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»دواوين الكويت« و»اجلمعية االقتصادية« عبرا عن قلق كبير مما متر به البالد سياسيًا وماليًا

استنكار شعبي: ال تشوهوا دميقراطيتنا

يقولون إذا أفــلــس الــيــهــودي فتش فــي دفــاتــره 
القدمية، وما جاء في تقرير ديوان احملاسبة بشأن 
األوضاع االقتصادية في املرحلة القادمة، يستوجب 
على املــواطــنــن والــشــركــات تسديد مــا عليهم من 
التزامات ، تو احلكومة تصحى وتطالب باسترداد 
أموالها ، وينكم من زمان ؟ اليوم وفي هذه األوضاع 
االقتصادية املتردية، يجب منح املــواطــن واملقيم 

الفرصة للسداد بعد انفراج األوضاع ..
 نظرة إلى ميسرة قد حتقق املطلوب

بني السطور

استنكر جتمع دواوين الكويت ماحصل في جلسة مجلس االمة 
يوم الثالثاء وما صاحبها من شجار بن االعضاء والقيام بسلوكيات 
وافعال مشينة ال ترقى ملن ميثل االمة ومصاحلها حتت قبة عبدالله 
السالم مما يعتبر إهانة لسمعة الكويت ونشرا للفوضى وتأصيال 
لفهم مغلوط ملعنى احلرية والدميوقراطية على حساب مصالح 
البالد والعباد. وفي بيانه، أشار التجمع الى ان السلوكيات واألفعال 
واألقوال التي ميارسها البعض قد شوهت دميوقراطيتنا وجتاوز 
أثرها احلــدود السياسية في املعاملة وأفقدنا االحترام املتبادل 
ــاوز أثرها إلفساد عالقة االحترام  واألخــالق التي عرفناها وجت

واملودة بن احلاكم واحملكوم.
 كما أصدرت اجلمعية االقتصادية الكويتية أمس بيانا صحافيا، 
عبرت فيه عن قلق كبير ملا آلت إليه احلالة املالية للدولة ودميومة 
املؤسسات وآلية إقــرار املوازنة بهذا الشكل ، مؤكدة أن احلكومة 
عاجزة متاماً عن تنفيذ وإدارة أي مشروع إصالحي ناجح ، كما أن 

احلكومات املتعاقبة ال متلك مشروعا للنهوض بالدولة.
وطالبت اجلمعية بأن تكون هناك رقابة محترفة على النفقات 
العامة في حال إقرار قانون لرفع سقف االقتراض كما هو معمول به 

في الدول املتقدمة حن استدانتها من أسواق املال العاملية.

روح الدين: أكبر ميزانية في تاريخ 
الكويت حتت مسؤولية من ال ميكن 

محاسبته! 
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أم���ي���ر ال���ب���الد ي��س��ت��ق��ب��ل ول����ي ال��ع��ه��د 
والغامن واخلالد
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»ح������م������اس« ت����ق����ود م���ع���رك���ة ج���دي���دة 
ل�»كسر احلصار« عن غزة 

األحد املقبل .. »هويتي« و »مناعة« لدخول املجمعات
قــالــت اللجنة الرئيسية 
ملراقبة تنفيذ االشــتــراطــات 
املتعلقة مبكافحة انتشار 
ــا  ــه ــــا إن ــــورون فــــيــــروس ك
ستعمل عــلــى تطبيق قــرار 
مجلس الـــوزراء اعتبارا من 
ــد املقبل بشأن السماح  االح
للحاصلن على اللقاح املضاد 
لــكــورونــا والــفــئــات املعفاة 
مــن تلقي الــلــقــاح بالدخول 
للمجمعات التجارية التي 
تــزيــد مساحتها عــن 6 االف 
ــاالت املطاعم  متر مربع وص
واملقاهي واالنــديــة الصحية 

والصالونات.
ـــــاف نـــائـــب رئــيــس  وأض
اللجنة ومــديــر عـــام بلدية 
الكويت أحمد املنفوحي أنه 
يتعن على املواطنن واملقيمن 
تــنــزيــل تطبيق »هــويــتــي« 
الــصــادر مــن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية أو تطبيق 
»مناعة« الصادر عن وزارة 
الصحة على هواتفهم الذكية 
وابــراز ذلــك للفرق امليدانية 
في املجمعات التجارية ليتم 

السماح له بالدخول.

فرق ميدانية ملتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء

تركيا: ال قوات إضافية إلى أفغانستان

 خطة تركية لتشغيل وتأمن مطار كابول في أعقاب انسحاب القوات األميركية

100 ألف دوالر ..  25 إلى 
متوسط ثروة الكويتي

بلغ متوسط ثروة األفراد في الكويت والسعودية وقطر وعمان 
بن 25 ألف و 100 الف دوالر في 2020 وفقا لتقرير صــادر عن 
بنك كريدي سويس، فيما تراوح في البحرين بن 5 آالف و25 ألف 
دوالر، في وقت سجلت اإلمارات أعلى متوسط ثروات في اخلليج 

مبستوى يفوق الـ 100 ألف دوالر.
وعلى مستوى العالم ارتفع عــدد أصحاب املالين، من تزيد 
أصولهم على مليون دوالر، بنحو 10 في املئة إلى 56.1 مليون 
مليونير خالل عام 2020، ليشكلوا حاليا أكثر من 1 في املئة من 

سكان العالم للمرة األولى في التاريخ.

البنك املركزي يحذر
من »تكييش القروض«

حــذر بنك الكويت املــركــزي امــس ممــا يعرف بـ«تكييش 
الــقــروض« ملــا تنطوي عليه هــذه املمارسة على العديد من 
احملاذير من بينها تقدمي مستندات مزروة وتوقيع املقترض على 
مستندات ملصلحة وسيط قد تعرضه للسجن. وقال املركزي 
في بيان صحفي في اطار حملته التوعوية املصرفية إن تكييش 
القروض هو سعي البعض لسداد قروضهم القائمة بهدف 
احلصول على مزيد من القروض مبا يتخطى احلدود القصوى 

التي يسمح بها وضعهم املادي.

216 ضابط ترقية 
في قوة اإلطفاء العام

أصدر رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد قرارا بترقية 
216 ضابط من مختلف الرتب ملنتسبي قوة اإلطفاء العام، إذ 

تضمنت الترقيات 16 عقيدا و74 مقدما و79 رائدا و47 نقيبا.
وأكد مدير شؤون القوة في قوة االطفاء العام العميد ناصر محمد 
سعيد أن قرار الترقية أتى دافعا للمرقن لبذل املزيد من العطاء في 
العمل بعد ان استوفوا جميع الشروط القانونية للترقية بهدف 

تطوير األداء على مستوى قطاعات قوة االطفاء العام.

 10 5 أو  سلطنة عمان : إقامة 
سنوات للمستثمرين األجانب

قالت وزارة التجارة العمانية إن السلطنة تخطط لعرض 
تأشيرات إقامة ملــدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين 

األجانب.
وذكــرت الــوزارة أن املــبــادرة، وهي جزء من خطة حتفيز 
اقتصادي، متنح املستثمرين واملتقاعدين عن العمل األجانب 
حق إقامة طويلة األمد في السلطنة، وسُيطبق ذلك اعتبارا من 

سبتمبر.

نقلت وسائل إعــالم رسمية عن وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، امس، 
إن بــالده لن ترسل مزيدا من القوات إلى 
أفغانستان في إطار خطة لتشغيل وتأمن 
مطار كابول في أعقاب انسحاب القوات 

األميركية وقوات حلف شمال األطلسي من 
هناك.

كانت تركيا قد عرضت حراسة مطار 
حامد كرزاي وتشغيله بعد انسحاب قوات 
ـــري مــحــادثــات مع  حــلــف األطــلــســي وجت

احللفاء، وحتديدا الــواليــات املتحدة، في 
شأن الدعم املالي واللوجيستي للمهمة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن وفدا 
أميركيا سيجري محادثات بهذا الصدد في 

أنقرة اليوم اخلميس.
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