
توعد رئيس الوزراء الباكستاني 
ع��م��ران خ��ان أم��س ب��ال��رد على أي 
عدوان هندي في القسم الباكستاني 
من كشمير، معتبرا أن الوقت حان 

لتلقني نيودلهي درسا.
وتأتي تصريحات خ��ان وسط 
ت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
النوويني بعدما ألغت الهند احلكم 
الذاتي للشطر الهندي من كشمير 

االسبوع الفائت.
وق���ال خ���ان ف��ي خ��ط��اب متلفز 
م��ن م��ظ��ف��ر اب����اد ع��اص��م��ة القسم 
الباكستاني من كشمير إّن »لدى 
اجليش الباكستاني معلومات تفيد 
بأنهم )الهند( يخططون للقيام 
بشيء في كشمير الباكستانية، 
وهو جاهز وقادر على الرد بقوة«، 
مضيفا »ق��ررن��ا أن��ه إذا حصل أي 

انتهاك من قبل الهند فسنقاتل حتى 
النهاية«.

وتشكل حتذيرات خان تصعيدا 
حادا في اخلطاب الباكستاني، بعد 
أّن كانت قالت اسالم اباد األسبوع 
ال��ف��ائ��ت إّن��ه��ا تستعبد »اخل��ي��ار 

العسكري« حلل النزاع.
وق��ال خ��ان في خطابه ملناسبة 
استقالل ب��الده إّن »ال��وق��ت حان 

لتلقني نيودلهي درسا«.
ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع 
على إصدار رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا م��ودي مرسوما تنفيذيا 
مفاجئا يقضي ب��ال��غ��اء الوضع 
اخل��اص ال��ذي ك��ان ممنوحا لهذه 

املنطقة في الهيماليا.
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دشنت موقعًا إلكترونيًا يعنى بتنفيذ قواعد امليزانية 

»املالية«: جادون في الرقابة على املال العام

حت���رر ال��ي��م��ن اجل��ن��وب��ي م��ن االح��ت��الل 
الشمالي بات أمراً واقعاً.. األصوات املنادية 
ببقاء الوضع احلالي حاملة بإعادة التاريخ.. 
من حق اجلنوبيني العيش بأمان ورخاء في 
ب��ل��ده��م.. أوض���اع الشعب اجلنوبي مثل 
اإلنسان الفقير وهناك كنز مدفون في بيته.. 
ياريت يتغير إسم البلد إلى مسمى جديد ال 

يربط الشمالي باجلنوبي.. 
بقاء الشمالي عالة علي إي��ران يضعف 

الدولتني.

بني السطور

ش��ددت وزارة املالية على حرصها على إحكام الرقابة على امل��ال العام إي��رادا 
ومصروفا عن طريق اتباع األسس احملاسبية السليمة ليكون احلساب اخلتامي 

للدولة معبرا تعبيرا صحيحا عن الوضع املالي للدولة.   
ج��اء ذل��ك خ��الل اعالنها أم��س تدشينها موقعا فرعيا مختصا على موقعها 
االلكتروني يتم خالله عرض قواعد تنفيذ امليزانية للسنة املالية 2019/2020 بغية 

تسيهل عمل الفرق املالية في اجلهات احلكومية املختلفة.   
وأوضحت ال��وزراة في بيان صحفي ان املوقع املختص يوفر مرجعية اجرائية 
وقانونية سهلة ومحدثة وموثقة وقابلة للبحث حسب القاعدة والفصل واملادة مع 

ربط كل مادة على حدة مع السندات القانونية التي حتكمها.
وبينت ان قواعد تنفيذ امليزانية هي عبارة عن التعميم اخلاص بتنفيذ امليزانية 
وتصدر من وزير املالية في بداية كل سنة مالية للجهات احلكومية عمال بنص املادة 
17 من املرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.    وأكدت أهمية تطبيق قواعد إعداد 
امليزانية العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي وتدعيمها باملستندات 

القانونية التي حتكم وتنظم عملية الصرف.
وذك��رت ال��وزارة ان املوقع املختص يحتوي على القوانني واملراسيم بقوانني 
والقرارات مبختلف مستوياتها إضافة إلى التعاميم التي تنظم العمليات املالية التي 

يتوجب على اجلهات اتباعها وااللتزام بها عند تنفيذ امليزانية العامة.     

أكد أن من يريد بها شرًا فكأمنا يريد الشر للجميع

الغامن: السعودية العمود الفقري للمنطقة 
أك��د رئيس مجلس األم��ة م���رزوق ال��غ��امن أن 
اململكة العربية السعودية هي العمود الفقري 
للمنطقة وم��ن يريد بها ش��راً فإنه يريد الشر 
للمنطقة ككل ، مشددا على وجود تنسيق كويتي 
سعودي في كل القطاعات دون استثناء، بدءا 
بقيادة البلدين م��رورا بالبرملانات واحلكومات، 
مشيراً إلى التطابق الكامل في الرؤى واملواقف بني 

البرملانني السعودي والكويتي.  
وخ��الل لقاء تلفزيوني م��ع قناة السعودية 
في اململكة العربية السعودية بعد أدائه مناسك 
احلج قال الغامن إن  مواقف اململكة جتاه الكويت ال 

ميكن أن تسقط من ذاكرة الكويتيني بالتقادم إمنا 
سنورثها لألجيال القادمة، وأن امليزان العسكري 
ليس في صاحلنا ولسنا أفضل حاالً.. ولكن دوام 

احلال من احملال .
واش���ار ال��غ��امن خ��الل اللقاء ال��ى ان مشاركة 
الكويت في عاصفة احلزم أو في أي معركة متس 
اململكة واج��ب وليس فضل ، مؤكدا ان  بسبب 
التنسيق املشترك جنحت الكويت والسعودية في 
العديد من املعارك السياسية البرملانية في احملافل 

الدولية

ف����ي  ق�������ت�������ي�������ًا   60 س������������وري������������ة: 
احلكومية  القوات  بني  اشتباكات 

والفصائل

13

8

اجلهود  تنسيق  إل��ى  تدعو  الكويت 
الدولي  للقانون  باالمتثال  املتعلقة 

اإلنساني

2

بتحقيق  ف��خ��رة  ع��ن  ي��ع��رب  ال��ش��م��ري 
للدراغ  العالم  ببطولة  األول  امل��رك��ز 

ريس
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باكستان تتوعد الهند: الوقت حان لتلقني نيودلهي درسًا

تصاعد التوتر بني الهند وباكستان بسبب إقليم كشمير

اخل���ل���ي���ج  ودول  إي���������ران  روح�������ان�������ي: 
املنطقة  أمن  حماية  على  قادرون 

نقل التلفزيون الرسمي اإليراني عن الرئيس حسن روحاني 
قوله إن مبقدور إيران ودول اخلليج األخرى حماية أمن املنطقة 
وإنه ال توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية 
أمنية أميركية في املنطقة. وأكد روحاني عزم بالده البدء في 
املرحلة الثالثة من تخفيف التزاماتها النووية اذا لم تصل الى 

»نتيجة« في نهاية املهلة التي حددتها للدول األوروبية.
ونقلت وكالة انباء اإلذاعة والتلفزيون احلكومي االيراني 
عن روحاني في اجتماع مجلس ال���وزراء »إذا لم نصل إلى 
نتيجة في نهاية ال�60 يوما الثانية فسنبدأ املرحلة الثالثة من 

تخفيف التزاماتنا في اطار االتفاق النووي«.

لانتخابات  مرشحًا   26 تونس: 
سيدتان بينهم  الرئاسية 

أعلنت هيئة االنتخابات في تونس أمس األربعاء، قبول 
26 مرشحا بينهم سيدتان بشكل أولي من 97 متقدما بطلبات 

ترشيح.
وق��ال��ت هيئة االنتخابات إنها ل��ن ت��ت��ردد ف��ي ات��خ��اذ أي 
قرار يحمي شفافية احلملة االنتخابية، الفتة إلى أن الفترة 
االنتخابية لن تتجاوز بضعة أي��ام ألن االنتخابات سابقة 

ألوانها.
وأوضحت الهيئة أنها ستراقب احلملة االنتخابية الرئاسية 

ال سيما املسؤولني املترشحني.
وقدم 97 مرشحا ملفاتهم لالنتخابات الرئاسية التونسية 
املبكرة املقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات غلق باب الترشحات، اجلمعة.
وكان أحد املرشحني قدم أوراقه لعامل في الهيئة، ولم يلتزم 

باإلجراءات املتبعة في الترشح.

مرزوق الغامن

الطبطبائي يسأل اخلراز عن دخول 
2018 آالف الوافدين للباد خال 

س��أل النائب عمر الطبطبائي 
وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية سعد 
اخل��راز حول دخول آالف الوافدين 

للكويت خالل الفترة املاضية.
وطلب الطبطبائي م��ن اخل��راز 
ت��زوي��ده ب��ال��ع��دد الفعلي جلميع 
ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن دخ��ل��وا ال��ب��الد 
ب���أذون���ات ع��م��ل خ���الل ال��س��ن��وات 
الثالثة املاضية، وما هي مؤهالتهم 

العلمية.
وأش��ار في سؤاله إل��ى تزويده 
بأعداد املوظفني من الوافدين خالل 
نفس ال��ف��ت��رة، إض��اف��ة إل��ى أع��داد 
الكويتيني املسجلني ف��ي دي���وان 
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ويحملون نفس 
مؤهالت الوافدين ولم يتم تعيينهم.

»الداخلية«: التعرف على رفات األسرى 
واملفقودين يتطلب جهدًا ووقتًا  

 أك��د وكيل وزارة الداخلية بالتكليف 
ال��ف��ري��ق الشيخ فيصل ال��ن��واف ان آلية 
التعرف على رف��ات األس��رى واملفقودين 
الكويتيني التي تسلمتها الكويت مؤخرا من 
السلطات العراقية تتطلب الكثير من اجلهد 

والوقت للتعرف واملطابقة.
جاء ذلك في بيان نقلته وزارة الداخلية 
امس خالل تفقد الشيخ فيصل النواف آلية 

عمل االستعراف اجلنائي لرفات األسرى 
واملفقودين الكويتيني اثناء زيارته لالدارة 
العامة لألدلة اجلنائية التابعة لقطاع األمن 
اجلنائي. وأعرب الشيخ فيصل النواف عن 
شكره للعاملني في اإلدارة العامة لألدلة 
اجلنائية منوها باخلبرات الوطنية التي 
تعمل فيها اذ اثبتت قدرتها على توظيف 

العلوم الطبية من أجل خدمة الوطن.

وق��ال البيان ان الشيخ فيصل النواف 
توجه إلى مختبر االستعراف لتفقد آلية 
عمل الكشف عن رفات األسرى واملفقودين 
الكويتيني وكيفية استخالص احلمض 
ال��ن��ووي )DNA( ومطابقته مع قاعدة 
البيانات املوجودة في اإلدارة العامة لألدلة 

اجلنائية. 
الفريق الشيخ فيصل النواف

عمر الطبطبائي
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