
نقلت قناة )إن.ت��ي.ف��ي( التركية عن الرئيس 
رجب طيب أردوغ��ان قوله امس  السبت إن بالده 
ل��ن ت��ت��راج��ع ع��ن صفقتها ل��ش��راء أنظمة إس-
400الصاروخية من روسيا وذلك بعد يوم من 
انقضاء مهلة غير رسمية وضعتها واشنطن 

ألنقرة للرد على عرض آخر. 
وقالت تركيا العضو في حلف شمال األطلسي 
م����رارا إن��ه��ا ملتزمة ب��ش��راء ال��ن��ظ��ام ال��دف��اع��ي 
الصاروخي الروسي رغم حتذيرات من احللف 

الذي تقوده الواليات املتحدة من أن أنظمة إس-
400 ال ميكن أن تدخل في نظام الدفاع اجلوي 
التابع حللف شمال األطلسي.  ووضع املسؤولون 
األمريكيون مهلة غير رسمية ألنقرة حتى يوم 15 
فبراير للرد على العرض األميركي املنافس وقالوا 
إنه إذا مضت تركيا قدما في صفقة إس400- فإن 
واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ من طراز 
باتريوت التي تنتجها شركة رايثيون بقيمة 3.5 

مليار دوالر لتركيا. 
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أردوغان: ال تراجع عن صفقة شراء 
أنظمة إس400- الصاروخية من روسيا

400 الروسية منظومة إس- 
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61 مرشحًا لـ»التكميلية« 
16 مارس واالنتخابات 

ريا�س عواد

أغلق أم��س ب��اب الترشيح لالنتخابات التكميلية على مقعدين 
بالدائرتني الثانية والثالثة اثر خلوهما بعد اسقاط عضويتي النائبني 
وليد الطبطبائي وجمعان احلربش ، بعد وصول عدد املرشحني الى 

61 مرشحاً.
 وأوضح مدير ادارة شؤون االنتخابات العقيد صالح الشطي ان 
باب التنازل مستمر حتى 7 أيام قبل يوم االنتخابات وعلى من يريد 
ان يتنازل التقدم بطلب خطي لرئيس املخفر التابع للدائرة ، وإدارة 
االنتخابات تفتح بابها الستقبال طلبات املناديب وكذلك وزارة 

الداخلية تفتح الباب لألخوة املتطوعني،

مئات املدينني احتشدوا في »الساحة« مطالبني بإسقاطها

للقروض »إرادة«

خصخصة ال��ب��ورص��ة ح��دث ت��اري��خ��ي في 
مسيرة االقتصاد الكويتي ونأمل أن تتبعها 
خطوات.. معظم دول العالم احلر قلصت العمل 
احلكومي ووسعت دور القطاع اخل��اص.. من 
يعتقدون أن حتويل اخلدمات إل��ى الشركات 
سوف يرفع األسعار واهمون ألن خلق التنافس 
دائما يخفض األس��ع��ار وجت��ارب دول العالم 
املتقدم دليل على ذل��ك.. ع��دم احتكار اخلدمة 
وتوزيعها على أكثر من جهة يجعلها متطورة.. 

شركات الهواتف املتنقلة أكبر دليل!!

بني السطور

�صمري خ�رض

احتشدت أمس جموع كبيرة من املواطنني 
في ساحة االرادة .للمطالبة ب�اسقاط القروض 
وال���دي���ون ع��ن امل��واط��ن��ني،وك��ان��ت احل��رك��ة 
التقدمية الكويتية قد اكدت في بيان صحافي 
ض��رورة ع��دم جتاهل حقيقة وج��ود مشكلة 
وجود مقترضني معسرين ومتعثرين في سداد 
أقساط القروض والفوائد للبنوك وشركات 
االستثمار والشركات التجارية ، موضحة 
ان أب��رز دليل هي أوام��ر الضبط واإلحضار 
وأوامر منع السفر ملطالبات مالية تطال مئات 
آالف املواطنني، وفق ما كشفه وزير العدل في 
إجابته عن س��ؤال برملاني ب��أن ع��دد األحكام 
القضائية التي صدرت مبطالبات مالية ضد 
مواطنني خالل السنوات اخلمس املاضية بلغ 
143680 حكما قضائياً، وأن إجمالي عدد 
أوام��ر الضبط واإلح��ض��ار ومنع السفر بلغ 
305367 أمراً، من 1 يناير 2014 إلى نهاية 
ديسمبر 2018، ث��م حصلت تسويات، وال 

يزال هناك حالياً 42299 مواطناً عليهم ضبط 
وإحضار في مطالبات مالية، وكذلك 58342 
مواطناً عليهم أوامر منع سفر لألمر ذاته، هذا 
ناهيك عن أن عدد املقترضني الكويتيني وفق 
بيانات بنك الكويت امل��رك��زي املنشورة في 
نوفمبر 2018 هو بحدود 429 ألف مواطن، 
ما يعني أن نحو 80 في املئة من الكويتيني 

مقترضون.
م��ن جانبه ق��ال النائب ثامر السويط ان 
جتمع املواطنني ف��ي ساحة اإلرادة “جتمع 
مستحق” إليصال رسالة شعبية عن معاناة 
429 ألف مواطن مقترض وتأثيرات اإلقتراض 
السلبية على أسرهم .. فال خير فينا إن لم 
تتصدر معيشة املواطنني أولوياتنا و ال خير 
في تلك احلكومة إن لم تستوعب تلك الرسالة! 

الى ذلك قالت مرشحة الدائرة الثالثة في 
االنتخابات التكميلية رمي العيدان : أؤي��د 
إسقاط القروض على املواطنني وآن األوان 

لتوفير أساسيات األمن واالستقرار للمواطن.

وصفها باخلطوة التاريخية في مسيرة االقتصاد الوطني

الروضان: خصخصة البورصة تعزز االستثمار األجنبي
ق���ال وزي����ر ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
ووزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات خالد 
الروضان إن جناح هيئة أس��واق املال 
في خصخصة شركة بورصة الكويت 
لألوراق املالية يعد خطوة مهمة جلذب 
وتعزيز االستثمارات إلى السوق املالي 
احمللي. جاء ذلك في تصريح صحافي 
للوزير ال��روض��ان نقله ب��ي��ان ص��ادر 

عن وزارة التجارة والصناعة، امس 
السبت، مبناسبة االع���الن أخ��ي��راً عن 
التحالف الفائز باملزايدة على حصة 44 
في املئة من الشركة والذي يضم شركة 
االستثمارات الوطنية وشركة أرزان 
للتمويل واالستثمار وشركة األول��ى 

لالستثمار مع بورصة أثينا.
وأوض���ح أن ه��ذا ال��ت��ح��ول سيمنح 

القطاع اخل��اص دورا أق��وى وفرصة 
أك��ب��ر ل��ت��ط��وي��ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي 
ما سيعزز مكانة البالد كمركز مالي 
إقليمي وبانسجام مع رؤي��ة )كويت 
ج��دي��دة 2035( واص��ف��ا ه��ذه اخلطوة 
ب�”التاريخية” في مسيرة االقتصاد 

الوطني.
وأض��اف الروضان أن هذه اخلطوة 

تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده 
الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عاملياً 
ولتحسني بيئة أعمالها وتنمية وتنشيط 
كفاءتها الستقطاب رؤوس األم��وال 
األجنبية وزي��ادة عدد املستثمرين في 
ال��س��وق احمل��ل��ي، معتبرا خصخصة 
البورصة أحد أدوات االصالح احلكومي 

املستهدفة.

»قــســد« تــعــلــن الــســيــطــرة عــلــى آخــر 
جيب  لـ »داعش« في سورية
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مواطنون يرفعون الفتات مطالبة بإسقاط القروض خالل وقفة في ساحة اإلرادة

واشنطن ألوروبا: انسحبوا
من االتفاق النووي اإليراني

أكد نائب الرئيس األمريكي مايك بنس أمس 
السبت، أن ال��وق��ت ق��د ح��ان م��ن أج��ل انسحاب 
أوروب���ا م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي امل��ب��رم م��ع إي��ران 
واالن��ض��م��ام إل��ى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ملمارسة 

ضغوطات على النظام في طهران.
وأدلى بنس بهذه التصريحات خالل املشاركة 
في مؤمتر ميونخ لألمن، ال��ذي يهتم بالقضايا 

ذات الصلة بالسياسة اخلارجية والدفاع.
وفي هذا الصدد، قال بنس إن أوروبا تقوض 
جهود الواليات املتحدة من أجل تشديد الضغط 

على إيران.
من جانب اخ��ر ح��ذرت املستشارة األملانية 
أنغيال ميركل أم��س م��ن أن انسحاب القوات 
األميركية من سورية ال��ذي أعلن عنه الرئيس 
دون��ال��د ت��رام��ب، ميكن أن يعزز نفوذ روسيا 

وإيران في هذا البلد.
وق��ال��ت ميركل ردا على س���ؤال ف��ي مؤمتر 
ميونيخ لألمن : هل االنسحاب فجأة وبسرعة من 
سورية فكرة جيدة لألميركيني ؟ ألن يعزز ذلك 

قدرة روسيا وإيران على ممارسة نفوذهما؟.

»القوى العاملة« تفّعل خدمة 
حتويل العمالة للشركات إلكترونيًا  

أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
أحمد املوسى انه سيتم اعتبارا من اليوم األحد 
تفعيل خدمة حتويل العمالة للشركات املشتركة 

بخدمات الهيئة عبر بوابة “خدمة أسهل”.
وأضاف املوسى في تصريح صحفي امس أن 
تفعيل هذه اخلدمة يأتي في إطار خطة الهيئة 
املتعلقة بتقدمي خدمات إلكترونية ألصحاب 

األعمال تسهيال إلج��راءات استقدام واستخدام 
العمالة واجناز كافة املعامالت عن طريق املوقع 

االلكتروني.
وتوفر البوابة اإللكترونية امل��ط��ورة التي 
اطلقتها الهيئة حتت شعار “خدمة أسهل” عام 
2017 أكثر من 40 خدمة إلكترونية متميزة 

ألصحاب األعمال واملراجعني

136 تدبيرًا احترازيًا على شركات 
خالفت » مكافحة غسل األموال«

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ان إدارة 
م��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال ومت���وي���ل اإلره����اب 
التابعة لها أصدرت 136 تدبيرا احترازيا على 
الشركات املخالفة اخلاضعة ألحكام القانون 

)2013/106( في يناير املاضي.
وأضافت »التجارة« في بيان صحفي امس 
أن التدابير تضمنت توجيه إن���ذارات كتابية 
ل30 شركة عقارية وشركة صرافة و9 شركات 
مجوهرات و4 ش��رك��ات تأمني وتضمنت أم��را 
بإلزام 44 شركة عقارية و19 شركة صرافة و5 
شركات تأمني باتباع إج��راءات محددة لتتوافق 

مع القانون. ولفتت إلى إصدارها أم��را بتقدمي 
تقارير ل�11 شركة عقارية وشركة صرافة و5 
شركات مجوهرات مضيفة أن اإلدارة تقدمت 
بطلب وق��ف نشاط شركتني عقاريتني وبطلب 
اعتماد منع أرقام مدنية )أفراد( لشركة عقارية 

وإيقاف 3 ورفع إيقاف عن واحد.
وذكرت أن )غسل األموال( استكملت إجراءاتها 
قبل ات��خ��اذ اإلدارات املتخصصة ف��ي ال���وزارة 
إج���راءات الترخيص لنحو 35 طلب تأسيس 
خ��الل الشهر ذات��ه منها 26 شركة عقارية و9 

شركات مجوهرات.
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