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»األزرق« واألندية
 لـن تتأثـر 

احت��اد الك��رة ل��ن يك��ون 
متض��ررا م��ن الق��رار وبذل��ك 
م��ع  األزرق  مب��اراة  س��تكون 
اس��تراليا 6 يناي��ر املقبل ضمن 
إلى  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 
نهائي��ات كأس آس��يا 2011 ف��ي 

موعدها.
عل��ى  يؤث��ر  ل��ن  الق��رار 
اخلارجي��ة  األزرق  مش��اركات 
س��واء ف��ي تصفيات آس��يا أو 
كأس العالم وفي جميع املراحل 
السنية باس��تثناء املشاركة في 

اوملبياد لندن 2012.
التعلي��ق لن يط��ول أندية 
الكوي��ت والقادس��ية وكاظم��ة 
االحتاد  كأس  ف��ي  للمش��اركة 
اآلس��يوي وكذل��ك ف��ي بطولة 

األندية اخلليجية لكرة القدم.
م�ش��ارك���ة األزرق ف��ي 
»خليج��ي 20« املق��ررة إقامتها 
ف��ي اليمن نهاية الع��ام احلالي 

ستكون نافذة.

خطة حكومية إلفشال »القروض« وتفعيل »المعسرين«
مجلس الوزراء ينعقد اإلثنين وتنسيق مع »األمة« لتحديد جلسة التعديالت الرياضية.. ونواب »أم الهيمان« يؤجلون استجواب رئيس الحكومة مؤقتًا

تعليق عضوية الكويت في األسرة األولمبية الدولية
و»الهيئة« تردّ: مؤقت وسيُرفع بعد إنجاز التعديالت   
طالل الفهد: »أعدموني إذا لم ُيرفع اإليقاف ومستعد للمحاسبة إذا كنت أحد المتسببين في األزمة«

فليطح: غير ملزم لـ »الفيفا« واتحاد الكرة الكويتي
إيران: موسوي يطلق مبادرة للحل

ويعلن استعداده لـ »الشهادة«

موافقة مبدئية على زيادة بدالت
السكن للمعلمين واألطباء الوافدين

»أجيليتي« تقترب من تسوية قضيتها

طهرانـ  وكاالت: ازدادت األزمة اإليرانية الداخلية بني املعارضة 
والنظام تعقيــــدا، خاصة بعد احداث عاشــــوراء، وهذا ما جعل 
أبرز زعماء املعارضة مير حسني موسوي أمس يؤكد استعداده 
لـ »الشــــهادة« في معركته ضد إعــــادة انتخاب الرئيس محمود 
احمدي جناد، مطلقا في الوقت نفسه مبادرة حلل األزمة الراهنة 

من خمس نقاط.

مريم بندق
أفادت مصادر مسؤولة لـ »األنباء« بأن مجلس اخلدمة املدنية وافق مبدئيا 
على زيادة بدل الســــكن للمعلمني واألطباء البشريني غير الكويتيني، مشيرة 
الى ان اإلقرار النهائي ســــيكون بعد النظر بشكل شامل الى البدالت املقدمة من 
الوزارات األخرى. هذا واعتمد املجلس ترشيح هدى العيسى وكيال مساعدا في 

جلنة املناقصات املركزية.

مريم بندق - حسين الرمضان - ماضي الهاجري
قبل يومني من التصويت على املداولة 
الثانية لقانون إسقاط فوائد القروض، 
كشــــفت مصادر مطلعة لـــــ »األنباء«  
املعد للتعامل  الســــيناريو احلكومي 
مع األغلبية النيابية املتوافرة لتمرير 
القانون. وقالت املصادر: إن احلكومة 
ستقوم برد القانون الى املجلس ليحتاج 
 بذلك الى أغلبية خاصة لتمريره واملقررة 
بـ 44 صوتا، وهو ما ال متلكه الغالبية 
النيابية، وبالتالي سيتم ترحيل القانون 
الى دور االنعقاد املقبل ليتم التصويت 
عليه ومتريــــره باألغلبية العادية 33 
صوتا.وأوضحت املصادر ان احلكومة 
ستستغل هذه الفترة لتقدمي تعديالت 
جذرية على قانون صندوق املعسرين، 
بحيث يتم تفعيل الصندوق بشكل أكبر 
وأوسع وإبطال مفعول قانون إسقاط 
فوائد القروض وتفريغه من محتواه. 
من جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
بأن مجلس الوزراء ســــيعقد جلسته 
األســــبوعية االعتيادية مساء بعد غد 
االثنني. وأوضحت املصادر ان احلكومة 
ستحضر جلسة املداولة الثانية حول 
القروض 5 اجلاري الى جانب جلسة 
غير محددي اجلنسية التي ستعقد 12 
اجلاري وان احلكومة مستعدة للجلسة 
في هذا التاريخ وليس قبله، مشــــيرة 
الى ان جلسة مجلس الوزراء ستناقش 
االستعداد للجلستني الى جانب التنسيق 
مع املجلس بشأن حتديد تاريخ جللسة 

املداولة الثانية للتعديالت الرياضية.  
في املقابل أكدت مصادر حكومية رفيعة 
لـ »األنباء« أن جهودا نيابية تبذل بهدف 
التوصل خالل اليومني املقبلني الى بلورة 
نهائية حول التعديالت املقترحة لضمان 
عدم رد القانون من احلكومة كاشــــفة 
عن ان الضوابط املطروحة للدراســــة 
تتعلق بالفئات املستفيدة من القانون 
بالنظر الى أوضاعهــــم املالية واحلد 
األقصى للرواتب التي يحصلون عليها 
الى جانب تاريخ شــــمول املقترضني 
بالقانون. مشيرة إلى أن  قانون اللجنة 
املالية يتميز باملرونة والشمولية لفئات 
متعثرة لم يشملها صندوق املعسرين، 
مضيفة: ان احلديث عن التكلفة الباهظة 

لقانون اللجنة املالية غير صحيح.
من جانب آخر وعلى صعيد قضية 
 أم الهيمان، قالت مصادر نيابية مطلعة 
لـ »األنباء« ان النــــواب الذين أعلنوا 
تبنيهم للقضية قرروا تأجيل استجوابهم 
لسمو رئيس الوزراء مؤقتا تفاعال مع 
جدية احلكومة في حل القضية. وأكدت 
املصادر ان النواب قد أرجأوا املساءلة 
لرئيس الوزراء، مشيرة الى ان القصد 
من وراء االستجواب هو حث احلكومة 
على التحرك ومعاجلة القضية. وأشارت 
املصادر إلى ان القرارات األخيرة التي 
اتخذتها احلكومة وأعلن عنها قد حظيت 
بقبول النواب بشكل مبدئي، مؤكدة أنه 
ومن مبدأ التعاون مع احلكومة ارتأى 
النواب عدم التصعيد ومتابعة اإلجراءات 

احلكومية التي قد أعلن عنها.

 مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
أصدرت اللجنة االوملبية الدولية امس قرارا 
بتعليق عضوية الكويت في األســـرة االوملبية 
الدولية، حتت بند رقم 9/28 من الالئحة االوملبية، 
مذيـــال بتوقيع رئيس اللجنة جاك روغ، مؤكدة 
انها لن تتمكن من النظر في إلغاء ذلك التعليق إال 
في حال احترام االتفاقات املوقعة معها ووضعها 
موضع التنفيذ لضمان استقالل احلركة االوملبية 

في الكويت.
وفي اول رد فعل قـــال رئيس الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة فيصل اجلزاف ان اإليقاف 
مؤقت وسيرفع بعد االنتهاء من تعديل القوانني 
الرياضية، مشـــيرا الى ان القرار لم يتطرق الى 

موضوع حل األندية العشرة.
من جهته قال نائبه للشؤون الرياضة حمود 
فليطح ان القرار غير ملزم لالحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( واحتاد الكـــرة الكويتي، مبينا ان 
مجلس ادارة الهيئة سيعقد اجتماعا االثنني املقبل 

لوضع احللول.
من جانبه، قال الشيخ طالل الفهد »أعدموني 
اذا لم يتم رفع اإليقاف وانا مســـتعد للمحاسبة 

اذا كنت املتسبب«.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة نادي كاظمة جهاد 
الغربللي انه لو كان في موقع يسمح له باتخاذ 

القرار لرفع قضية بحق »االوملبية الدولية«.

من ناحيته، قال أمني ســــر نادي خيطان السابق 
ناصر العجمي انه سبق ان حذرنا ورددنا وقلنا ان 

االيقاف او التعليق سيأتي ال محالة.

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان »أجيليتي« أوشـــكت 
على إجناز املفاوضات التي تقـــوم بها حاليا مع وزارة العدل 
األميركية والتوصل الى اتفاق لتسوية القضية الدائرة بينهما 

حاليا.
 وقالت املصادر ان االتفاق سيكون من خالل شروط تتعلق 
بوجود ضمانات، فضال عن تقدمي تسويات إلنهاء حدة النزاعات مع 

وزارة العدل واجليش األميركي بشأن العقود اللوجستية.
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كويتي وسورية من أوائل مواليد 2010
في »العدان« و»الجهراء«  ص13
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صورة ضوئية لقرار اللجنة األوملبية الدولية


