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 الديوان األميري ينعى المغفور له

خالد علي صباح الصباح
القراوي يكشف الترتيبات النهائية لبعثة الحج غدًا

نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ 
خالد علي صباح الصباح سعود الصباح 
عن عمر يناه���ز 16 عاما ووري جثمانه 

الثرى صباح امس.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

يكش���ف الوكيل املس���اعد لوزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���امية مطلق الق���راوي في 
مؤمتر صحافي تنظمه مجموعة خدمات احلج 
والعمرة )مواسم( غدا الترتيبات النهائية لبعثة 
احلج الكويتية واستعدادات وزارتي االوقاف 
والصحة وحمات احلج بالتنسيق مع السلطات 
السعودية فيما يخص مواجهة مرض انفلونزا 

اخلنازير وكيفية تأمني احلجاج من انتش���ار 
هذا املرض.

املؤمتر س���يبدأ الس���اعة العاشرة صباحا 
مبشاركة مسؤولني من وزارة الصحة ليوضحوا 
جمي���ع ترتيبات ال���وزارة لتأمني بعثة احلج 
واالجراءات االحترازية التي ستتخذها الوزارة 

لبث الطمأنينة في نفوس احلجاج.

الروضان: اإلدارة القنصلية تلعب دورًا حيويًا

 األميرة بسمة والسفير الحمود افتتحا
»بازار السلك الديبلوماسي السنوي«

عّمان � كونا: افتتحت األميرة بس����مة بنت طال 
وسفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود »بازار 
السلك الديبلوماسي السنوي« امس في عّمان وسط 

حضور ديبلوماسي رفيع وشعبي الفت.
وقال الشيخ فيصل احلمود في تصريح ل� »كونا« 
ان املشاركة الكويتية »مهمة ومميزة« سواء من حيث 
الترتيب أو نوعية املنتجات وجودتها مثمنا اجلهود 

الكبيرة للقائمني على هذا اجلناح.
واضاف »أهنئ بادي على اإلبداع الافت واحلضور 
املميز سواء في املوقع أو احملتويات«، مؤكدا حرص 

الكويت على أن يكون لها دائما اياد بيضاء في مجال 
العمل اخلي����ري والعون في جمع مبلغ من املال من 
هذا البازار لدعم مبرة أم احلسني إحدى املؤسسات 
األردنية اخليرية املهمة. وقال السفير في معرض رده 
على سؤال حول اهمية مشاركة السفارة في البازار 
انها »تعبر عن حرص الكويت على دعم املش����اريع 
اخليرية في اململكة األردنية الهاشمية وفي كل املجاالت 
وخير دليل على ذلك حرص األميرة بسمة شخصيا 
على املشاركة الكويتية في البازار وأن يكون للجناح 

الكويتي مكان وحضور مميز«.

السفير حمود الروضان مكرما السفير الشيخ جابر الدعيج

القنصلية  اكد مدير االدارة 
السفير حمود الروضان امس 
اهمية الدور الذي تلعبه االدارة 
القنصلية في االمور التي تهم 
املواطن واملقيم مبينا ان االدارة 
تقدم الكثير من اخلدمات التي 
من شأنها ان تساهم في تخفيف 
امللقى عل���ى عاتقهم  الع���بء 
من خال تقدمي االستش���ارات 

الازمة.
وقال الروضان ل� »كونا« اثناء 
القنصلية  االدارة  اقامته  حفل 
تكرميا ملديرها السابق السفير 
الشيخ جابر الدعيج الذي صدر 
مرس���وم بتعيينه سفيرا لدى 
اجلمهورية االيطالية، ان االدارة 
تلعب دورا حيويا في احلياة من 
خال ادائها ومتابعتها للكثير 
من االمور الت���ي تهم املواطن 

واملقيم على حد سواء.
واضاف ان هناك الكثير من 
االمور الغائب���ة عن املواطنني 
ومنها اخلدم���ات التي تقدمها 
االدارة القنصلي���ة والتي تبدأ 
من اخلطوة االولى بالسفر حتى 
الى املسافرين  العودة اضافة 
الرس���مية وضي���اع  بامله���ام 
اجلوازات والسرقات وتعرض 

خال استحداث عدد من االمور 
التي س���اهمت بشكل كبير في 

تسهيل االجراءات.
من جانبه حث السفير الشيخ 
جابر الدعيج جميع العاملني في 
االدارة القنصلية على التفاني 
في العمل من اجل رفع اس���م 
الكويت عاليا داعيا اجلميع الى 
ان يكون ديدنهم هو االخاص 
من اجل الوطن والعمل من اجل 

رفعته.

اماك الكويتيني للسرقة واالمور 
واملشاكل التي يواجهها املواطن 
خال سفره اضافة الى تصديق 
الشهادات واالوراق للكويتيني 
وغيره���م م���ن رعاي���ا الدول 

االخرى.
واكد الروضان انه مت تعزيز 
دور االدارة القنصلية خال عهد 
الدعيج،  السفير الشيخ جابر 
مشيرا الى ان بصماته واضحة 
على العمل وعلى تطويره من 

عمل����ت وزارة املالية على دفع 
هذه التسويات لهؤالء املواطنني 
ومقداره����ا 60 ملي����ون دينار« 
داعيا املواطنني الذين لم يوثقوا 
عقودهم حتى اآلن الى االسراع في 
توثيقها لاستفادة من العروض 

التي يقدمها الصندوق.
وق����ال الش����مالي ان قانون 
صن����دوق املعس����رين يش����مل 
الشخص الذي يتعثر في السداد 
الي جهة بحي����ث ال يتبقى من 

راتبه اال الشيء البسيط منه.
واوض����ح ان »الصن����دوق 
يس����توفي 50% م����ن راتب����ه 
واس����تعماالته اخلاصة فلذلك 
الكثير من املواطنني الذين تقدموا 
استفادوا من صندوق املعسرين« 
الفتا الى ان الصندوق حل مشاكل 
العديد من املواطنني املتعثرين 

وسهل امورهم املعيشية.

النائب  ص���رح 
د.ضيف اهلل أبورمية 
بأن تصريح وزير 
املالية بأن مديونيات 
املواطن���ني بلغت 6 
مليارات دينار هو 
من ض���رب اخليال 
واملبالغة مذكرا وزير 
املالية بأنه قال في 

العام املاضي في إحدى جلسات 
األم���ة أن مديونيات  مجل���س 
املواطنني ال تتجاوز ال� 3 مليارات 
دينار وأننا رددنا عليه في حينها 

بأن هذا الرقم مبالغ فيه.
انني أعلم  ابورمية  واضاف 
جيدا ان وزي���ر املالية ميارس 
التهويل حتى يضع  سياس���ة 
الدوالب العاقة اي  العصى في 
مشروع قد ينهي قضية مديونيات 
املواطنني حتى ال يثبت فش���ل 

صندوق املعسرين 
الذي ولد ميتا.

أبورمية  وق���ال 
أنا أع���رف أن هذه 
االحصائيات وهمية 
وأن كام وزير املالية 
م���ا ه���و اال تنفيذ 
الجندة احد وزراء 
الس���ابقني  املالي���ة 
الذي ساعد في تعيني الشمالي 
وزي���را للمالية حتى يثبت أنه 
ال توجد قضية حقيقية ملعاناة 
املواطنني بسبب الديون واستبداد 
البنوك وتقصير البنك املركزي 
في مراقبتها وحتقيق ما يطمح 
إليه بع���ض التجار واملتنفذين 
واصح���اب الدم���اء الزرقاء من 
تدمير للمواطنني وخلق طبقة 
الكويت وأخرى  برجوازية في 

مسحوقة.

أبورمية: إحصائيات مديونيات المواطنين وهمية

كشف النائب د.يوسف الزلزلة 
ف����ي تصريحات خاص����ة عن انه 
ُطلب منه الجلوس والتباحث مع 
وزير المالية مصطفى الش����مالي 
وعرض تصوره حول اعادة جدولة 
قروض المواطنين واسقاط الفوائد 
المركبة والذي يكفل حقوق جميع 

االطراف.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة 

ان تصور المعالج����ة الذي يحظى بالمباركة 
والضوء االخضر لن يكلف الحكومة ش����يئا 
وفي الوقت ذاته ستأخذ البنوك مستحقاتها 
الى جانب عدم تحميل المقترضين الكويتيين 
خطأ تغاضي البنك المركزي عن متابعة البنوك 

الم�حلية.
واوضح النائب د.الزلزل����ة ان مبلغ ال� 6 
مليارات دين��ار الذي تحدث عنه وزير المالية 

 يش������مل القروض ال��تي تف��وق
ال����� 70 أل��ف دين��ار بم����ا ف���يها 
االس����ته��اكية  الق������روض 

والعقارية.
وعن آلية تنفيذ التصور الذي 
يحمله قال الزلزلة نحن ال نفرض 
آلية معين����ة التي يمكن ان تكون 
من خال صندوق المعسرين على 
ان يتم تغيير الش����روط والنظم 
الخاصة به، مس����تطردا: ولكن اؤكد ان هدف 
التصور االساسي هو اعادة جدولة القروض 

واسقاط الفوائد.
واختتم النائب الزلزلة تصريحاته بالقول: 
ادع����و الجميع الى العم����ل بهدوء ومن خال 
تحكيم العقل الذي يقود الى التفكير والتروي 
بعيدا عن التصريحات المتشنجة من بعض 

اطراف السلطتين.

 الزلزلة: ُطلب مني التباحث مع الشمالي
لجدولة القروض وإسقاط الفوائد

سابقا.
وذكر الش����مالي ان رأس����مال 
الصندوق ق����د يحتاج الى بعض 
البسيطة في املستقبل،  الزيادات 
مش����يرا الى انه في حال احلاجة 
الى ذلك »فانني متأكد من موافقة 
االخوة اعضاء مجلس االمة على 
الزيادة خدم����ة للمواطنني  طلب 

املقترضني«.
واوضح ان »الهدف من صندوق 
املعسرين واجراء اي تعديل عليه 
هو معاجل����ة مش����كلة املواطنني 
املقترضني املتعثرين فقط«، مشيرا 
الى ان هناك الكثير من املواطنني 
املقترضني الذين ال يواجهون مشاكل 

في طريقة السداد.
ان اجمالي  الش����مالي  وذك����ر 
املديوني����ات للمواطنني حتى 31 
يونيو املاضي بل����غ ما يقارب 6 

مليارات دينار مع الفوائد.

انه ليس من  وقال الش����مالي 
الديون  املعقول ش����طب كل هذه 
التي كانت النس����بة الكبرى فيها 
استهاكية ومقسطة وجعل الدولة 
تتحملها، مشيرا الى ان »احلكومة 
لن تقصر في حل مشاكل املواطنني 

املتعثرين فعا وجعلهم يعيشون 
حياة كرمية«.

واضاف ان القانون الذي اقر في 
مجلس االمة العام املاضي وضع 
حلل مشاكل املتعثرين عن السداد 
الذين تف����وق التزاماتهم 50% من 
دخولهم الش����هرية حيث ستقوم 
احلكومة بس����داد القرض، مشيرا 
ال����ى ان »هذا الق����رض املقدم من 
الصندوق للمواطن املتعثر حلل 
عثرته سيصبح قرضا حسنا دون 

فوائد«.
وذكر انه حتى اآلن تقدم لهذا 
الصندوق 12.413 الف مواطن كان 
اجمال����ي مديونياتهم 521 مليون 
دينار حيث عمل����ت اللجنة حتى 
اآلن على تسوية 6086 مدينا بقيمة 

بلغت 134 مليون دينار.
وب����ني ان »من ذه����ب لتوثيق 
هذه التس����ويات بلغ 2649 مدينا 

لندن � كونا: اعلن وزير املالية 
مصطفى الشمالي ان تعديل قانون 
صندوق املعسرين هو احلل االمثل 
ملش����كلة مديوني����ات املواطنني، 
موضحا ان احلكومة ستنتهي قريبا 
من اجراء التعديات الازمة ليتم 
عرضها على مجلس االمة القرارها. 
واضاف الوزير الشمالي في تصريح 
ل� »كونا« قبيل مغادرته العاصمة 
البريطانية � لندن عائدا الى الباد 
ان اولى هذه التعديات هني متديد 
فترة التسجيل في الصندوق التي 
انتهت في 31 مارس من العام املاضي 
لتشمل املقترضني املتعثرين حتى 

31 ديسمبر 2008.
الثاني  التعدي����ل  ان  واوضح 
يتعلق بدراس����ة امكانية اقتراض 
املواط����ن م����رة اخ����رى بحيث ال 
تتعارض م����ع س����داده للقرض 
احلكومي والتس����وية التي عملها 

الشمالي: تعديل »صندوق المعسرين« الحل األمثل للمديونيات
أكد أن إجمالي مديونيات المواطنين حتى 31 يونيو الماضي بلغ 6 مليارات دينار مع الفوائد

مصطفى الشمالي

د.يوسف الزلزلة

د.ضيف اهلل ابورمية


