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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

توافق نيابي - حكومي حول االكتتابات الشرعية
الشاهني قدم رسالة الستعجال وإدراج تعديالت «الشراكة بني العام واخلاص» و«محطات القوى الكهربائية» على جدول اجللسة املقبلة وطالب «املالية» بتقدمي االكتتاب العام على «الدين العام»

فيصل النصفعادل دشتيالسفيرة ألينا رومانوسكي

السفيرة ألينا رومانوسكي 
لـ «األنباء»:  مستقبل الكويتيني 

الدارسني بأميركا.. في أمان

دشتي لـ «األنباء»: منظومة 
رادارية لتتبع حركة 

املالحة في املياه اإلقليمية  
وأصدرنا ٨٤٠ تصريحًا 

للسفن التجارية والنفطية 
منذ مارس املاضي

«االستثمارات الوطنية» حتصد ٣ جوائز 
من مؤسسات عاملية.. لتؤكد ريادتها

ملشاهدة الڤيديو
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الرئيس اللبناني السابق في حوار مع «األنباء»  

العماد ميشال سليمان: أناشد صاحب السمو 
«أمير الديبلوماسية» املبادرة مجددًا إلنقاذ لبنان

املطلوب منا امتالك اإلرادة 
في إدانة أي اعتداء كالمي 
أو صاروخي تتعرض له دول 

اخلليج السيما السعودية

نتطلع إلى حتييد لبنان عن صراعات 
احملاور  باستثناء قضية فلسطني 

الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمانواإلجماع العربي»

قانون الدين العام .. ضوابط جديدة
مرمي بندق

تقدم احلكومة ممثلة بوزير 
املالية بــراك الشــيتان بنودا 
تفصيلية ملشروع قانون الدين 
العــام الذي يســمح للحكومة 
باقتــراض ٢٠ مليار دينار من 
البنوك احملليــة والعاملية في 
اجتماع اللجنة املالية البرملانية 
اليوم. وتتضمن البنود أوجه 
الصرف وخطة أسلوب السداد 

ونســبة الفائــدة ومقارنتهــا 
بنسبة العائد على االستثمارات.

وقالت مصادر لـ «األنباء»: 
إن نســبة الفائــدة تقــل عــن 
نسبة العائد على االستثمارات 
اخلارجيــة، إلــى جانب خطة 
احلكومــة لتنفيــذ مالحظات 
النــواب، ومنها أنه لن يتعدى 
٦٠٪ من الناجت اإلجمالي، فضال 
عن التأكيد على أوجه الصرف 
االستثمارية وتنفيذ املشروعات 

وليس للمصروفات التشغيلية 
إلى جانب سد العجز.

وحـــذرت املصـــادر مــن 
االقتراب مــن أصول صندوق 
احتياطي األجيال لتأثير هذه 
اخلطوة سلبيا على التصنيف 
االئتماني للدولة، أو املســاس 
بالودائع احلكومية في البنوك 
حفاظــا على القوة الشــرائية 
للدينــار ومتســكا باســتمرار 

رفاهية املواطنني.
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سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم

قدم النائب أسامة الشاهني 
طلبا إلدراج االقتراحني بقانون 
قانــون  بتعديــل  اخلاصــني 
الشــراكة بني القطاعــني العام 
واخلاص وتأســيس شــركات 
تتولــى  مســاهمة  كويتيــة 
بنــاء وتنفيذ محطــات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه على 
جدول أعمال املجلس بعد بند 
الرســائل الواردة في اجللسة 
املقبلة والتصويت عليهما عمال 

بأحكام املــادة ٥٥ من الالئحة 
الداخلية. وأوضح الشاهني أن 
املجلس وافق بتاريخ ٤ فبراير 
املاضي على رســالته بتكليف 
اللجنة املالية البرملانية دراسة 
التعديالت وإعــداد تقرير بها 
خالل شهرين «إال انه لم يقدم 
التقريــر على الرغم من مضي 
٥ أشــهر علــى التكليــف رغم 
إعالن احلكومة موافقتها على 
التعديــالت مــن خــالل وزير 
املالية». وأشــار الشــاهني إلى 
أن التعديــالت جاءت لتوفيق 

وعليه قدمت الرسالة للتصويت 
على االقتراحات حتى ال تضيع 
على املواطنني أرباح اكتتابات 

عامة جديدة. 
واختتــم الشــاهني حديثه 
بالقول: أدعــو زمالئي أعضاء 
«اللجنة املالية» لتقدمي قانون 
االكتتاب العام على الدين العام 
التزاما بقانون الالئحة الداخلية 
للمجلــس وقــراره، وتفعيــال 
للمــادة ٢ من الدســتور حول 
تطبيق الشــريعة اإلســالمية 
واملادة ٨ حول تكافؤ الفرص.

أوضاع االكتتابات العامة القادمة 
مع الشريعة اإلسالمية، مشددا 
علــى أنها محل إجمــاع نيابي 
وتوافق نيابي- حكومي، كما 
اتضح من اجتماع مجلس إدارة 
هيئة الشراكة احلكومية األخير، 
« لذا أدعو الى استعجال إقرارها 
في اجللسة املقبلة». وأشار إلى 
أن التعديالت قدمت منه والنواب 
محمد هايف وعبداهللا الكندري 
وخالد العتيبي وعبداهللا فهاد، 
وأن املجلــس قــرر باإلجمــاع 
إعطاءهــا صفة االســتعجال،  أسامة الشاهني

القرارات اجلديدة مؤقتة.. والهدف 
حتقيق التوازن بني احلفاظ على سالمة 

04اجلميع والترحيب بالطالب

استمرار التحقيقات  في قضيتي 
الصندوق املاليزي والنائب البنغالي

عبدالكرمي أحمد

واصلت النيابة العامة حتقيقاتها في قضية الصندوق 
املاليزي، حيث حجزت متهمــا ثالثا وهو محام، كما أمرت 
بضبط وإحضار متهم رابع وهو محام أيضا على ذمة التحقيق.
وجاء اســتدعاء املتهمني اجلديدين بعدما ورد اسماهما 
فــي التحقيقات مع املتهم األول، الذي أبرزت التحريات أنه 
أصدر شــيكات عدة مببالغ كبيرة لصالح عدة أشــخاص. 
كما اســتمرت التحقيقات في قضية النائب البنغالي حيث 

مت استمرار احتجاز قيادي «الداخلية» إلى اليوم األحد.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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