بشأن إصدار األحكام في هذا التاريخ، أجابت املصادر: 

ال نعلم، فهذا يرجع إلى هيئة احملكمة.
وعلى صعيد اســتقالة احلكومة، قالــت مصادر رفيعة 
لـ «األنباء»: لم نبلغ بأي مستجدات على صعيد قبول أو رفض 
االستقالة، الفتة إلى أن األمر بيد القيادة السياسية فقط. 

وردا علــى التطلعات بعد صــدور أحكام باحلبس على 
مرشحي فرعية مطير، أجابت املصادر: ضاقت فلما استحكمت 

حلقاتها نتطلع النفراجة.
هذا، وأوضحت مصادر خاصة لـ «األنباء»، أن «التأني» 
خطوة مطلوبة، فمازال الوقت متاحا حتى موعد عقد جلسة 
مجلس األمة في ٧ فبراير املقبل لتحقيق تقارب في وجهات 
النظر بني الســلطتني يعود بالنفع على البالد واملواطنني، 
وفــي حال رفض االســتقالة فإن ذلك يضــع احلكومة أمام 
مســؤولياتها الدســتورية ومنها حضور جلســات مجلس 
األمــة وإثبــات تواجدها في اجللســات. ومــن األهمية ذكر 
أن «األنباء» نشــرت فــي ٢٣ اجلاري حتت عنوان «حكومة 
تصريف العاجل حتى مارس.. مبدئيا»، أنه في حال قبول 
االستقالة وتكليف احلكومة بتصريف العاجل من األمور قد 
ميتد إلى ما بعد حسم احملكمة الدستورية في صحة الطعون 
واملؤجلــة إلى ٨ مارس، وفي ٢٤ اجلاري نشــرت «األنباء» 
أن حكومة العاجل أمام اختبار «رفاهية املواطنني» بقرارات 

بعد تعهدها ببرنامج عمل متيز بـ ٦ مزايا.

ال مستجدات رسمية حتى مساء أمس.. و«التأني» مطلوب فمازال الوقت متاحاً حتى ٧ فبراير.. ورفض االستقالة يضع احلكومة أمام مسؤولياتها ومنها حضور اجللسات

«املركزي» يرفع الفائدة نصف نقطة إلى ٤٪
قرر مجلس إدارة بنك الكويت 
املركزي رفع سعر اخلصم بواقع 
نصف نقطة مئوية من ٣٫٥٪ إلى 
٤٪، وذلك اعتبارا من اليوم، في 
أول زيادة للفائدة خالل ٢٠٢٣.

وأكد رئيس مجلس اإلدارة، 

محافــظ بنك الكويت املركزي، 
الهــارون، االســتعداد  باســل 
للتحــرك عند احلاجة لتوجيه 
مختلف أدوات السياسة النقدية 
من أجل احملافظة على االستقرار 
النقــدي واملالــي، ومواصلــة 

«املركزي» نهج املتابعة احلثيثة 
لتطورات ومستجدات األوضاع 
االقتصادية والنقدية واملصرفية.
وقــال الهــارون إن القــرار 
راعى مختلف العوامل املؤثرة 
فــي الرقم القياســي ألســعار 

املســتهلك لتحديــد وتقييــم 
العوامــل التي تشــكل جوانب 
ضغط على هذه األسعار، أخذا 
في االعتبــار طبيعة االقتصاد 
الكويتــي املنفتح علــى العالم 

اخلارجي.

باسل الهارون أكد أن القرار جاء في إطار النهج املتوازن واملتدرج الذي يتبعه البنك بسياسته النقدية

ملكيات األجانب بالسوق األول قفزت نصف مليار
شريف حمدي

قفزت نسبة متلك األجانب 
في أسهم السوق األول ببورصة 
الكويت إلى ١٠٪ مبا قيمته ٥٠٢

مليون دينــار منذ بداية العام 
احلالي لتصل إلى ٥٫٤٥ مليارات 

دينار ارتفاعا من ٤٫٩٥ مليارات 
بنهاية ٢٠٢٢.

وسيطرت النزعة الشرائية 
من العام احلالي على تعامالت 
القياديــة  األجانــب باألســهم 
املدرجــة بالســوق األول الذي 
يضم أكبر الشركات من حيث 

العاليــة والقيمــة  الســيولة 
الرأسمالية، وذلك بهدف تعزيز 
امللكيات من خالل رفع النسب 
في اســهم ١٣ شــركة من أصل 
٢٥ شــركة مدرجــة بالســوق 

األول.
وجــاءت توجهات األجانب 

إيجابية جتاه هذه النوعية من 
األســهم، رغم جنوح الســوق 
الكويتــي للتراجع فــي بداية 
العــام احلالي حتــى منتصف 
الشهر تقريبا إلى أن بدأ الوضع 
يتحســن في اجللسات العشر 

األخيرة.

زادت  خالل شهر يناير ١٠٪ إلى ٥٫٤٥ مليارات دينار

 التفاصيل ص ١٠

 التفاصيل ص ١٠

الفهد لـ «األنباء»: زيادة املكافآت التشجيعية ملفتشي 
األمن والسالمة واملدققني اجلمركيني إلى ٣٠٠ دينار

أمير زكي 

أعلــن مديــر عــام اإلدارة 
العامــة للجمــارك ســليمان 
الفهد في تصريح لـ «األنباء» 
عن صدور قــرار من مجلس 
اخلدمة املدنية بزيادة املكافأة 
التشــجيعية الشــهرية مــن 
١٨٠ الــى ٣٠٠  دينار لكل من 
«مفتش أمن وسالمة، ومدقق 
جمركي»، مؤكدا أن هذا القرار 
يأتــي انطالقا من أهمية دور 

رجــال اجلمــارك وتعزيــزا 
جلهودهم في النواحي األمنية 

واالقتصادية.
وتوجــه الفهــد بالشــكر 
والتقدير إلى رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ووزير 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
الناهــض، ومجلــس  مــازن 
اخلدمة املدنية على التجاوب 

العامــة  مــع طلــب اإلدارة 
للجمــارك بهــذا اخلصوص، 
مؤكــدا أن جميــع منتســبي 
اجلمارك يثمنون هذه اخلطوة.

وشدد الفهد على ضرورة 
أن تكون املكافآت التشجيعية 
حافــزا نحو املزيد من العمل 
والعطاء خلدمة الكويت حتت 
قيادة صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد  وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 

األحمد.

مدير عام اإلدارة العامة للجمارك شدد على ضرورة أن تكون حافزاً للمزيد من العمل والعطاء

سليمان الفهد

التفاصيل ص ٤

صاد
اقت

عصام الصقر حمد البحر

«الوطني» أول مؤسسة 
مالية تتوافق 

مع تعهدات الكويت 
باحلياد الكربوني 

بحلول ٢٠٦٠

«أعيان لإلجارة» تقفز 
بأرباحها ٤٨٪ إلى ٩ ماليني
دينار في ٢٠٢٢.. وتوصية 

بتوزيع ٧٫٥٪ نقدًا ألول 
مرة منذ ١٥ عامًا
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مطالبات نيابية بتحقيق االستقرار والتوافق 
ماضي الهاجري 

 سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم

كما كان متوقعا رفع رئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون 
اجللسة التكميلية أمس لعدم 

حضور احلكومة.
وقــال الســعدون: «على 
الرغــم من اكتمــال النصاب 
إال أن وزير الدولة لشــؤون 
مجلــس األمة وزيــر الدولة 
لشــؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني أبلغني أمس بعدم 
حضور احلكومة، إذن ترفع 
اجللسة وفق الالئحة الداخلية 
إلــى يومــي ٧ و٨ فبرايــر 

مللف الرواتب االســتثنائية. 
الهــدف ليــس  ان  وذكــرت 
استقالة احلكومة إمنا إطالع 
الشعب الكويتي على بعض 
احلقائق ومحاسبة املسؤول 
عن هذه االنحرافات وتقوميها. 
ونفت بوشهري تسلمها أي 
رواتب استثنائية من احلكومة 
قائلة: «استخرجت شهادة من 
التأمينات في ١٢ اجلاري عن 
طريق تطبيق ســهل، وكنت 
الشيتان  سأســلمها للوزير 
على منصة االستجواب تثبت 
عدم تسلمي راتبا استثنائيا». 
مــن جهتــه، أكــد النائب 
أهميــة  الدمخــي  د.عــادل 

التهدئة واالستقرار وحتقيق 
التوافق بني النواب واحلكومة 
من أجل إجنــاز اإلصالحات 
احلقيقيــة التــي ينتظرهــا 
الشــعب الكويتي، داعيا إلى 
رفــض اســتقالة احلكومــة 
ودفعها ملواجهة االستحقاقات 
الدستورية وعدم الهروب من 

املواجهة. 
من جهتــه، قــال النائب 
محمــد هايف، إنــه في حال 
إبطال مجلس األمة بحكم من 
احملكمة الدســتورية بسبب 
أخطاء إجرائية فإن احلكومة 

يجب أن حتاسب.
املقبل». وفي هذا اإلطار، قالت 
النائبــة د.جنان بوشــهري، 
إن تعامــل مجلــس األمة مع 

ملف املعاشــات االستثنائية 
كان منوذجــا مثاليــا للعمل 
النيابــي الــذي تكاملت فيه 

األدوار التشريعية والرقابية. 
وأكدت بوشهري أن استقالة 
احلكومــة لن متنع متابعتها 

السعدون رفع اجللسة التكميلية لعدم حضور احلكومة.. وجنان بوشهري: مجلس األمة قدم منوذجاً مثالياً في التعامل مع «املعاشات االستثنائية»

د.جنان بوشهريد.عادل الدمخيمحمد هايف

ت
حليا

«العدل»:١٣٣٨٧م
حالة زواج خالل ٢٠٢٢
منها ٨٩٤٦ لكويتي من 

كويتية.. و ارتفاع معدالت 
الطالق إلى ٨٣٠٧ حاالت 
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محمد السقاف

رئيس مجلس إدارة الشركة أكد وجود احتمالني للتمويل .. أن تضطلع 
بهما الشركة مبساعدة هيئة االستثمار أو بالتعاون مع القطاع اخلاص

«املشروعات السياحية»: تطوير 
مشروعني سياحيني في جزيرة 
فيلكا وموقع املدينة الترفيهية 

بتكلفة ٥٠٠ مليون دينار
05

النائب األول يوّجه باعتماد 
بدل اإلجازات ملنتسبي «الداخلية»

عبداهللا قنيص

أعلنــت وزارة الداخليــة أنه وبناء علــى توجيهات 
النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزيــر الدفاع باإلنابة الشــيخ طالل اخلالد، مت اعتماد 
البدل النقدي عن رصيد اإلجازات للعام احلالي ملنتسبي 

وزارة الداخلية.

إبالغ ١٨٠٠ معلم وافد
بإنهاء خدماتهم ٥ فبراير

عبدالعزيز الفضلي

حــددت وزارة التربية يــوم ٥ فبرايــر املقبل موعدا 
إلبالغ ما يقارب ١٨٠٠ معلم ومعلمة من الوافدين بإنهاء 
خدماتهم وتسليمهم كتبا بذلك وإعطائهم فرصة حسب 
النظم واللوائح املعمول بها لتجهيز أنفسهم لقرار اإلنهاء 
الذي ســيكون نافذا مــع نهاية العام الدراســي احلالي. 
وفي هذا الســياق، أكدت مصادر تربوية لـ «األنباء» أن 
«التربية» ماضية في عملية اإلحالل والتكويت في الهيئات 
التعليمية خاصة املواد التي تتوافر فيها أعداد كافية من 
املعلمني، سواء الكويتيون أو أبناء الكويتيات، الفتة إلى 
أن هناك بعض التخصصات يشــغلها الوافدون وتوجد 

فرصة لإلحالل وتعيني املواطنني فيها.

«األشغال»: جلنة عليا إلصالح 
الطرق والبنية التحتية

عاطف رمضان

أصــدرت وزيرة األشــغال ووزيــرة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز قرارا بتشكيل جلنة 
فنية استشــارية عليا برئاستها وعضوية عدة جهات 
حكومية لدعم جهود «األشغال» إلصالح الطرق والبنية 
التحتية. وجاء في القرار الوزاري: تشكيل اللجنة من 
جهات حكومية عدة برئاسة وزارة األشغال وعضوية 
جامعة الكويت ووزارة الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع 

ومؤسسة البترول الكويتية.
وتضمن القرار أهداف عمل اللجنة في تقدمي املشورة 
والدعم الفني الالزم للوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل 
البري فيما يتعلق بتنفيذ خطط وزارة األشغال وهيئة 
الطرق بشأن إصالح الطرق والبنية التحتية، ومراجعة 
العقود اجلاري تنفيذها وتقييم الشركات املنفذة واملكاتب 

االستشارية وإبداء املالحظات.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

التفاصيل ص ٨

أسامة أبوالسعود

دعــت إدارة احلــج والعمرة بوزارة 
الراغبني  األوقاف والشؤون اإلسالمية 
فــي أداء فريضــة احلــج ملوســم حج 
١٤٤٤هـ/٢٠٢٣م إلى التسجيل عبر املوقع: 
http://hajj-register.awqaf.gov.kw، وذلك 
خالل الفترة من األحد ٢٩ اجلاري حتى 
٢٨ فبراير املقبل. وأعلنت الوزارة، في 
بيان لها تلقت «األنباء» نسخة منه، 
ان الشريحة املستهدفة هم املواطنون 

واملقيمون على أرض الكويت.
وفيما يخص فئة املقيمني بصورة 
غير قانونية، أوضحت وزارة األوقاف 
أنه ســتكون لهم منصة خاصة حني 
ورود موافقــة الســلطات في اململكة 

العربية السعودية.

فتح باب التسجيل 
للراغبني في أداء احلج 

األحد وملدة شهر
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