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احلكومة مثل العجوز التي متلك أمواال وحتاول أن 
تخفيها عن عيالها.. كشوفات البنك عندهم وبيدهم 
كل شيء وهي تقول ما عندي.. اظهار العجز وطلب 
االق��ت��راض ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي هما ن��وع م��ن ذر 
الرماد في العيون ومحاولة ملنع الطلبات املتكررة 
من مجموعة من ال��دول احملكومة من قبل العسكر 
واملتعثرة اقتصادياً.. من يضيع امليزانيات هم وافدون 
من تلك الدول واليوم ال ميكن اخفاء األسرار.. استمرار 
االنفاق بدون عائد كارثة على البلد ويجب أن يتوقف.. 

بيد احلكومة حلول سهلة أفضل من هذا االدعاء!

بني السطور

ربيع �صكر

ق��ال رئ��ي��س اللجنة املالية البرملانية النائب صالح 
خورشيد أن  اللجنة ناقشت مشروع قانون باإلذن للحكومة 
بعقد ق��روض عامة وعمليات متويل من األس��واق املالية 

احمللية والع�امل�ية.
وتابع خورشيد : مشروع القانون يتضمن السماح 
للحكومة باقتراض 25 مليار دينار ملدة عشرين عاما لسد 

العجز في امليزانية .
وأوض��ح خورشيد ان الودائع في البنوك يصل حجمها 
الى 45 مليار دينار وهناك صكوك مالية إسالمية ، وفترة 
االقتراض طبقا ملشروع القانون هي ملدة عشرين عاما وسداد 

القرض يكون في مدة ثالثني عام.
 وتابع خورشيد : مشروع القانون بالسماح للحكومة 
باالقتراض يحمل صفة االستعجال وسنستكمل مناقشته 
في اجتماع آخر بعد أخذ رأي املختصني في األسبوع املقبل، 
وسنحرص في اللجنة املالية على وضع ضوابط للقانون 

وعدم إطالق يد احلكومة بالتصرف في هذا القرض.
واض��اف خورشيد: اللجنة املالية ستجتمع مع وزير 

الديون االميري ناصر صباح االحمد 

اجلبير يدعو إلى حتقيق تطلعات الشعب السوري

»قمة سوتشي« تطالب نظام األسد 
بتنازالت من أجل تسوية األزمة

أعلن الرئيس ال��روس��ي فالدميير 
بوتني إث��ر لقاء جمعه أم��س بنظيره 
التركي رجب طيب أردوغان، واإليراني 
حسن روح��ان��ي إن إض��ف��اء اللمسات 
األخ��ي��رة ع��ل��ى ال��ت��س��وي��ة السياسية 

ف��ي س��وري��ة سيكون ف��ي إط��ار عملية 
جنيف، مضيفاً أنه من الضروري إعطاء 
ق��وة دف��ع لتسوية ب��ني ال��ط��وائ��ف في 

سوريةعلى أساس قرار لألمم املتحدة.
ولفت إلى التسوية السلمية بسورية 

ستتطلب ت��واف��ق��ا وت��ن��ازالت م��ن كل 
املشاركني مبن فيهم النظام السوري.

من خالل قروض عامة وعمليات متويل من األسواق احمللية والدولية

25 مليارا لسد العجز احلكومة تقترض 

تراجع عن استقالته واستجاب لطلب عون عقد مزيد من املشاورات

احلريري: سأبقى للحفاظ على »عروبة لبنان«

سعد احلريري متحدثاً من لبنان

شكر رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري أم��ام حشد من مناصريه الذين 
اح��ت��ش��دوا باملئات أم��ام منزله ف��ي وسط 
بيروت، اللبنانيني جميعاً على االحتفاء 
ال���ذي لقيه منهم. وق���ال: »عرفتم أهمية 

احلفاظ على بلدنا وأمنه«.
كما أكد أنه باق ليكمل مسيرة الدفاع عن 
لبنان واستقراره وعروبته. وقال: “سأكمل 
معكم الطريق لنكون خط الدفاع عن لبنان 

وعن استقراره وعروبته.
وش��دد احلريري في كلمته على متسكه 

بشعاره األوحد “لبنان أوالً”.
وقال: “جئتم من كل لبنان للترحيب بي، 

وأنا أقول لكم احلمد لله على لبنان وعلى 
اللبنانيني. وأض���اف:: اللقاء مع األحباب 
وال���رف���اق وم���ع األه���ل احلقيقيني تسمى 
حلظة الوفاء ألنكم تعلمون العالم الوفاء، 
هذه حلظة الصدق معكم أنتم. هذه حلظة 
للتاريخ واجلغرافيا والذي لديه عيون ترى 
فليرى، وال��ذي لديه أذن��ان فليسمع، هذه 
حلظة قلب سعد رفيق احلريري الذي يقف 
بينكم ولكم لكي اختصر كل ش��يء بكلمة 

واحدة شكرا، شكرا وشكرا”.

باحلوار  مستمرة  املتحدة  ال��والي��ات 
مع الفلسطينيني
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لتعزيز  امللحة  احلاجة  يؤكد  العزب 
ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ف��ي م��ج��ال ال��ع��دل 

والقضاء

3

سالمات يا الغالي

قال وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د أم���س إن صاحب 
السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
دخل املستشفى إلجراء الفحوصات الطبية 
املعتادة إث��ر نزلة ال��ب��رد التي تعرض لها 

سموه رعاه الله.
حفظ الله سموه وأدام عليه موفور الصحة 

والعافية”.
من جانبه، قال رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن: ندعو الله أن يسبغ على سمو األمير 
نعمة الصحة والعافية وأن يكلل الفحوصات 
الطبية االعتيادية التي يجريها سموه إثر 

نزلة برد بالنجاح والتوفيق.
ب��دوره، قال رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عيسى الكندري: نسأل الله عز وجل أن يلبس 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد حفظه 
الله ورعاه ثوب الصحة والعافية.. ونقول 

لسموه “ خطاك السوء يا صاحب السمو”

السجن مدى احلياة
ل� »جزار البلقان«

حكمت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في الهاي 
أمس األربعاء بالسجن مدى احلياة على قائد جيش صرب البوسنة 
السابق راتكو ميالديتش الرتكابه جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد 

االنسانية ابان حرب البوسنة في تسعينيات القرن املاضي.
وادان قضاة احملكمة ميالديتش في 11 تهمة من بينها ارتكاب 
جرائم إبادة جماعية واضطهاد ومجزرة في منطقة )سريبرينيتسا( 
ع��ام 1995 قتل خاللها أكثر من سبعة آالف من مسلمي البوسنة 

وحصار سراييفو الذي أدى إلى مقتل أكثر من 10 آالف شخص.
وذكر القضاة أن قوات صرب البوسنة قتلت العديد من املسلمني 
والكروات كما شردت عددا كبيرا منهم قسرا أثناء وبعد االستيالء على 

املناطق البوسنية أو الهجمات على القرى غير الصربية.

جتديد رخص القيادة
»أون الين« قريبا

أكدت وزارة الداخلية الكويتية امس االربعاء السعي الدائم نحو 
تطوير آليات العمل واعتماد التقنيات اجلديدة معلنة توفير خدمة آلية 

لتجديد رخص القيادة قريبا.
ونقلت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية في 
بيان صحافي عن وكيل الوزارة املساعد لشؤون املرور باإلنابة اللواء 
فهد الشويع قوله ان )الداخلية( تسعى في املستقبل القريب إلى تقدمي 
جميع خدماتها إلكترونيا )أون الين( معتبرا أن حتقيق هذا املشروع 

يعتبر إجنازا يوافق الطموحات.
واض���اف ان ال����وزارة ستعتمد نظاما ج��دي��دا ميكن املواطنني 
واملقيمني من جتديد رخص القيادة عن طريق الهواتف النقالة وجهاز 
)الكيوسك( موضحا أن هذه األجهزة سيتم توزيعها في األس��واق 

واملجمعات التجارية في جميع محافظات دولة الكويت.

الكندري يدعو اجلراح إلى إعادة النظر
في »سحب املركبات«

طالب رئيس مجلس األم��ة باإلنابة عيسى الكندري نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح بإعادة النظر في 
قرار سحب وحجز املركبات نتيجة مخالفة حزام األمان أو التحدث في 

الهاتف والتأكد إذا ما كانت هناك شبهة دستورية في تطبيقه.
وقال الكندري في تصريح صحافي إن ذلك القرار أثار جدال واسعا 
وأح���دث انقساما ف��ي ال��ش��ارع الكويتي بعد أن حت��دث البعض عن 
وجود شبهة دستورية في تطبيقه مطالبا اجلراح باستشارة اخلبراء 
الدستوريني مثلما أخذ برأي قيادات امل��رور للتأكد من وجود شبهة 

دستورية من عدمه.
وأض��اف الكندري قائال: إذا تبني للوزير اجل��راح من رأي اخلبراء 
الدستوريني وجود شبهة دستورية في القرار فمن الواجب تراجع 
الداخلية عن تنفيذه نظرا ملا عرف عن اجلراح متيزه بتعاونه مع نواب 

عيسى الكندريمجلس األمة.

أردوغان وبوتني وروحاني

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

)طالع صفحة 8(

)طالع صفحة 8(

التتمة 7

التتمة 7

التتمة 7


