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تسهيالت غير مسبوقة للكيانات االستثمارية واملستثمرين األجانب
إقامة عادية لـ ٥ سنوات قابلة للتجديد والسماح بالبقاء خارج الكويت ألكثر من ٦ أشهر دون إذن بالغياب

استصدار زيارة جتارية للمستعان بهم
من العمالة املتخصصة واالستثناء من احلصول 
على الشهادة اجلامعية مع اإلقامة لـ ٣ أشهر

اإلذن باحلصول على سمات دخول للجنسيات
املمنوعة وذلك بعد إجراء التدقيق واحلصول 
على التصريح األمني وفقًا للضوابط واألسس املقررة

السماح باستصدار االلتحاق بعائل وسمات دخول 
لعدة سفرات ال تزيد مدتها على سنة  جتيز حلاملها 

الدخول املتكرر إلى البالد دون التقيد مبدة البقاء 

تسهيل إجراءات املستثمرين وعائالتهم
للحصول على رخص قيادة وتخصيص «شؤون 
إقامة مبارك الكبير» ملعامالت «تشجيع االستثمار»

«الداخلية» تتجه إلى منحها وتشمل اإلقامات للمديرين والعاملني وأفراد أسرهم.. وسمة دخول لعدة سفرات ملدة ٦ أشهر إلنهاء إجراءات ترخيص الكيان االستثماري

زيادة مخصصات الطلبة تستحق من أبريل ٢٠٢٣
املزرم   إعادة تقييم دور مركز التواصل احلكومي ضرورية إلحياء ما كان ينفذه أثناء تولي طارق
واملتمثل في إعالن القرارات الرسمية وأثبت جناحًا وجدارة في الردود أثناء املؤمترات 
الصحافية خالل فترة  «كورونا» ومتيز باألمانة والسرية واحليادية في التعامل مع اجلميع

مرمي بندق

علمت «األنبــاء» أن زيادة مخصصات 
الطلبة مســتحقة اعتبارا من أبريل ٢٠٢٣، 
ومت إدراجهــا في ميزانيــة الدولة اجلديدة 
التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل استقالة 
احلكومة بناء على مخاطبته لوزارة املالية 
إلدراج زيادة مخصصات الطلبة املبتعثني 
للدراسة في اخلارج في ميزانية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

التي يعمل بها اعتبارا من أبريل املقبل حسب 
نص الدستور.

وردا على ســؤال حول ماهية الوضع 
إذا تأخــر إقــرار امليزانيــة فــي موعدها 
الدستوري، أجابت املصادر: في حالة تأخر 
إقــرار امليزانية في موعدها الدســتوري، 
فلن يؤثر ذلك على حق الطلبة املشمولني 
بالصرف اعتبارا من التاريخ الدستوري 
إلقرار امليزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 

الصادر في هذا الشأن.
هذا، وقالت مصادر خاصة في تصريحات 

لـ «األنباء» إن إصدار مجلس الوزراء مشاريع 
مراسيم تعيني القياديني يعتبر من قضايا 
تصريف العاجل من األمور، خصوصا أن هذه 
املراسيم تهدف إلى شغل الشواغر في مواقع 
حساسة منها منصب رئيس األركان العامة 
للجيش على سبيل املثال وليس احلصر.

وردا على ضرورة إعادة تقييم دور مركز 
التواصــل احلكومي في ظل مــا يتردد من 
معلومات بعضها غير دقيق، أجابت املصادر: 
املرحلة احلالية دقيقة حتتاج إلى أن نعيد 
التركيز على دور مركز التواصل احلكومي 
ليتم التطرق إلى القضايا املطروحة مثلما 
تعودنا من رئيس املركز الناطق الرســمي 
للحكومة السابق م.طارق املزرم في اإلعالن 
عن القرارات الرسمية والتوضيحات والردود 

التي كان ينشرها املركز.
وشددت املصادر على أن املرحلة احلالية 
حتتــاج إلى إحيــاء دور الناطق الرســمي 
للحكومــة مــن خــالل تنظيــم املؤمتــرات 
الصحافية أســوة مبا كان يتم أثناء تولي 

الناطق الرســمي للحكومة م.طارق املزرم 
مهام منصبــه، والذي أثبــت التزامه التام 
بإعالن القرارات الرســمية، وأثبت جناحا 
وجدارة ومهنية عالية في توضيح احلقائق 
وتوضيح أي غموض عندما أســندت إليه 
مهمة عقد املؤمترات الصحافية أثناء جائحة 
«كورونا»، وجتسد ذلك في ردوده الدقيقة 
والشــاملة علي جميع األســئلة املختلفة، 
إضافة إلى األمانة والسرية واحليادية في 

التعامل مع وسائل اإلعالم املختلفة.
وزادت املصادر: رغــم أن م.املزرم كان 
يتواجد في االجتماعات الرسمية فلم يعرف 
عنه تسريب املعلومات، ولم يعرف عنه أيضا 
تسريب أي من املعلومات التي أنيط مبركز 
التواصل نشرها عبر حسابه على «تويتر» 
إلى أي وســيلة إعالمية، بــل أثبت التزاما 
مطلوبا في التعامل مع اجلميع مبســطرة 
واحــدة رغم أنه من املعروف تعرضه مثل 
أي قيادي إلى اتصاالت وضغوط تفرضهما 

طبيعة العمل اإلعالمي.

مدرجة في ميزانية الدولة اجلديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء قبل استقالة احلكومة.. ومشاريع مراسيم تعيني القياديني تعتبر من تصريف العاجل خصوصاً التي تهدف إلى شغل املناصب واملراكز احلساسة

«الصحة العاملية»: جائحة «كوفيد -١٩» 
التزال حالة طوارئ عاملية قصوى

عواصم ـ وكاالت: أبقت منظمة الصحة العاملية على حالة 
الطوارئ القصوى حيال جائحة «كوفيد-١٩» بعد ثالث سنوات 
علــى إعالن هذا الوباء حالة صحيــة طارئة ذات أبعاد عاملية. 
وقالــت املنظمة الدولية، في بيــان، إن هذه اجلائحة متر على 
األرجــح بـ«مرحلــة انتقالية» ومن ثم التــزال اإلدارة احلذرة 
ضروريــة خاللها من اجل «التخفيف من التداعيات الســلبية 
احملتملة»، وذلك بناء على توصيات جلنة الطوارئ باملنظمة 

حول اجلائحة.  التفاصيل ص١٦التفاصيل ص١٦

املويزري: ال سحب لتقارير «املالية»
سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

اللجنة  استعرض رئيس 
املالية البرملانية النائب شعيب 
املويزري ما ورد في رد البنك 
املركزي بأن إجمالي القروض 
االستهالكية واإلسكانية حتى 
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بلغ ما يقارب 
١٤٫٧ مليار دينار، منها ١٫٧ مليار 
دينــار قروضــا اســتهالكية، 
والقروض اإلسكانية تبلغ ١٢٫٩
مليار دينار. وقال املويزري، 
خالل مؤمتر صحافي عقده في 
مجلس األمــة أمس، إنه متت 
عدة مراسالت بني اللجنة املالية 
واحلكومة بخصوص االقتراح، 
ولكن احلكومــة ال تريد الرد 

دينارا عالوة غالء املعيشــة، 
موضحا أن اللجنة طلبت من 
احلكومــة تقدمي بدائل بزيادة 
الرواتب واملعاشات التقاعدية 
واملساعدات االجتماعية وإلغاء 
الفوائد الفاحشة على قروض 
االســتبدال ولكن احلكومة لم 
ترد. واعتبــر أن وزير املالية 
هو سبب املشكلة في احلكومة 
بإساءته للعالقة بني السلطتني 
وعدم احترام الدستور ومجلس 
األمة واللجان البرملانية بإيصال 
معلومــات غير صحيحة لكل 
األطراف. وأضاف: أما بشــأن 
زيــادة احلد األدنــى للمعاش 
التقاعدي فقد رفضت احلكومة 
االقتراح ووعدت بتقدمي بديل 

وحتــى اآلن لم تقدمه، وكذلك 
احلال حول قانون إلغاء فوائد 
قــروض االســتبدال وخفض 
نسبة استقطاع القرض احلسن 

من ١٥٪ إلى ٥٪. 
وبــني أن عــدد القيــادات 
رواتبهــم  بإلغــاء  املطالــب 
االستثنائية ال يتجاوزون ٣٠٠

شخص، مضيفا ان احلديث عن 
أن مبالغ الرواتب االستثنائية 
تصل إلى ٣ مليارات غير دقيق، 
ألن أغلب هذه املبالغ تصرف 
للفئات العســكرية والشهداء 
واحلــاالت الفرديــة، مشــددا 
على عدم نية اللجنة ســحب 
أي تقرير في اجللسات املقبلة.

شعيب املويزري

بحجة احملافظة على املال العام، 
مؤكــدا أن املقتــرح لن يضع 
كلفة على املال العام ألن شراء 
التفاصيل ص٩القروض سيكون مقابل الـ ١٢٠

10أحمد خميس

واشنطن ُتلقي بثقلها وتدعو الفلسطينيني 
واإلسرائيليني إلى عدم «تأجيج التوترات»

عشرات القتلى واجلرحى في تفجير انتحاري داخل 
مسجد للشرطة في بيشاور و«طالبان باكستان» تتبّنى

عواصــم - وكاالت: قتــل ٤٧
شخصا على األقل وأصيب نحو ١٥٠

آخرين بجروح، معظمهم من عناصر 
الشرطة في هجوم امس على مسجد 
داخل املقر العام لشــرطة بيشاور 
شــمال غــرب باكســتان. ووســط 
إدانة دوليــة أعلنت حركة طالبان 
باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقــع االنفجــار، أثنــاء الصالة. 
وقالت مصادر رســمية من شرطة 
بيشاور في تصريحات صحافية، 
إن االنتحاري كان يســتهدف أفراد 
الشــرطة، مضيفة أن املفجر متكن 
مــن التســلل إلى املنطقة شــديدة 
احلساســية قبل أن يفجر نفســه 

في املسجد.

عواصمـ  وكاالت: ألقت الواليات 
املتحــدة بثقلها الديبلوماســي 
ســعيا لوقــف التصعيــد فــي 
األراضــي الفلســطينية، حيث 
دعا وزيــر اخلارجيــة أنتوني 
بلينكن اجلانبني إلى عدم «تأجيج 
التوترات». وقال لدى وصوله إلى 
تل أبيب قادما من القاهرة «تقع 
علــى عاتق اجلميع مســؤولية 
اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات 
بدال من تأجيجها».  وكان بلينكن 
بحث في بداية زيارته املكوكية، 
التي تشــمل أيضا رام اهللا، مع 
الرئيــس املصــري عبدالفتــاح 
السيسي «خفض حدة التوتر».
واتخــذت زيــارة بلينكــن 
املقررة منذ فتــرة طويلة إلى 
مصر التي تلعب تاريخيا دور 
الوســيط لدى الفلسطينيني، 
منعطفــا مختلفا مــع تدهور 
شــديد ومفاجــئ فــي الوضع 
أيــام.  األمنــي منــذ بضعــة 
واســتقبل السيســي بلينكن 
وشكلت التطورات األخيرة بني 

اإلســرائيليني والفلسطينيني 
املوضوع الرئيسي للنقاشات. 
وقــال الوزير عقــب اللقاء إن 
واشــنطن لديها إميان راســخ 
«بحــل الدولتــني التفاوضــي 

باعتباره السبيل الوحيد حلل 
دائم للصراع». وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية األميركية 
إنهمــا «بحثــا  نيــد برايــس 
اجلهود اجلارية خلفض حدة 

التوتــرات بني اإلســرائيليني 
والفلســطينيني»، مؤكدا دور 
القاهــرة «املهم» فــي «تعزيز 

االستقرار اإلقليمي».

فلسطينيون من عرب ٤٨ يحتجون على عمليات اجليش اإلسرائيلي في الضفة الغربية        (أ.ف.پ)

٤٢ مليار دينار إنفاق املواطنني 
واملقيمني في ٢٠٢٢.. األعلى تاريخيًا

مصطفى صالح - علي إبراهيم - عالء مجيد

سجل اإلنفاق االستهالكي للمواطنني واملقيمني بالكويت 
خالل عام ٢٠٢٢ قفزة كبيرة بنسبة ٢٢٪ ليبلغ مستوى قياسيا 
غير مسبوق عند ٤١٫٩ مليار دينار، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 
٣٤٫٣ مليار دينار خالل ٢٠٢١، أي بزيادة بلغت ٧٫٦ مليارات 
دينار. وكشفت بيانات بنك الكويت املركزي عن منو االئتمان 
املمنوح من البنوك الكويتية خالل العام املاضي بنسبة ٨٫٦٪ 
ليبلغ مستوى ٥٢٫٤ مليار دينار، وذلك مقارنة بـ ٤٨٫٣ مليار 
دينــار بنهاية عام ٢٠٢١، ما يعني أن البنوك الكويتية قدمت 
قروضا وتسهيالت ائتمانية بقيمة ٤٫١٦ مليارات دينار خالل 
٢٠٢٢. وقــد بلغ إجمالي التســهيالت االســتهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، ١٫٩٦ مليار دينار، ليبلغ صافي 
القروض املمنوحة نحو ١٢٢ مليون دينار خالل العام املاضي، 
فيما شهدت القروض املقسطة والتي متنح للكويتيني بغرض 
ترميم أو شــراء سكن خاص ارتفاعا خالل ٢٠٢٢ بقيمة ١٫٣٥

مليار دينار لتسجل مستوى ١٥٫٧٤ مليار دينار. وفي املقابل، 
ارتفعت الودائع لدى القطاع املصرفي الكويتي بنهاية العام 

املاضي إلى ٤٦٫٩ مليار دينار.

القريفة ُمبّشرًا املزارعني: صرف 
الدعم في حساباتكم خالل أيام

محمد راتب

زف مديــر عــام الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة 
السمكية م.مشعل القريفة البشرى للمزارعني باعتماد الدعم 
عن شهور أبريل ومايو ويونيو مليزانية السنة املالية ٢٠٢٢، 
وأنها ستكون في حساباتهم خالل أيام، مشيرا إلى قرب اعتماد 
األشهر الـ ٣ التالية يوليو وأغسطس وسبتمبر. وكشف عن 
أنه سيتم خالل األسبوعني املقبلني اعتماد دعم النخيل، مؤكدا 
حرص الهيئة على حتقيق االكتفاء احمللي وتشجيع املزارعني 
على االستمرار في اإلنتاج وتعزيز األمن الغذائي وعدم التخلف 
عن ذلك بسبب كثرة االلتزامات واملصروفات. وتابع القريفة: 
إن خطط الهيئة املســتقبلية وضعت ضمن أولوياتها زيادة 
الدعم املالي للمزارع الكويتي والتوسع في تنظيم املهرجانات 
لتسويق املنتج احمللي في األسواق التعاونية بالتعاون مع 

وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

مسعفون ينقلون جثة أحد ضحايا التفجير االنتحاري مبسجد الشرطة في بيشاور               (أ.ف.پ)

«املالية» طلبت من احلكومة تقدمي بدائل بزيادة الرواتب واملعاشات التقاعدية 
واملساعدات االجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض االستبدال لكنها لم ترد

التفاصيل ص١٦

12اقتصاد

د.علي مال علي

استشاري أمراض الدم 
والسرطان لألطفال ومدير 

املستشفى د.علي مال علي: 
تبرع «الوطني» السخي 

أعطى إشارة البدء لتدشني 
مبنى املستشفى اجلديد

مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

التفاصيل ص ١٠

«منتدى 
بابسون العاملي 
لريادة األعمال 
٢٠٢٣» ينطلق 

في جامعة 
الشرق األوسط 

األمريكية 
(AUM)

07

استئناف إجراءات تعيني املعلمني 
الكويتيني في املناطق التعليمية

عبدالعزيز الفضلي

استأنفت وزارة التربية إجراءات تعيني املعلمني الكويتيني 
والتي أوقفتها مؤقتا في شهر ديسمبر املاضي. وكشفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـ «األنبــاء» عن أن املناطــق التعليمية بدأت 
باســتقبال املعينني اجلدد املرشــحني من قبل ديــوان اخلدمة 
املدنية، مشيرة إلى أن العمل جار على إجناز إجراءاتهم الطبية 
متهيدا ملباشرة أعمالهم مع الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم 
األحــد ٥ فبراير املقبل. وأوضحت املصــادر أن وزارة التربية 
ومن خالل هذه اخلطوة تسابق الزمن لسد النقص في الهيئات 
التعليمية، مشيرة إلى أن إيقاف التعيني كان بسبب اختبارات 
الفصــل الدراســي األول بجميــع املناطق التعليمية في شــهر 
ديسمبر املاضي، إضافة إلى الدخول في إجازة الربيع وإغالق 

 التفاصيل ص ٥املدارس خالل هذه الفترة.

غير مخصص للبيع


