
فلس
100

صفحة
52

Al-Anbaa Sunday 25th October 2009 - No 12065 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ األحد 6 من ذي القعدة 1430 ـ 25 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

أصحاب األعمال يهددون 
»الشؤون« باللجوء إلى القضاء

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون عن اجتماع عقد 
في إدارات العمل بني أصحاب 
األعم����ال واملديري����ن. وبني 
املص����در ان أصحاب األعمال 
أبلغوا املديرين باستيائهم من 
ط����رق التبليغ حول حتديث 
البيانات وطالبوهم مبنحهم 
فترة زمنية محددة للتحديث، 
وبادر أصح����اب األعمال إلى 
ف����ي حال عدم  ابالغهم بأنه 
اس����تجابة ال����وزارة لطلبهم 
سيلجأون إلى القضاء ملقاضاة 
الوزارة بسبب تعطيل األعمال 

واملصالح.

األنباء االقتصاديـة

جمال الشايع

عبدالعزيز البدر

مها الغنيم

فهد املخيزمي

»األنباء«:  جمال  الشـايـع لـ 
الشـركات  معامالت  وقـف 
لـحـفـظ  المخـالـفــة 
ص33 المسـاهمين   حقـوق 

إنتيلـجنس«  »كــابيتـال 
تثبـت تصنـيـف »بيتـك« 
عند )A+( علـى الـمديين 
ص35 والبـعيـد   القصيـر 

األغلبية الساحقة من البنوك 
الدائنـة  لـ »جلوبـل« توافق 
على البنـود المتعلقة بخطة 
إعـــادة الجدولـة ص37

فهد المخيزيم: فقدان الشفافية 
المشـروعة  غير  الصفقات  وراء 
االنكشافات  ومعالجة  بالبورصة 
البنكيـة جـاءت متأخرة ص38

عشاء السلطتين: تفاهم على »القروض«
المحمد: »تفاءلوا بالخير تجدوه« وسـنتعاون لما فيه مصلحة الكويتالخرافي: إذا كنا نريد خدمة المواطنين فالبد من تعديل شروط »المعسرين«

الشمالي أعلن التوصل إلى تفاهمات مع النواب لحل القضية.. والبصيري اعتبر تقديم الحكومة لبرنامج عملها والخطة التنموية يرسم خارطة طريق للعمل بين أعضاء السلطتين

أعاد وزير الداخلية الش���يخ جاب���ر اخلالد التأكيد 
على ان »الداخلية« أرسلت كتابها بخصوص اللوحات 
اإلعالنية اخلاصة بانتخابات 2008 للنيابة العامة في 
تاريخ 1 يونيو 2009 وقبل تاريخ تقدمي االستجواب في 
8 يونيو. واضاف اخلالد في معرض رده على النائب 

مسلم البراك ان العبرة هي في اتصال علم النيابة وليس 
مباذا عملت وردها ايجابي. موضحا ان عدم الرد على 
البراك يأتي العتبارات دستورية الفتا إلى أن حتويل 
املوضوع إل���ى النيابة جعله من اختصاصا الس���طة 

القضائية وال يجوز التدخل في شؤونها.

الخالد للبراك: »اللوحات االنتخابية« لدى النيابة
وال يجوز التدخل في شؤون السلطة القضائية 

»التسليف«: قرارات مهمة لتسهيل الحصول على قروض إسكانية

التفاصيل ص5

وكيل المراقبة والتحكم 
في »الكهرباء والماء «

 م.علي الوزان لـ »األنباء«:

وكيل الداخلية المساعد لشؤون 
المرور  رّد على أسئلة القراء خالل 

استضافته في ديوانية »األنباء«

اعتمد مجلس إدارة بنك التسليف واالدخار برئاسة 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد مجموعة 
من القرارات التي تسهل عملية احلصول على قروض 
إسكانية بشروط ميسرة، وقال بيان صحافي ان هذه 
القرارات تخص أصحاب القسائم اخلاصة التي كانت 
بيوتا حكومية في األصل، وخفض الفائدة السنوية 
املقررة على البنك والتي تبلغ 2%، والسماح بإقراض من 
يتصرف أو يبيع عقاره ويسدد مديونيته، وتخصيص 

التفاصيل ص1013 آالف دينار ملالكي بيوت التركيب.

ص16

تنفـيذ مشـروع تبريد 
المناطق  يخفض االستهالك 
بنسبة 44% ونظام إدارة 
الطلب  على األحمال يوفر 

300 ألف دينار يومياً

مليـون  الدوسـري:  اللـواء 
تتحـرك  مركبة  ألف  و500 
فـي الطرقــات علـى %6 
من مسـاحة الكويـت فقط  

ص24و25

أهم قرارات بنك التسليف واالدخار
  اسـتثناء القسـائم اخلاصة التي كانـت بيوتا حكومية من شـرط

 الـ 375 مترا مربعا.
 تخفيض الفائدة السنوية على البنك واملقدرة بـ %2.

 السماح بإعادة إقراض من يتصرف أو يبيع عقاره ويسدد مديونية البنك.
 تفعيل قرار تخصيص مبلغ 10 آالف دينـار ملالكي بيوت التركيب 

نصفها منحة والنصف اآلخر قرض.

الزلزلة: اتفاق مع الحكومة على جدولة القروض وإسقاط الفوائد 

)هاني الشمري(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان احلضور من النواب والوزراء خالل العشاء الذي أقامه اخلرافي على شرف أعضاء السلطتني 

أكد لـ »األنباء« تقديم قانون لتعديل صندوق المعسرين  بداية دور االنعقاد المقبل مع إعطائه صفة االستعجال يسمح بإعادة االقتراض

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
ش��يئا فشيئا بدأت الصورة تتضح باجتاه ايجاد حلول 
ناجع��ة لقضي��ة معاجلة الق��روض ومديوني��ات املواطنني 
وبصورة توافقية يجمع عليها أعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذية. وفي هذا اإلطار كشف النائب د.يوسف الزلزلة 
ع��ن اتفاق م��ع احلكومة إلع��ادة جدولة أص��ول القروض 
وإس��قاط الفوائد املس��تحقة عل��ى املواطن��ني املقترضني 
والس��ماح لهم باالقتراض مرة أخرى عل��ى أن يتم إيقاف 
جمي��ع االلتزام��ات املس��تحقة عل��ى املقترض م��ن بداية 
التقدم لتس��وية قرضه حتى االنتهاء من اإلجراءات. وقال 
النائب الزلزلة ل� »األنباء«: س��نقدم اقتراحا بقانون بصفة 
االس��تعجال بداي��ة دور االنعقاد املقب��ل يتضمن تعديالت 

جوهرية على قانون صندوق املعس��رين احلالي حلل أزمة 
املواطنني املتعثرين في الس��داد واالنتهاء من هذه القضية 
التي أدت الى تأزمي العالقة بني املجلس واحلكومة. وأضاف: 
س��يتم تقدمي اقتراح بقانون بالتع��اون مع 5 نواب ملعاجلة 
قضي��ة أعداد كبيرة من املواطنني املتعثرين وغير القادرين 
على مواصلة السداد ممن تزيد أقساطهم الشهرية على %50 
من إجمالي الراتب ال��ذي يحصلون عليه. وأضاف الزلزلة: 
ان التعدي��الت اجلديدة تلزم احلكوم��ة بدفع إجمالي أصل 
القرض املس��تحق على املواطن وإسقاط الفوائد املستحقة 
عليه وإعادة جدولة أص��ل القرض مبا يضمن حياة كرمية 
للمواطن. واس��تدرك الزلزلة بأن االتفاق يشمل املقترضني 
من جميع البنوك، أما البنوك اإلسالمية فستتم إعادة جدولة 

أص��ل القرض بحيث يتم التوصل ال��ى رؤية وحل لقضية 
األرب��اح التي ترتب��ت على أصل الدين. واس��تطرد الزلزلة 
قائ��ال: ان من ضمن احللول املطروحة الس��ماح للمواطنني 
املس��تفيدين بإعادة االقتراض م��رة اخرى في حال طرأت 
زيادة عل��ى رواتبهم بعد تقاضي عالوات أو بدالت جديدة. 
واختت��م الزلزل��ة حديثه قائ��ال: ان االتف��اق تضمن ايضا 
وقف جميع االلتزامات املستحقة على املقترضني من بداية 
التقدم للصندوق حتى انتهاء اإلج��راءات وإعادة اجلدولة. 
من جانب آخ��ر، أكدت مصادر نيابي��ة مطلعة ان عددا من 
القوى السياسية ستعقد اجتماعا لها خالل اليومني املقبلني 
اس��تعدادا لبداية دور االنعقاد والتنسيق من أجل انتخابات 

اللجان وتوزيع مناصب هيئة مكتب املجلس.

حسين الرمضان
خيمت أج���واء التفاؤل والرغبة في 
التعاون ملا فيه مصلحة املواطنني على 
العشاء الذي أقامه رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي مساء أمس على شرف 
أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية. 
وانعكست هذه األجواء على تصريحات 
رئيسي مجلسي األمة والوزراء بالتأكيد 
على الرغبة في استمرار الروح الطيبة 
والتنس���يق فيما بني أعضاء السلطتني 
لكي يستطيعوا اإلجناز. وبشأن قضية 
القروض أكد الرئيس اخلرافي اننا إذا 
كنا نريد فعال مصلحة املواطنني فالبد 
من تعديل شروط االستفادة من صندوق 
املعسرين، مبينا ان هذا األمر لن يتحقق 
إال بتعاون الس���لطتني. من جهته، عبر 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد عن تفاؤله ببداية دور االنعقاد، 
مؤكدا ان أهم شيء خدمة الكويت، وأضاف 
سموه: إن شاء اهلل سنتعاون ملا فيه خير 
الكويت.  وعودة الى موضوع القروض 
فقد حمل���ت تصريحات وزي���ر املالية 
مصطفى الشمالي على هامش العشاء 
بشرى بوجود تفاهم حلل هذه القضية، 
حيث قال: »وصلنا إل���ى تفاهمات مع 
النواب بشأن القروض وكل أمور اخلالف 
س���تحل«. من جانبه، قال وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
إن احلكومة ستحضر اجللسة االعتيادية 
17 املقبل، مشيرا الى ان تقدمي احلكومة 
لبرنامج عملها وخطة التنمية أدى لرسم 
خارطة طريق للعمل بني السلطتني.من 
جهة أخرى قال الوزير السابق أحمد باقر 
إن الرئي���س اخلرافي تعرف على أفكار 
ورؤى مجموعة ال� 26 خالل لقائه معهم 

التفاصيل ص6 و7عصر أمس.


