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الوكيل  ـ كونا: قال  صنعاء 
املساعد بوزارة الصحة العامة 
والسكن في اليمن د.عمر مجلي 
ان الكويت سباقة منذ القدم في 
تقدمي املساعدة والدعم للشعب 
اليمني، واضاف مجلي في لقاء 
مع »كونــــا« ان الكويت قدمت 
خدمات أساسية ناجحة لليمن 
في مجاالت عــــدة منها التعليم 
التحتية  والصحــــة والبنيــــة 

واملنشآت االخرى.
واشار الى ان هذه املنشآت 
واملباني في عدد من احملافظات 
اليمنيــــة مازالت حتمل اســــم 

الكويت مثل مدرســــة الكويت ومستشــــفى الكويت وشارع الكويت 
وغيرها من املنشآت احليوية.

واكد ان الكويت موجودة في اليمن سواء في وقت الرخاء او وقت 
احملن، مشــــيرا الى احداث صعدة االخيــــرة ودور الكويت في تقدمي 
املساعدات االنسانية للنازحني الذين بلغ عددهم حوالي 220 الف نازح. 
واشاد مجلي بالدعم الذي قدمته الكويت ممثلة بجمعية الهالل االحمر 
الكويتي للنازحني اليمنيني جراء حرب صعدة شمالي شرق اليمن، 

مشيرا الى ان جهود اجلمعية قدمية ومستمرة الى االن.
واضاف ان هذا ما عهدناه من الكويت الشقيقة والذي يعكس عمق 
التواصل والتآزر األخوي بني أبناء الشعبني الشقيقني اليمني والكويتي، 
معبرا عن شكر اليمن وتقديرها لهذه الوقفة األخوية الكرمية من قبل 
القيادة الكويتية ممثلة بصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

وحكومة وشعب الكويت الشقيق.
وحول اهم االحتياجات االساسية للنازحني من صعدة اعرب مجلي 
عن امله ان تنظر الكويت والدولة اخلليجية الشقيقة الى اعادة تأهيل 
البنية التحتية في محافظة، صعدة مشــــيرا الى انها محافظة كبيرة 

ومساحتها اكثر من 23 الف كيلومتر مربع.
وقال ان اغلب املرافق في محافظة صعدة تضررت بشكل كبير كما 
ان املياه والكهرباء والطرق تضررت ايضا موضحا ان املعركة احلالية 

هي ما بعد السالم بعد ان توقف اطالق النار بني الطرفني.
وحول العالقات الصحية بني البلدين قال ان الكويت لعبت دورا 
مهما في تاريخ التنمية في اليمن منذ بداية الســــبعينيات من القرن 
املاضي حيث مولت العديد من املشــــاريع الصحية منها املستشــــفى 
العسكري بصنعاء ومستشفى احلديدة العام وثمانية عشر مستوصفا 

صحيا واملعهد الصحي وبنك الدم واملختبر املركزي.
واشار الى ان الكويت استقبلت مؤخرا عددا من اجلرحى اليمنيني 
الذين أمر صاحب الســــمو االمير الشــــيخ صباح األحمد بنقلهم الى 
الكويت وعالجهم في مستشفيات وزارة الصحة والبالغ عددهم 20 
مصابا. وقال ان نقــــل اجلرحى لتلقي العالج في الكويت جاء اميانا 

واسهاما منها في تخفيف معاناة اجلرحى في اليمن.

املنامــــة ـ كونــــا: 
تقدم ســــفيرنا لدى 
مملكة البحرين الشيخ 
عزام الصباح بالتهنئة 
للقيــــادة الكويتيــــة 
الرابعــــة  بالذكــــرى 
إلســــناد والية العهد 
لسمو الشيخ نواف 

األحمد.
وقال الشيخ عزام 
فــــي بيــــان صحافي 
أصدره امس ان سمو 
الشيخ نواف حاز ثقة 
صاحب السمو األمير 

الشــــيخ صباح األحمد بتزكية سموه ملنصب والية العهد 
ومبايعة الشعب الكويتي لسموه من خالل ممثليه أعضاء 
مجلس األمة. وأضاف »ان سمو الشيخ نواف األحمد يعد من 
رموز الكويت الكبار الذين عملوا بكل حب وإخالص وتفان 
على االرتقاء والنهوض بالوطن في مجاالت عدة ولســــمو 
الشــــيخ نواف األحمد الكثير من اإلسهامات ما جتسد حبه 

وحرصه على كويتنا الغالية وشعبها الوفي«.
وأضاف »في هذه املناسبة أرفع الى مقام صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد أطيــــب التهاني والتبريكات 
ولسمو الشــــيخ نواف األحمد الستحقاقه ثقة سمو األمير 

ومبايعة مجلس األمة«.
وأشار الى ان سمو الشيخ نواف األحمد استهل في عام 
2007 مشوار العطاء بجولة خليجية تضمنت جتسيد روح 
التعاون والتواصل األخوي بني الكويت ودول اخلليج وأجرى 
مباحثات حول مختلف القضايا وتبادل الرأي حول العديد 
من األمور واملسائل املهمة واألحداث التي مرت بها املنطقة 

على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
ورأى ان زيارته اكتسبت أهمية خاصة كونها األولى منذ 
تولي سموه مهام منصبه وهذا ما يرسخ حرص سموه على 
مصلحة الكويت وشــــعبها فضال عما يتصف به سموه من 
عطاء وكفاءة وإخالص مبا أهله لنيل ثقة صاحب الســــمو 

األمير ملنصب والية عهد الكويت.

سالم العبداهلل: إنجازات صاحب السمو 
تضع الكويت في طريق مواكبة التقدم

شباب كويتيون وعرب يبحثون في األردن 
دورهم في تحديث السياسات الشبابية

المطيري: بحثنا مع زرهوني سبل التعاون العلمي 

واشنطن ـ كونا: أكد سفيرنا 
لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العدة  الكويت تعد  ان  العبداهلل 
لعملية تطور كبيرة تواكب موجة 
التقدم الســــريعة التي يعيشها 

املجتمع الدولي.
جــــاء ذلــــك خــــالل تصريح 
 أدلى به الشــــيخ سالم العبداهلل
 لـ »كونا« مبناسبة قرب حلول 
العيد الوطني الـــــ 49 والذكرى 
الـ 19 لتحرير »بلدنا الغالي من 
براثن الغزو الغاشم«، حيث رفع 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد أحر التهاني وأصدقها بهاتني 

املناسبتني العزيزتني.
وأعرب الشيخ سالم العبداهلل عن تهانيه احلارة 
وأسمى آيات التبريكات مبناسبة مرور اربع سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، مضيفا ان »فترة تولي صاحب سمو 
األمير مقاليد احلكم شهدت العديد من االجنازات التي 
المست املواطن الكويتي بشكل مباشر في وقت شهدت 
منطقتنا والعالم العديد من التحديات السياســــية 
واالقتصادية«. وبني الشيخ سالم العبداهلل ان »عزم 
صاحب السمو األمير املستمر في املضي قدما نحو 
تطوير املواطن الكويتي وعلى جميع األصعدة باالضافة 
الى قيادة دولتنا الغالية الكويت الى مصاف الدول 

املتقدمة يعتبران ابرز االجنازات 
التي ســــتكون راسخة في ذاكرة 
الكويتي وسيســــطرها  املواطن 
التاريخ مع تلك االجنازات العديدة 
والتضحيات املتواصلة التي قدمها 
صاحب السمو األمير للكويت منذ 

االستقالل وقبله«.
وانتقل العبداهلل بحديثه الى 
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة 
الكويتية للتنمية حيث اشــــار 
الى »الســــعي اجلاد واملدروس 
واملخطط له مــــن قبل احلكومة 
الكويتية ملواكبة التطور العاملي 
الذي تشهده العديد من دول العالم 
وعلى جميع األصعدة االقتصادية والثقافية والعلمية 
والعمــــل على وضع اخلطط قصيرة وطويلة املدى 

لتحقيق هذا الهدف«.
 كمــــا أشــــاد الشــــيخ ســــالم العبــــداهلل بخطة

 التنمية التــــي قدمها مجلس الوزراء مؤخرا والتي 
تضمنت »رؤية احلكومة وخططها لتطوير وتنمية 
العديد من القطاعــــات املهمة والتي تعتبر مرتبطة 
بشكل مباشــــر مع املواطن الكويتي«، ووصف هذه 
اخلطة بأنها »لبنة اساســــية واحدى اهم اخلطوات 

االولية نحو النهضة املنشودة في الكويت«.
واختتم تصريحه باإلعراب عن أمله بأن »تتكاتف 
جميــــع اجلهود وعلى رأســــها اجلهــــود احلكومية 
والبرملانية لترجمة هذه اخلطة على ارض الواقع وذلك 

ملا فيه اخلير لدولة الكويت وللمواطن الكويتي«.

أكادمييــــون ومحللون  اجمع 
كويتيون على ان سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الذي يصادف 
اليوم ذكرى مــــرور اربعة أعوام 
على توليــــه والية العهد اجمعوا 
علــــى انه رجل دولــــة من الطراز 
األول ميلــــك منهجيــــة واضحة 
حول مســــتقبل الوطن واملواطن. 
وذكرت أستاذة العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د.مرمي الكندري 
ـ في لقاء خــــاص مع »كونا« ـ ان 
سمو الشيخ نواف األحمد من أعمدة 
بيت احلكم عرف بتواضعه ودماثة 
خلقه وطيبته وقدرته على تفهم 
اآلخرين وذكائه الوجداني ونصرته 
ان  للضعيف واملظلوم. وأضافت 
سموه مارس مهام عديدة، فقد كان 
محافظا حملافظــــة حولي ووزيرا 
للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا 
للشــــؤون االجتماعيــــة والعمل 
ونائبا لرئيــــس احلرس الوطني 
ونائبا لرئيس مجلس الوزراء الى 
ان اصبــــح وليا للعهد.وأوضحت 
ان ســــموه اهتم بايفاد الكثير من 
العســــكريني الشــــباب الى الدول 
الصناعية للتدريب على صيانة 
الطائرات احلربيــــة وغيرها من 
املعدات العسكرية املتطورة حني 

كان وزيرا للدفاع.
واشارت الى ان سموه أكد على 
مفاهيم العمل االجتماعي وبرهن 

على انه خير نصير للطفل واملرأة 
واملسن حني كان وزيرا للشؤون 
االجتماعية والعمل، كما قام برفع 
الطبية في  مســــتوى اخلدمــــات 
احلرس الوطني وعمل على ترغيب 
الشــــباب الكويتي باالنخراط في 

سلك احلرس الوطني.
من جهته، قال مستشار جمعية 
الصحافيني د.عايد املناع ان سمو 
الشيخ نواف األحمد له اجنازات 
ودور وطني كبير ويحظى بتقدير 
واســــع داخــــل األســــرة احلاكمة 
واألوساط السياســــية والشعب 

الكويتي.
وأضاف ان سموه رجل دولة من 
الطراز االول، حيث تولى املناصب 
العامة منذ شبابه وعايش فترات 
مهمة وحاســــمة مرت بها الكويت 
مثل فتــــرات حل مجلس األمة في 
السبعينيات واحلذر األمني وفترة 
احلرب العراقية ـ االيرانية عندما 
كان وزيرا للداخلية والتي تطلبت 
يقظة ومتابعة وجرأة خاصة في 

اجلبهة الداخلية.
وأوضح د. عايد املناع ان سمو 
الشيخ نواف األحمد حرص حني 
كان محافظا حملافظة حولي على 
خلق نوع من االنســــجام وحفظ 
األمن والنظام داخل هذه احملافظة 
التي كانت تضــــم عددا كبيرا من 
اجلنســــيات الوافدة حيث جعلها 

منوذجا للمحافظة االمنية املستقرة 
في تلك الفترة.

واضاف انه بعد التحرير تولى 
سموه وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وكانت فترة عصيبة على 
الكويت، حيث عانى الشعب الكويتي 
قلقا اجتماعيا وكان سموه الشخص 
االمثل لهذه املهمة ملا عرف عنه من 
دماثة اخالقه وانسانيته ومد يد 
العون للمحتاجني ملساعدتهم في 
حتسني اوضاعهم. وختم د.املناع 
حديثه قائال ان ســــمو ولي العهد 
جملة من اخلصال الطيبة متثلت 
بدماثته ورحابة صدره وتواضعه 

وحسمه في اتخاذ القرار.
من جانبــــه، ذكر رئيس مركز 
الدراسات االستراتيجية د.سامي 
الفرج ـ في لقاء مماثل مع »كونا« 
ـ ان سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد قائد ناجح وأهل للمسؤولية 
ال يدخر وســــعا في سبيل خدمة 
الوطن واملواطن. وأضاف د.الفرج 
ان ســــموه يعطي األمــــور قدرها 
ويقومها بالطريق الصحيح وخير 
مثــــال على ذلك حــــني كان وزيرا 
للدفاع حيث اهتم بتطوير العمل 
بشقيه العسكري واملدني كما أصدر 
قرارات تنظيمية تتماشى وروح 
العصر مع متكني املوظفني من أداء 
عملهم وتسخير كل االمكانات املالية 

واالدارية لهم.

القاهرةـ  كونا: كرم صالون 
غازي الثقافي العربي في دورته 
الـ 22 سفيرنا في مصر د. رشيد 
التربوي  احلمد تقديرا لدوره 
البارز باالضافة  والسياســـي 
الى تكرمي عدد من الشخصيات 
الرائـــدة في مختلف  العربية 

املجاالت.
وأعرب الســـفير احلمد في 
تصريح لـ »كونا«، على هامش 
احلفل الذي اقيـــم الليلة قبل 
املاضيـــة في جامعـــة اكتوبر 
احلديثة للعلـــوم واالداب عن 
التكرمي مؤكدا  ســـعادته بهذا 
اعتزازه وتقديره لهذا التكرمي 
السيما انه ياتى من قبل مؤسسة 
ثقافية كبرى على املســـتوى 

العربي.
 وقـــال ان صالـــون غازي 
يقوم بدور رائد على املستويني 
العربي والدولي منذ بداياته فى 
القاهرة عام 1994 مشـــيرا الى 

انه يضم صفـــوة من العقول 
العربيـــة في مجـــاالت العلم 
والثقافة برئاسة راعى الصالون 
رئيس مجلس االدارة د. غازي 
عوض اهلل املدني. واثنى على 
حرص الصالـــون على تكرمي 
املتميزة  العربية  الشخصيات 
في جميـــع املجاالت باالضافة 
الى تنظيم احملاضرات والندوات 
املتخصصة في املجاالت الفنية 
والعلمية واصداره سلســـلة 
لترجمة االدب العربي الى اللغات 
العاملية. واكد احلمد ان الكويت 
حتـــرص دائما على اقامة ومد 
جسور التعاون مع كل املنتديات 
الثقافية العربية واالســـالمية 
من خـــالل تقـــدمي الكثير من 
االعمال االبداعية باالضافة الى 
ريادتها في املجاالت االقتصادية 

والسياسية والتعليمية.
من جانبه اوضح د. غازي 
املدني ان الصالون كرم على مدى 

15 عاما املئات من الشخصيات 
العربية في جميع التخصصات 
مشيرا الى ان نسبة كبيرة من 
الرواد املكرمني ميثلون الكويت 

الشقيقة.
وذكر املدني في تصريح مماثل 
لـ »كونـــا« ان تكرمي الصالون 
للمبدعني العرب يتم على اساس 
اكادميي علمي من خالل جلان 
علمية تضم عقوال فذة في شتى 
املجاالت واصفا تكرمي احلمد 
»باالختيار املوفق« نظرا لدوره 
التربوي والتعليمي والثقافي 
داخل الكويت وكذلك مسيرته 

في العمل الدبلوماسي.
حضر حفل التكرمي نخبة من 
الشخصيات الفكرية والسياسية 
البـــارزة على  واالقتصاديـــة 
املستوى العربي باالضافة الى 
عدد من السفراء العرب واساتذة 
جامعة اكتوبر احلديثة ولفيف 

من االعالميني.

عمان ـ كونا: تبدأ فــــي العاصمة االردنية عمان 
غدا انشطة اللقاء العربي »دور الشباب في حتديث 
السياسات الشبابية العربية« الذي تنظمه اجلامعة 
العربية بالتعاون مع املجلس االعلى للشــــباب في 
االردن مبشاركة 13 دولة عربية من بينها الكويت. 
وقال رئيس املجلس األعلى للشباب في االردن احمد 
املصاروة في تصريح لـ »كونا« ان املشاركني وعددهم 
70 مشاركا سيناقشون على مدى سبعة ايام قضايا 
الشباب العرب وآليات التفاعل االيجابي مع اجتاهات 
دعم تطوير سياسة عربية للشباب وتوفير بيئة امنة 
للحوار الشبابي العربي تسهم في حمل املسؤولية 
املشتركة جتاه التحديات التي يواجهها الشباب العرب. 
واضاف ان املشاركني سيعرضون جتاربهم الوطنية 
في مجال السياسات الشبابية للوقوف على القضايا 

املشتركة متهيدا لوضع اسس سياسية عربية للشباب 
وتعريف الشــــباب بالتحديات التي تواجه املجتمع 
العربي خاصة ما يتعلق منها بتفعيل دور املؤسسات 
الشبابية الستجالء الصورة الناصعة لالسالم ومتكني 
الشباب من التصدي للهجمات الرامية الى تشويه 
صورته. ووفــــق املصاروة تعقد على هامش اللقاء 
فعاليات اجتماعات اللجنة الفنية الشبابية املعاونة 
ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتستمر يومني 
بحضور اعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس املجلس 
االعلى للشباب في االردن احمد املصاروة. ويشارك 
في هذه االنشطة وفود شبابية من الكويت واالردن 
ومصر وفلسطني واجلزائر والسودان والسعودية 
وليبيا واالمارات العربية املتحدة والعراق ولبنان 

وقطر والبحرين.

دارين العلي
في إطار جولة موفد الرئيس األميركي باراك أوباما ملنطقة الش��رق األوسط 
الياس زرهوني في عدد من الدول العربية يقوم زرهوني بزيارة الكويت للبحث 
في مجاالت التعاون في الشؤون العلمية والبحثية بني الواليات املتحدة والعالم 
العربي واإلس��امي. وفي هذا الس��ياق التقى زرهوني مدير عام معهد الكويت 
لألبح��اث العلمية د.ناج��ي املطيري أمس األول وعقب اللق��اء أكد املطيري في 
تصري��ح خاص ل� »األنباء« ان اللقاء بحث س��بل التعاون ب��ني أميركا واملعهد، 
مش��يرا الى انه لدى زرهوني أجندة واسعة ومفتوحة تضمن مختلف مجاالت 
التعاون ولكن املعهد سيبحث في املجاالت التي ميكن ان يتم التركيز عليها في 
املنطقة. من جهته، قال املبعوث األميركي للعلوم والتكنولوجيا د.الياس زرهوني 
انه يتعني على دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية تطوير قطاعي العلوم 
والتكنولوجيا اذا ما رغبت في منافسة الساحة االقتصادية العاملية. ورأى أن ما 
يحفز االس��تثمارات في أية دولة هو مستوى تطور العلوم والتكنولوجيا فيها 

وهو ما يجعل مستوى التعليم يرقى الى مستوى التنافسية العاملية.

أشاد بخطة التنمية لتطوير المواطن الكويتي

خالل زيارة موفد الرئيس األميركي لشؤون الشرق األوسط إلى »األبحاث«

الشيخ سالم العبداهلل

د.عمر مجلي

د.ناجي املطيري

د.سامي الفرج

د.رشيد احلمد ود.غازي عوض اهلل املدني يتوسطان عددا من املشاركني في الدورة ال�  22 لصالون غازي الثقافي العربي

د.عايد املناع د.مرمي الكندري

أكاديميون: ولي العهد رجل دولة من الطراز األول
أكدوا في الذكرى الرابعة لتوليه المنصب أن سموه يملك منهجية واضحة حول مستقبل الوطن

الشيخ عزام الصباح

عزام الصباح: نواف األحمد عنوان 
للتفاني واإلخالص في سبيل الوطن

الحمد: الكويت تحرص على مد جسور التعاون 
مع كل المنتديات الثقافية العربية واإلسالمية

المدن�ي: اختيار المكرمين يتم على أس�اس أكاديمي علمي

خالل تكريمه من قبل صالون غازي الثقافي العربي في دورته الـ  22

مجلي: نناشد الكويت ودول الخليج 
النظر إلعادة تأهيل »صعدة«

أشاد بمساعدات الهالل الكويتي لبالده

العمير: طرح الحصار على غزة في االجتماع 
المقبل لالتحاد البرلماني العربي بداية مارس

العراق يبلغ مجلس األمن رسميًا عن نشر إعالن 
بخصوص إعادة الممتلكات الكويتية

األمم املتحدةـ  كونا: ابلغ العراق مجلس االمن 
رسميا امس عن نشر اعالن في الصحف العراقية 
مطلع الشـــهر اجلاري يحث مـــن لديه وثائق أو 
ممتلكات كويتية سرقت خالل احتالل الكويت عام 
1990 على تسليمها الى وزارة الشؤون اخلارجية. 
وفي رسالة الى رئيس مجلس االمن قال السفير 
العراقـــي لـــدى االمم املتحدة حامـــد البياتي ان 
»اخلارجية العراقية« نشـــرت اعالنا تطالب فيه 

كل مـــن لديه وثائق أو ممتلكات كويتية ســـبق 
أن اســـتولى عليها النظام البائـــد أثناء احتالله 
الكويت عام 1990 لتسليمها »حتى ميكن اعادتها 
الى السلطات الكويتية تنفيذا لقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة«. وكان البياتي ابلغ االمم املتحدة في 
وقت ســـابق هذا االسبوع بانه بعد سقوط نظام 
الطاغية صدام حسني »اقتحم الغوغاء الوزارات 

واضرموا النار في محتوياتها«.

النائب د.علي العمير  وصف 
زيارة وفد االحتاد البرملاني العربي 
لقطاع غزة بالزيارة التاريخية، 
مشــــيدا بالنتائج املتحققة منها 
واملتمثلة في انهاء حالة الصراع 
الفلسطيني  الشــــعب  ابناء  بني 
الفصائــــل  بــــني  واملصاحلــــة 

الفلسطينية.
واضاف د.العمير لدى وصوله 
للبالد قادما من العاصمة املصرية 
)القاهرة( بعد مشاركته مع وفد 
االحتــــاد البرملانــــي العربي في 
زيارة لقطاع غزة عبر معبر رفح 
احلدودي بني مصر والقطاع، ان 

هذه الزيارة تأتي تطبيقــــا لقرار اللجنة التنفيذية 
فــــي االحتاد العالن تضامــــن البرملانيني العرب مع 

الشعب الفلسطيني.
وبني ان الوفد استقبل بحفاوة بالغة من الشعب 
الفلسطيني حيث مثلت الزيارة لهم دفعة معنوية 
كبرى لتعزيز الصمود امام احلصار االســــرائيلي 
الظالم، مشــــيرا الى ان الوفد التقى على مدى االيام 

الثالثة لزيارته مع جميع الفصائل 
الفلسطينية ومنظمات املجتمع 
املدني وقام بزيارة ميدانية الهالي 
ضحايا املناطــــق التي تعرضت 
للدمار بعد العدوان االسرائيلي، 
مشيرا الى انه على الرغم من ان 
اثار العدوان التزال واضحة في 
القطاع اال ان االحتالل فشل في 
كسر االرادة الفلسطينية، مشيدا 
بروح الصمود التي ملسها الوفد 

لدى الشعب الفلسطيني.
واوضح ان من اهم ما حتقق 
من نتائج هو االفراج عن عدد من 
األسرى الفلســــطينيني التابعني 
ملنظمة فتح من سجون القطاع حتى ال يكون هناك 
اسير فلسطيني في سجن فلسطيني مما يعزز من 
املصاحلة الفلسطينية حتى تتوحد اجلهود ملواجهة 
احملتل االســــرائيلي. واختتــــم د.العمير بان قضية 
احلصار على القطاع سيتم طرحها في اجتماع االحتاد 
البرملاني العربي القادم املقرر عقده في القاهرة بداية 

الشهر املقبل.

د.علي العمير

40% للتسجيل مجددًا في »المعسرين« ومليار دينار للميزانية
مريم بندق

كشــــفت مصادر وزاريــــة ان مرونة 
احلكومة ازاء التصورات التي ستقدمها الى 
اللجنة املالية البرملانية في القريب العاجل 
تتضمن اقرار نسبة الـ 40% للتسجيل 

مجددا في الصندوق للراغبني من املتعثرين 
والثانية الســــماح إلعادة االقتراض مبا 
نسبته 10%، مشيرة الى متسك احلكومة 
بأال تتعدى مجموع األقســــاط 50% من 
الشــــهري للمتعثرين.  الراتب  مجموع 

 وقالت املصادر فــــي تصريحات خاصة
 لـ »األنباء« ان احلكومة جادة في حسم هذه 
القضية وتأمل االتفاق مع اعضاء اللجنة 
في االجتماع الذي ستطلبه قريبا جدا. 
وأعلنت املصادر ان التصورات احلكومية 

تتضمن زيادة ميزانية الصندوق الى مليار 
دينار مختتمة تصريحاتها بالتطلع الى 
قبول ومباركة هذه التصورات من قبل 
مجلس االمة الغالق هــــذا امللف ولرفع 

املعاناة عن املواطنني.

مصادر وزارية لـ »األنباء«: هذه تصوراتنا التي سنقدمها إلى »المالية« ونأمل االتفاق إلغالق الملف


