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حكم ذاتي للمسلمني جنوب الفلبني

فلبينيات يدعون إلى التصويت بنعم على االنفصال

دعي حوالى ثالثة ماليني فلبيني إلى التصويت في 
استفتاء حول إقامة منطقة للحكم الذاتي في جنوب البالد 

مبوجب اتفاق السالم الذي مت التوصل إليه في 2014.
ووقعت أكبر حركة مترد جبهة م��ورو للتحرير في 
2014 اتفاق سالم مع احلكومة ينص على منح األقلية 
املسلمة حكما ذاتيا في بعض مناطق جزيرة مينادناو 

لكبيرة زجزر في أقصى جنوب غرب البالد.
ويفترض أن يقرر 2.8 مليون ناخب في املنطقة على 
إنشاء أو عدم إنشاء منطقة بانغسامورو التي تتمتع 
بحكم ذاتي، بدال من منطقة احلكم الذاتي احلالية التي 
أقيمت مبوجب اتفاق وق��ع بني مانيال مع حركة مترد 
أخرى منافسة جلبهة مورو للتحرير، وهي جبهة مورو 

الوطنية للتحرير.
ويفترض أن تكون املنطقة اجلديدة للحكم الذاتي أكبر 

وتتمتع بصالحيات أوسع.
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عاشور يطالب بإخالء 
الساملية من العزاب 

ريا�س عواد

دعا النائب صالح عاشور وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء واملاء 
وبلدية الكويت وكافة اجلهات املعنية بالدولة بأن تقوم بنقل العّزاب 
من منطقة الساملية قطعة 13 إلى خارج املنطقة خلطورة تواجدهم بني 
أهالي املنطقة وأن يتم تشكيل جلنة فيما بينهم لوضع خطة بإخالئهم 

على الفور .
وق��ال عاشور : إن تواجد العّزاب في تلك القطعة وبني األهالي 
سبب العديد من املشاكل وساهم في تفاقمها وأّثر على اخلدمات التي 
يتم تقدميها للمواطنني هناك وأصبحوا يعانون من الزحام في املركز 
الصحي وكذلك الزحام امل��روري وتأثرت بذلك اخلدمات العامة في 
القطعة وباتت النظافة فيها دون املستوى املطلوب وكذلك بات األهالي 

يعانون أمنياً واجتماعيا من تواجد العّزاب بينهم .
وختم عاشور تصريحه بالقول : إن وجود العّزاب بني املواطنني 
باملنطقة مخالف للقوانني والتصريحات الرسمية بضرورة عدم سكن 

العّزاب في املنطقة السكنية.

إيران: ننتظر بفارغ الصبر قتال 
إسرائيل حملوها من األرض .. 

ونتانياهو: حتملوا العواقب
نقل موقع إخباري مرتبط باجلمهورية االيرانية عن قائد القوات 
اجلوية اإليرانية قوله ام��س، إن ب��الده تنتظر بفارغ الصبر قتال 
إسرائيل ومحوها.من على وجه االرض. ونقل موقع وكالة نادي 
املراسلني الشباب لألنباء وهو موقع يخضع إلش��راف التلفزيون 
الرسمي، عن البريجادير جنرال عزيز نصير زاده قوله : الشبان في 
القوات اجلوية مستعدون متاما وينتظرون بفارغ الصبر مواجهة 

النظام الصهيوني ومحوه من على وجه األرض .
بدوره رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو على إيران 

قائال: من يهددون بتدميرنا سيتحملون العواقب كاملة

»البيئة« حتيل مخترقي 
محمية صباح األحمد للنيابة 
قالت الهيئة العامة للبيئة انها رصدت االختراقات التي 
متت على محمية صباح األحمد من قبل بعض األشخاص 
مبينة انه مت احالتهم للنيابة العامة وج��اري استكمال 
التحري وجمع االستدالالت عن السيارات املرصودة من 

قبل وزارة الداخلية.
واهابت الهيئة العامة للبيئة في بيان صحفي امس، 
باملواطنني واملقيمني ب��ع��دم االق��ت��راب او ال��دخ��ول إلى 
احملميات الطبيعية واحملددة باللون االخضر باخلريطة 
وضرورة االلتزام بقانون حماية البيئة رقم )42/2014( 
وت��ع��دي��الت��ه.    وش���ددت على ع��دم إق��ام��ة املخيمات في 
احملميات أو بالقرب منها على أن يبتعد املخيم مبا ال يقل 
عن 500 متر عن حدود أسوار احملميات وعدم التعدي على 
البيئة من خالل قلع النباتات او ممارسة أية أنشطة أخرى 
باملناطق احملظورة مؤكدة ان��ه سيتم اتخاذ االج��راءات 

القانونية بحق املخالفني.

»الدستورية« حتجز 
استشكال الطبطبائي 

27 اجلاري للحكم 
قررت  احملكمة الدستورية امس حجز طلب إشكال في تنفيذ 
احلكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر املاضي بشأن عدم دستورية 
امل��ادة 16 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة املقدم من النائب 
وليد الطبطبائي إلى جلسة 27 يناير اجلاري للحكم، وذلك بعد 

طلبه من احملكمة أمس سحب االستشكال.
وك��ان��ت احملكمة ق��د ح��ددت ف��ي ال�16 م��ن الشهر اجل��اري 
جلسة االمس للنظر في طلب اإلشكال املرفوع من الدكتور وليد 

الطبطبائي مت قيده برقم 1 لسنة 2019.
وكانت احملكمة الدستورية أيضا قد قضت بعدم دستورية 
املادة )16( من الالئحة الداخلية ملجلس األمة املتعلقة بإسقاط 

العضوية.

16.4 مليارًا 2020/2019 واإليرادات  22.5  مليار دينار مصروفات 

7.7 مليار دينار عجز امليزانية 

م��ن غير املعقول أن تعاني دول��ة ثرية مثل 
الكويت من عجز في امليزانية يقارب 8 مليار دينار 
وهي الدولة الصغيرة في املساحة وعدد سكانها ال 
يوازي مدينة متوسطة من مدن العالم.. محاوالت 
اإلدارة املالية إلظهار العجز مخافة أن تضغط 
عليها ال��دول لطلب املعونات واض��ح��ة.. معظم 
اخل��ب��راء العاملني في رس��م امليزانية يوصلون 
احلقائق أوالً بأول لدولهم.. صرنا مثل الشايب 
اللي عنده ع��م��ارات ويضحك على عياله بأنه 

مديون وما عنده.

بني السطور

�صمري خ�رض

اس��ت��ع��رض م��ج��ل��س ال����وزراء 
خ��الل اجتماعه االسبوعي امس، 
مشروع قانون ميزانية ال��وزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة املالية 
2019/2020، حيث بلغ إجمالي 
امل��ص��روف��ات 22.5 مليار دينار 
وإجمالي اإلي���رادات 16.4 مليار 
دي��ن��ار، و7.7 مليار دينار عجزا 
متوقعا ، وق��رر املجلس املوافقة 
ع��ل��ى م��ش��روع ال��ق��ان��ون ورف��ع��ه 
الى صاحب السمو األمير متهيداً 

الحالته الى مجلس األمة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ن��ائ��ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير املالية نايف 
احلجرف خ��الل املؤمتر السنوي 
لإلعالن عن املوازنة إن امليزانية 

أعدت على أسس 

2000 كويتي حج ميسر لـ 
1300 دينار للحاج بتكلفة 

ربيع �صكر

 أعلن وكيل وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية ورئ��ي��س اللجنة العليا للحج 
والعمرة املهندس فريد عمادي إن اللجنة 
وافقت على فكرة احلج امليسر وذلك إليجاد 
ع��دد 10 حمالت بسعر 1300 دينار لكل 
حاج وتتضمن 2000 حاج كويتي بواقع 
200 حاج مع كل حملة وفق خدمات الفئة 

)ج( من تصنيف حمالت احلج الكويتية.
وأك��د العمادي في تصريح صحفي أن 
اللجنة العليا للحج والعمرة حريصة على 
تسهيل إج���راءات احل��ج ومتكني أكبر عدد 
ممكن ألداء الفريضة وف��ق السعر العادل 
ولهذا مت االت��ف��اق على فكرة احل��ج امليسر 
لعدد 2000 حاج والتي سنعمل جاهدين 
واحت���اد ح��م��الت احل��ج الكويتية لنجاح 

ه��ذه الفكرة مثلما مت جن��اح فكرة حمالت 
منخفضة التكاليف التي سيرت للحجاج 

البدون خالل األعوام السابقة.
وبني أن قرار اعتماد حمالت احلج امليسر 
للكويتيني جاء بإجماع أعضاء اللجنة العليا 
للحج والعمرة واملمثلة من اجلهات املعنية 

باحلج.

»واتــــســــاب« يـــفـــرض تــغــيــيــرًا كــبــيــرًا 
على خاصية »إعادة اإلرسال«
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»املـــــــكـــــــاتـــــــب الـــــهـــــنـــــدســـــيـــــة« طــــالــــب 
الضبطية  تــطــبــيــق  الــبــلــديــة  وزيـــــر 
القضائية للحد من تأجير وتضمني 

املكاتب الهندسية

3

قــــمــــة الـــــعـــــربـــــي والـــــكـــــويـــــت تــخــطــف 
األضــــــواء فـــي اجلـــولـــة الـــســـادســـة من 

كأس االحتاد

ملشاهدة الصفحات
PDF

رواتــــــــــــــــب  مليار      12

دعــــــــــــــــوم 3.96 مليار   

إيرادات نفطية 14.5 مليار   

1.9  مليار   إيرادات غير نفطية

سعــر البرمـيـل 55   دوالرا 
املبارك يترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس

قطر تستثمر 
500 مليون دوالر 
في سندات لبنانية

ق��ال مصدر قطري حكومي امس 
إن قطر ستستثمر 500 مليون دوالر 
ف��ي ال��س��ن��دات ال��دوالري��ة للحكومة 
اللبنانية وذلك من أجل دعم اقتصاد 

لبنان.
وك��ان أمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني قام بزيارة وجيزة إلى 
العاصمة اللبنانية بيروت أمس األحد 

حلضور قمة اقتصادية عربية.
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