
مريم بندق
املالية  اللجن����ة  ق����ال رئي����س 
النائب  البرملاني����ة  واالقتصادي����ة 
د.يوس����ف الزلزل����ة ان صن����دوق 
املعسرين ليس احلل األمثل ملعاجلة 
مش����اكل املواطن����ن املتعثرين عن 
س����داد أقس����اط القروض. وأضاف 
ف����ي تصريحات خاصة   د.الزلزلة 
ل����� »األنباء« أنه بعد ان اس����تمعت 
اللجنة في اجللسة األخيرة للحكومة، 
تبن مب����ا ال يدع مجاال للش����ك ان 
الصن����دوق بالتعديالت املقدمة من 
احلكومة لن يؤدي الى حلول جذرية 
للمشاكل املترتبة على االقتراض من 
البنوك. وأعل����ن ان اللجنة ملتزمة 
بتقدمي تقريرها في جلسة 23 اجلاري 
متضمنا تسوية لقروض املواطنن 
خ����ارج إطار صندوق املعس����رين، 
واصفا هذه التسوية بأنها مفاجأة 
كبيرة للمجتمع الكويتي وستكون 
احلل األمثل ملعاجلة جذرية. وكشف 
رئيس اللجنة املالية واالقتصادية ان 
التسوية تتضمن ضوابط تختلف 
متاما عما قدمته احلكومة وتغطي 
املتعثرين الفعلين، وتضمن أيضا 
عدم تكرار املشكلة مستقبال وتفتح 
الباب للكثير م����ن املواطنن الذين 
لم يس����تفيدوا من الصندوق حتى 
في ظ����ل التعدي����الت املقدمة منها 
اللجنة  اآلن. وأوضح د.الزلزلة ان 
ستصوغ في اجتماعها صباح اليوم 

التسوية املثلى اجلديدة حلل مشاكل 
املقترضن دون استثناء وذلك من 
خالل االطالع على كل ما قدمه النواب 
من مقترحات، مضيفا ان التسوية 
اجلديدة تس����توعب كل املقترضن 
املتضرري����ن من الق����روض. وقال 
د.الزلزلة ان احلكومة قدمت أجوبة 
على استفسارات اللجنة ولم تستطع 
اإلجابة عن بعض االستف����سارات 
وحتتاج لفترة ط�ويلة لتقدميها وال 
ميكن للجنة ان تنتظر في ظل التعهد 
بتقدمي تقريره����ا في املوعد احملدد 
لالنتهاء من قضية املديونيات وهو 
23 اجلاري. وعدد د.الزلزلة سلبيات 
صندوق املعسرين والتي منها: تأخر 
النظر في طلبات املواطنن املقترضن، 
عدم وضوح بع����ض القضايا التي 
يعان����ي منها الن����اس وعدم وجود 
بنود واضحة في القانون الستيعاب 
هؤالء واقتصاره على معاجلة بعض 
فئات املتعثرين لكنه لم يشمل كل 

الفئات.
 واس����تطرد قائال: لذلك في ظل 
هذه السلبيات، سنفاجأ بأن فتح باب 
االستفادة من الصندوق سيمتد ملرات 
ثانية وثالثة ورابعة دون وجود حل 
جذري مع احتمال قائم بتكرار مشكلة 
املتعثرين في السنوات املقبلة، ولذلك 
ارتأت اللجنة ان تقدم تسوية جديدة 
تعالج كل هذه األزمات واآلثار الناجتة 

عنها بأسلوب جذري.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ األحد 26 من ذي احلجة 1430 ـ 13 من ديسمبر  2009 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
52

Al-Anbaa Sunday 13th December 2009 - No 12114

الزلزلة: تسوية جديدة للقروض خارج »المعسرين«
أعلن لـ »األنباء« أن التعديالت الحكومية على الصندوق ليست »الحّل األمثل« وأن »المالية البرلمانية« ستقدم تقريرها النهائي في جلسة 23 الجاري

»الشعبي«:  نأسف لصدور دعوة تعديل الدستور من أحد النواب 
والراشد يرّد: ليس كفرًا سياسيًا بل تفكير بصوت عال.. والظاهر ما عندكم شغل

الروضان: ال عالقة للحكومة بما يثار ولم نفكر في الموضوع مطلقًا

شهد يوم امس سجاال حول ما برز من توجهات وافكار 
حول تعديل الدستور، ونأت احلكومة بنفسها عن املوضوع، 
مؤكدة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن 
ال عالق����ة لها نهائيا مبا أثير من كالم حول هذا املوضوع 

ولم تفكر فيه نهائيا. 
من جهتها أبدت كتلة العمل الشعبي أسفها ألن تكون 
الدعوة لتعديل الدستور صدرت عن النائب علي الراشد 
محذرة من وج����ود محاوالت لتنقيح الدس����تور.وقالت 
»الشعبي« في بيان أصدرته أمس إن بعض القوى ومعها 
احلكومة احلالية تتوهم في الوقت احلاضر ان الفرصة التي 
انتظرتها طويال قد حانت، فخرج علينا أحد األبواق ناعقا 
بدعوة مغرضة لتنقيح الدستور مروجا اقتراحات بالغة 
اخلطورة والسوء من شأنها االنقضاض على أسس النظام 
الدميوقراطي وحتويل مجلس األمة الى مجلس استشاري. 

وأكدت »الشعبي« ثقتها في أن الشعب سيكون باملرصاد في 
التصدي للمحاوالت املشبوهة لتنقيح الدستور. من جهته 
رد النائب علي الراشد بقوله ان كل ما طرحه حول تعديل 
الدستور ما هو إال تفكير بصوت عال، مطالبا اجلميع بعدم 
تصوير املسألة وكأنها كفر سياسي أو جرمية. وأضاف 
الراشد: ان ما طرحته مجرد أفكار قابلة للنقاش والتعديل 
والزي����ادة واحلذف ضمن إطار النقاش حول الدس����تور. 
وزاد بقوله: يجب أال يتهم بعضنا بعضا، وعدم الدخول 
في النوايا. وإذا كان النقد الذي سيصدر موضوعيا فأهال 
وسهال به، أما إن كان لسبب ان علي الراشد هو من طرحه 
فأقول لهم »تسلوا في القضية ملدة أسبوعن ألن الظاهر 
ما عندكم شغل وتبحثون عن جنازة لتشبعوا فيها لطم، 
بعد أن فشلتم في ش����ل البلد من خالل تصريحكم بعدم 

التعاون مع رئيس الوزراء قبل سماع رده«.

وزير المالية لـ »األنباء«: اقتصادنا مازال األفضل..
وجاهز للردّ على أي استجواب

»الداخلية«: مهلة شهرين للوافدين المدرجين 
على شركات وهمية لتعديل أوضاعهم

ماضي الهاجري
جدد وزير املالية مصطفى الش����مالي تأكيده ان اقتصاد 
الكويت م����ازال األفضل واألك��ثر أمانا وان األيام س����تثبت 
ذلك. وعن االستجوابات، قال: ان احلكومة جتاوزت مرحلة 
االس����تجوابات بإصرارها على املواجهة وتفنيد ما جاء فيها 

من محاور.
 وقال الشمالي: ان املرحلة املقبلة ستكون مرحلة إجنازات 

ومرحلة يقوى فيها التشريع والقوانن االقتصادية.
وبش����أن تهديده باالستجواب في املرحلة املقبلة من قبل 
عدد من النواب، قال: الذي يريد استجوابي حياه اهلل، وسأفند 

ما سيأتي بصحيفة أي استجواب يقدم إلي.

أمير زكي
أصدر وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد تعليمات بدراس����ة اوضاع 
ما يزيد على 12 ألف وافد مدرجة اس����ماؤهم عل����ى قوائم املطلوب القبض 
عليهم وابعادهم عن البالد لوجودهم على قوائم شركات وهمية بحيث يتم 
منحهم مهلة مدتها ش����هران لتعديل اوضاعهم القانونية في البالد دون ان 

يتم ابعادهم بشكل تعسفي.

مدير عام بنك التسليف كيف السبيل إلى انقاذ العالم  )ص42( 
محمد النومس لـ »األنباء«:

ستؤثر  اإلسكاني  القرض  زيادة 
البنك ويصاحبها  على ميزانيـة 
القسـائم أسـعار  فـي  ارتفاع 

»األنباء«:  لـ  التربية  وزيرة 
ال تأجـيـل للدراســة 
نهايـة  تعديـل  ولكـن 
الدوام المدرسـي لبعض 
القمة أثنـاء  المـدارس 

ص22 و23

ص11

»جلوبـل« وتجربتها في جدولـة ديونهـا.. أول األمثلة لقدرة 
اإلدارة الجيدة على إنقاذ شـركات االسـتثمار  ص33

وزير النفط العراقي: طاقتنا اإلنتاجية  ستصل 
إلى 12 مليون برميل يومياً  

)متين غوزال(

االنتهاء من إعداد مشاريع القرارات  ومشروع البيان الختامي للقمة الخليجية 
و»كونا« تبث اليوم حديثاً لصاحب السمو األمير بمناسبة القمة   ص 11 ـ  14
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