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غير مخصص للبيع

٦٫٨ مليارات دينار عجزًا متوقعًا مبيزانية ٢٠٢٤/٢٠٢٣
مليار دينار إيرادات.. و٢٦٫٢٧ مليارًا مصروفات   ١٧٫١ مليار دينار إيرادات نفطية.. بانخفاض ١٩٫٥٪  ١٩٫٤٥

١٤٫٩ مليار دينار للرواتب بارتفاع ١٣٫٣٪ بقيمة ١٫٧ مليار دينار   ٢٫٢٨ مليار دينار إيرادات غير نفطية.. قد تزيد إلى ٤ مليارات
مليارات دينار٥٫٩ مليارات دينار دعومات بارتفاع ٣٤٫٢٪ قيمته ١٫٥ مليار دينار  ٥٩٫٤٪ من الدعم لـ «الطاقة والوقود» بنحو ٣٫٥

«املالية» رجحت انخفاضه إلى ٥ مليارات دينار حال احتساب أرباح اجلهات املستقلة بـ ١٫٧ مليار دينار

10

٧٠٪ قفزة مبلكيات صندوق النرويج 
باألسهم الكويتية إلى ٨٠٩٫٣ ماليني دوالر

٢٠٠ دينار رسوم إصدار رخصة
بناء محطة أو برج اتصاالت

رفع احلظر عن ٦٢٥ وظيفة شاغرة 
لغير الكويتيني لصالح «الصحة»

أحمد مغربي

شهدت ملكيات الصندوق 
النرويجــي فــي  الســيادي 
األسهم الكويتية قفزة كبيرة 
خالل العام املاضي بنحو ٧٠٪ 
لتبلــغ ٨٠٩٫٣ ماليني دوالر 
مقارنة بقيمة ملكيات بلغت 
٤٧٦٫٨ مليــون دوالر خالل 

٢٠٢١، حيــث تزامن ذلك مع 
االرتفاعــات التــي حققتهــا 
بورصة الكويت خالل ٢٠٢٢، 
مبكاسب سوقية بلغت ٥٫٤

مليارات دينار.
وجاءت قفزة استثمارات 
صنــدوق الثروة الســيادي 
النرويجي في ١٣ ســهما في 
بورصة الكويت خالل العام 

املاضي لتبلغ أعلى مستوى 
تاريخي منذ دخول الصندوق 
كمستثمر في بعض األسهم 
الكويتيــة وحتديدا في عام 
جــاء  وتفصيليــا،   .٢٠١٣
بنــك الكويــت الوطنــي في 
صدارة األسهم، حيث بلغت 
استثمارات الصندوق ٢٦٧٫٢
مليــون دوالر خــالل ٢٠٢٢

بـــ ١٠٤٫٣ ماليــني  مقارنــة 
دوالر خــالل ٢٠٢١، وجــاء 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
(بيتك) فــي املرتبة الثانية 
بقيمــة اســتثمارات بلغــت 
١٣٤٫٩ مليــون دوالر، علمــا 
بأن الصندوق لم يستثمر في 
أسهم «بيتك» خالل العامني 

املاضيني.

بداح العنزي

حددت البلدية ٢٠٠ دينار رسوما جديدة مقترحة إلصدار رخص 
بنــاء محطــة أو برج اتصاالت أو هوائي. وقــال مدير عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحي إن هذا املقتــرح يتطلب موافقة املجلس البلدي 
لتعديــل قــرار رئيس البلدية الصادر عام ٢٠٠٠ بشــأن الرســوم 
املستحقة مقابل اخلدمات التي تؤديها البلدية. وجتدر اإلشارة إلى 
أن هذا املقترح سيعرض على اللجنة القانونية واملالية في املجلس 
لدراسته لكي يصدر ضمن مشروع قرار وزاري في حالة إقراره.

عبدالكرمي العبداهللا

رفع ديوان اخلدمة املدنية احلظر عن ٦٢٥ وظيفة شاغرة لغير 
الكويتيني في وزارة الصحة. وذكر الديوان في خطابه املوجه إلى 
«الصحة»، وحصلت «األنباء» على نسخة منه، أن الوظائف التي 
مت رفع احلظر عنها توزعت على ٧٧ وظيفة لألطباء، و٤٨٥ للهيئة 
التمريضية، و٥٢ للفنيني، باإلضافة إلى ١١ وظيفة للصيادلة. ودعا 
الديوان وزارة الصحة إلى عدم شــغل هذه الوظائف الســابقة إال 
بعد استيفاء الفترة القانونية التي صرفت عنها رواتب لشاغليها 
املنتهيــة خدماتهم مقابل رصيد إجازاتهــم الدورية، فضال عن أال 
تكــون هذه الدرجات ملغــاة من قبل وزارة املالية مبيزانية وزارة 

الصحة للسنة املالية القادمة.

ً عبر االستثمار في ١٣ سهماً.. و«الوطني» في الصدارة بـ ٢٦٧٫٢ مليون دوالر يليه «بيتك» بـ ١٣٤٫٩ مليونا

نقل الطلبة من «اخلاصة» إلى «احلكومية» 
باستثناء الثانوي.. اعتبارًا من األحد

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية 
من املدارس احلكومية إلى املدارس اخلاصة العربية وبالعكس اعتبار 
مــن يــوم األحد ٥ فبراير حتى نهاية دوام يــوم اخلميس ١٦ فبراير 
لريــاض األطفال وطالب املرحلتني االبتدائية واملتوســطة املقيدين 
بالصفوف من األول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط املتبعة.  
وأضافــت التربية في قرارها الذي تلقت «األنباء» نســخة منه بأنه 
يسمح بالنقل لطالب املرحلة الثانوية املقيدين بالصفوف من العاشر 
إلى الثاني عشــر من مدارس التعليم اخلاص (األهلية) العربية إلى 

مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد االختيار احلر. 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير يشمل برعايته 
وبحضور ممثله 

ولي العهد اليوم مراسم 
رفع العلم بقصر بيان

يتفضــل صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد فيشمل برعايته، 
وبحضور ممثل ســموه.. ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، مراسم رفع 
العلم بقصر بيان، وذلك في متام الساعة 

العاشرة من صباح اليوم األربعاء.
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شيخة البحرعصام الصقر

عصام الصقر: 
منو أرباح «الوطني» 

االستثنائي.. يدعمه 
أداء تشغيلي قوي

شيخة البحر: 
نتوقع مواصلة 

«الوطني» حتقيق أرباح 
قوية في ٢٠٢٣

احلكومة: إحالة امليزانية إلى املجلس في موعدها 
مصادر حكومية لـ «األنباء»: التزامًا بالدستور إحالة ميزانيات الدولة و«امللحقة» و«املستقلة» إلى مجلس األمة قبل شهرين من موعدها

مرمي بندق

قالــت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
احلكومة التزمت النص الدســتوري، وستحيل ميزانيات الدولة 
واجلهات امللحقة واملؤسســات املســتقلة إلى مجلس األمة، وذلك 
اســتنادا إلى املادة ١٤٠ من الدســتور التي تنــص على رفعها إلى 
مجلس األمة، قبل انتهاء الســنة املالية بشهرين على األقل والتي 

ـ حسب القانون ـ يعمل بها اعتبارا من األول من أبريل ٢٠٢٣.
جــاء ذلك تأكيــدا ملا انفردت «األنباء» بنشــره في ٢٧ نوفمبر 
املاضي عن أن احلكومة تستعد إلعداد ميزانية الوزارات واإلدارات 
احلكومية وميزانيات الهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة للسنة 
املاليــة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي يناقشــها مجلس الــوزراء في يناير 
وتتم إحالتها إلى املجلس. من ناحية أخرى، بينت مصادر خاصة 
فــي تصريحات لـ «األنباء»، أن إصدار القوانني اختصاص أصيل 
ملجلس األمة، وال توجد آلية بديلة متكن حكومة العاجل من إصدار 
أي قانــون. وقالت إن صــدور القوانني ال يتم إال إذا أقرها مجلس 
األمة وصادقت عليها القيادة السياســية. وردا على ســؤال حول 
مدى إمكانية إصدار حكومة العاجل قانونا لتلبية طلبات معينة 
تراها ضرورية، أجابت املصادر: سيكون موقف احلكومة«منتقدا»، 
حيث إن هذا اإلجراء ليس من صالحياتها الدستورية. واستدركت 
بقولها: إذا كانت لدى احلكومة قناعة بضرورة اســتعجال إصدار 
أي قانــون ميكنها إعداد القانون وإرســاله إلــى املجلس وتطلب 
عقد جلســة خاصة إلقراره، أو أن يتم الحقا مع تشكيل احلكومة 
اجلديدة مناقشــته والتوافق بشــأنه. وبسؤالها: هل توجد حدود 
معينة ملضامني مشروعات قوانني حكومة العاجل؟ ردت املصادر: 
ال حدود متنعها من إرســال أي مشــروع قانــون، واملجال أمامها 

إلرسال مشروعات قوانني ملضامني قضايا من األلف إلى الياء.

إذا رأت ضرورة الستعجال أي ملف تطلب عقد جلسة خاصة ملناقشته وإقراره.. ألن صدور القوانني ال يتم إال إذا أقرها مجلس األمة وصادقت عليها القيادة السياسية

التفاصيل ص ١١

إضراب «الثالثاء األسود» يشّل فرنسا رفضًا لرفع سن التقاعد
باريــسـ  وكاالت: للمــرة الثانية خالل شــهر، تســبب 
إضراب على مســتوى فرنســا في تعطيل إنتــاج الكهرباء 
واملدارس وشــل حركة النقل العام أمس، في يوم تاريخي 
وصفته وسائل اإلعالم الفرنسية بـ«الثالثاء األسود» نظرا 
حلجم التعبئــة، رفضا خلطط احلكومــة الرامية إلى رفع 
ســن التقاعد إلى ٦٤ بدال من ٦٢ عاما وتســريع خطة رفع 
الســن املؤهــل للحصول علــى معاش تقاعــدي كامل. ومت 
تشغيل واحد فقط من كل ثالثة من قطارات «تي.جي.في» 
عالية الســرعة وعدد أقل من القطارات احمللية واإلقليمية، 
مع تعطيل مترو باريس بشــدة. هذا، وقالت نقابة معلمي 
املــدارس االبتدائية، إن نصف املعلمني أضربوا عن العمل، 
وباملثل موظفو املصافــي النفطية والعاملون في قطاعات 
أخرى من بينها محطات البث احلكومية التي بثت املوسيقى 
بدال مــن البرامج اإلخباريــة. وانخفضت إمــدادات الطاقة 
الفرنســية ٤٫٤٪، أو ٢٫٩ غيغــاوات، إذ انضم العاملون في 
املفاعالت النووية ومحطات الطاقة احلرارية إلى اإلضراب، 
وفقا لبيانات من مجموعة إي.دي.إف. وقالت شركة توتال 
إنرجيــز، إنه ال يتم تســليم منتجات بترولية من مواقعها 

في فرنسا بسبب اإلضراب، 

انخفاض إمدادات الطاقة ووقف تسليم املنتجات البترولية وإغالق املدارس للمرة الثانية خالل شهر

آالف الفرنسيني يحتجون على خطة إصالح قانون التقاعد في ساحة إيطاليا بالعاصمة باريس                               (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء 
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١٠ نواب يطلبون جلسة خاصة 
ملناقشة «الغش» في املدارس

سامح عبداحلفيظ 

 تقــدم ١٠ نــواب بطلــب عقد 
مجلس األمة جلســة خاصة يوم 
اخلميس املوافق ٩ فبراير اجلاري 
ملناقشة ظاهرة الغش في املدارس 
وتســريب االختبارات الدراسية. 
وقدم الطلــب النــواب: أ. د.حمد 
املطر، ود.عادل الدمخي، ومهلهل 
املضف، وفارس العتيبي، وسعود 
الشــاهني،  العصفــور، وأســامة 

وأســامة الزيد، وعبــداهللا فهاد، 
ود.فالح الهاجري، ود.خليل أبل. 
وطلب النواب اســتطالع سياسة 
احلكومــة جتاه محاربــة ظاهرة 
الغش في املدارس، على أن تقدم 
احلكومة خالل اجللســة بيانات 
وافية متضمنة عدد حاالت الغش 
وحــاالت تســريب االختبــارات 
خالل الســنوات اخلمس األخيرة 
والوقــوف على مدى حقيقة قيام 
بعض املدارس اخلاصة مبساعدة 

الطلبة في االختبارات لتحســني 
ورفع النتائج بها. 

كمــا طلــب النــواب مناقشــة 
االقتــراح بقانون الــذي تقدم به 
النائب د.عبدالكرمي الكندري بشأن 
مكافحة أعمال اإلخالل باالمتحانات 
واالختبارات وإعادة تكليف اللجنة 
التعليمية في ضوء ما ستخرج به 
اجللســة من نتائج وما سيبديه 
األعضاء من مالحظات باستمرار 

التفاصيل ص٨نظر املوضوع. 

٤ آالف دينار شهريًا متوسط 
دخل األسرة الكويتية خالل ٢٠٢١

أعلنــت املدير العــام لــإلدارة املركزية لإلحصــاء باإلنابة منية 
القبندي، أن متوسط الدخل الشهري لألسرة الكويتية في عام ٢٠٢١
دون احتساب القيمة اإليجارية بلغ ٣٩٩٤٫٩ دينارا مقارنة بـ ٣٣٥١٫١
دينارا، وبزيادة نســبتها ٢٫٢٪، مقارنة مبسح الدخل واإلنفاق عام 
٢٠١٣. وقالت القبندي، في تصريح صحافي أمس على هامش مؤمتر 
«إطالق نتائج مسح اإلنفاق والدخل لسنة ٢٠٢١»، إن متوسط الدخل 
الشــهري لألســرة غير الكويتية في عام ٢٠٢١ دون احتساب القيمة 
اإليجارية بلغ ٩٣٩٫٨ دينارا مقارنة بـ ١١٣١٫٥ دينارا وبزيادة نسبتها 

التفاصيل ص٢٫٣٦٪ مقارنة مبسح الدخل واإلنفاق في عام ٢٠١٣.

التفاصيل ص ١٥


