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Al-Anbaa Tuesday 27th October 2009 - No 12067 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 8 من ذي القعدة 1430 ـ 27 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

الثالثاء

«المعسرين» يشمل من لديهم التزامات شهرية ٤٠٪ من الراتب وبأثر رجعي
«الشعبي» ونواب يسـتعجلون اليوم  تقرير «المالية» حول المديونياتد. روال طلبت تعديل شروط «الصندوق» بأال تقل األقساط عن ٢٠٪ شهريًا

تعديل ٣ بنود ورفع جدول األولويـات لمكتب المجلس إلقرارهلجنة األولويات اعتمدت ٧٣ أولوية ما بين مشروع واقتراح

«كيبكو»: اتفاقية الـ ٨٠ مليون دينار 
مع «الوطني» لتقديم تسهيالت جديدة

«الصحة» تعلن الوفاة
الـ ١٣ بإنفلونزا الخنازير

«الشؤون» تعود للعمل بالنظام القديم عبدالصمد ألمانة السر والزلزلة لـ «المالية»
في معامالت قطاع العمل

اكد مصدر مســــؤول في شركة مشـــاريع 
الكويت «كيبكو» أن الشركة بــصدد االعــالن 
عـــن موعد توقيــــع اتفاقية مع بنك الكويت 
الوطنــــي يقوم مبوجبهــــا «الوطني» بتقدمي 
تسهيالت جديدة لـ «كيبكو» بقيمة ٨٠ مليون 

دينار.
وشدد املصدر على ان موعد توقيع االتفاقية 
سيعلن عنه قريبا، مشيرا الى أن االتفاقية لن 
تكون إلعادة جدولة قرض لصالح الشــــركة 

وامنا لتقدمي تسهيالت جديدة.

الشعار التجاري لـ «كيبكو»

الوفاة  أعلنت وزارة الصحـــة عن 
الـ ١٣ بانفلونزا اخلنازير، وهي لوافدة 
عربية تبلغ مـــن العمر ٣٠ عاما كانت 
تعاني من بدانـــة مفرطة وارتفاع في 
التنفس، وكذلك  السكر وصعوبة في 
ارتفاع في درجة احلرارة، وقد أدخلت 

الى احد املستشفيات العامة.

بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء»، عقد قطاع 
العمل في وزارة الشؤون اجتماعا إلعادة النظر 
في تشــــغيل نظام ميكنة خدماته، حيث اتخذ 
قرارا بتنفيذ كل معامالت القطاع وفق النظام 
القدمي، على أن يتم ادخال املعلومات لبرنامج 

امليكنة بتأن بعد معاجلة اخللل والعقبات التي 
تواجــــه العمل. وقرر االجتماع متديد املرحلة 
التجريبية للميكنة ٣ شهور، وتأجيل تطبيق 
امليكنة على إدارة عالقات العمل أسوة بإدارة 
التفتيش حتى إشعار آخر وحلني جناح البرنامج 

في االدارات.

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مستضيفا االجتماع التشاوري األول لرؤساء حترير الصحف في مبنى «األنباء» مساء أمس األول  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وعدد من النواب خالل املؤمتر الطارئ  لنصرة املسجد األقصى أمس

األنباء  االقتصاديـةاألنباء  االقتصاديـة

«التحالف» يطالب باستقالة وزير الداخلية
أكد التحالف الوطني الدميوقراطي 
ان أول مداخل االستقرار للدولة مبني 
على العالقة الداخلية بني أفراد األسرة 
احلاكمـــة، محمـــال مجلـــس الوزراء 
مســـؤولية تردي األوضاع الداخلية 
التحالف، في  اإلدارة. وطالب  وسوء 
بيان أصدره أمس مبناســـبة افتتاح 
دور االنعقاد اجلديد، وزير الداخلية 

بتقدمي استقالته من منصبه أو بإقالته، 
مشددا على ضرورة تبني مجلس األمة 
للمشاريع التنموية. وشدد التحالف 
على متســـكه بالدســـتور واحلفاظ 
الدستورية وحماية  على املكتسبات 
املال العام والوحدة الوطنية ودعمه 
املتواصل للجهود اإلصالحية واملشاريع 

التنموية.

(هاني الشمري)

رؤساء تحرير الصحف إلنشاء اتحاد للناشرين
عقد رؤســـاء حترير الصحف اليومية السياسية اجتماعهم 
التشاوري األول في مقر «األنباء» مساء أمس األول واستعرضوا 
سبل التنســـيق والتعاون واتفقوا على عقد اجتماعات دورية 
ملتابعة عدد من القضايا املشتركة وأبرزها إنشاء احتاد لناشري 
الصحف. وانبثقت عن االجتماع جلنة سداسية ستتولى مناقشة 

الـــنظام األساسي وإجراءات إشهار االحتاد، ومت االتفاق على جملة 
من األمـــور منها تكليف فريق مبقابلة املختصني في الســـلطة 
القضائية بشأن الدعاوى التي ترفع على املؤسسات الصحافية 
بشـــكل عام، والتأكيد على املســـؤولية االجتماعية امللقاة على 

التفاصيل ص١٥عاتق الصحافة الكويتية.

المدير العام لإلدارة ونائب المدير لشؤون المكافحة ونائب المدير للشؤون المالية 
ورئيس قسم اإلعالم في «اإلطفاء» حّلوا ضيوفًا على ديوانية «األنباء»

للتعامل  مستعدون 
مــع تطـورات 
من  نووية  إقليميـة 
خالل لجنة يترأسها 
الداخليـة وزيـر 

مدير عام االطفاء والعميد يوسف االنصاري والعقيد خالد التركيت والرائد خالد االنصاري في ديوانية «األنباء» ص٢٤ و٢٥

(متين غوزال)

اللواء المنصوري: وفيات «العيون» استشهدوا باستنشاقهم 
ألسنة اللهب وحرارة الخيمة تجاوزت الـ ١٥٠٠ درجة في ٩٠ ثانية

العمـر: أصـول «بيتـك» ارتفعت بنسـبة ٥٪ 
لتصل إلى ١١ مليـار دينار فيما ارتفعت قيمة 
الودائع بنسبة ١١٪ بالغة ٧ مليارات ص٣٩

هل تنجح فكرة اندماج شركات الصيرفة بالتحول إلى بنك؟  ص٣٤

ديوان المحاسبة يرفع لـ «المالية» 
ص٣٤ «الكويتية»  عـن  تقريره 

«الوطني» يكـرم موظفيه وفروعه 
المتميزين بجودة الخدمة ص٤٠

محمد العمر

التفاصيل ص١٤ التفاصيل ص٧

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري  -  سامح عبدالحفيظ

يتفضل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بإلقاء النطق 
السامي صباح اليوم إيذانا بافتتاح 
دور االنعقاد العــــادي الثاني من 
الفصل التشــــريعي الثالث عشر 
ملجلس األمة. هذا وعلمت «األنباء» 
ان ســــمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد طلب من وزير املالية 
مصطفى الشــــمالي التنسيق مع 
التعديالت  مــــن  النواب لالنتهاء 
املطلوبــــة على قانــــون صندوق 
املعسرين. وأبلغت مصادر مطلعة 
«األنباء» ان الوزير الشمالي اجتمع 
والنائب د.يوسف الزلزلة للوصول 
الى الرؤية النهائية التي يتفق عليها 
لصياغة االقتراح بقانون لتعديل 
قانون املعسرين. وكشف د.الزلزلة 
عن التوصل التفاق مع احلكومة بأن 
يشمل صندوق املعسرين املواطنني 
التزاماتهم  الذين تبلغ مجمــــوع 
املالية الشــــهرية ٤٠٪ من الراتب 
فأكثر. وقال د.الزلزلة لـ «األنباء» 
ان القسط اجلديد بعد إعادة جدولة 
القروض ســــيكون ٤٠٪ فقط من 
إجمالــــي ما يحصل عليه املواطن 
شــــهريا، وأضاف ان هذا االتفاق 
سيطبق بأثر رجعي على املتعثرين 
الذين متت جدولة فروضهم مؤخرا 
على أساس القسط ٥٠٪ من الراتب 

ليصبح القسط اجلديد ٤٠٪ فقط 
من الراتب.  وعلى الصعيد نفسه 
كشــــف النائب أحمد الســــعدون 
ان كتلة العمل الشــــعبي ونوابا 
سيقدمون خالل جلسة اليوم طلبا 
الستعجال تقرير «املالية» إلنهاء 
تقريرها عن اقتراحات املديونيات 
في موعد أقصاه ١١ نوفمبر وإدراج 
التقرير على جدول أعمال جلسة 
١٧ منه. هذا وقدمت النائبة د.روال 

دشــــتي أمس تعديال على قانون 
صندوق املعسرين يقضي بالسماح 
بالتسجيل في الصندوق ملن تزيد 
التزاماته علــــى ٤٠٪ وان تكون 
األقســــاط بعد دخوله الصندوق 
مبــــا ال يقل عــــن ٢٠٪ من الدخل 
الشــــهري على أال تتعــــدى مدة 
استرجاع القرض ٢٥ عاما. وأمس 
انهت جلنة األولويات البرملانية 
أعمالها باعتماد اجلدول النهائي 

ألولويات السلطتني الذي تضمن 
٧٣ أولوية بني مشروع واقتراح 
بقانون حيث جــــرى توزيع ٢٣ 
أولوية على جدول أعمال اجللسات 
ابتداء من ٣ نوفمبر املقبل وحتى 
١٤ أبريل. مصادر مطلعة أبلغت 
«األنبــــاء» ان اللجنة عدلت على 
٣ بنود ورفعــــت اجلدول لهيئة 
مكتب املجلس إلقراره ثم إحالته 

الى املجلس.

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

ذكرت مصادر نيابيــــة أن الـــنائب عبدالرحمن 
العنجــــري سيترشــــح لعضـــوية اللجنــــة املالية 
والصحيــــة والنائب د.جمعــــان احلربش للداخلية 
والدفاع والتعليميــــة، والنائبة د.معصومة املبارك 
للخارجية والتشريعية والبيئة واملرأة واالحتياجات 
اخلاصة، ود.أسيل العوضي للتعليمية والبيئة وعدنان 
عبدالصمد ألمانة سر املجلس وامليزانيات. فيما نفى 
النائب د.يوسف الزلزلة نيته الترشح ألمانة السر، 

التفاصيل ص٨وأكد على ترشحه لرئاسة «املالية» فقط.

التفاصيل ص٦ - ٩

األمير وولي العهد استقبال
خالد المرزوق وفواز المرزوق

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبالً خالد يوسف املرزوقصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبالً خالد يوسف املرزوق

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمس في قصر بيان القيادة السياسية هنأت الفهد بجائزة أفضل شخصية رياضية عربية
العم خالد يوسف املرزوق وفواز خالد املرزوق، كما استقبل سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد العم خالد يوسف املرزوق وفواز خالد املرزوق.
من جهة ثانية، بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى الشـــيخ أحمد الفهـــد نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
عبر فيها ســـموه عن خالص تهانيه مبناسبة حصوله على جائزة أفضل 

شخصية رياضية عربية في الدورة األولى جلائزة محمد بن راشد آل مكتوم  
لإلبداع الرياضي تقديرا ملا يحظى به من تقدير في األوســـاط الرياضية 
ومـــا حققه من إجنازات هيأته للفوز بهذا اللقب الرياضي الرفيع، متمنيا 
ســـموه له دوام التوفيق خلدمة الوطن العزيـــز ورفع رايته في مختلف 

احملافل الدولية.
كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.


