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)متين غوزال(مجموعة من املواطنني يحتفلون على طريقتهم اخلاصة بإقرار قانون شراء الفوائد وجدولة املديونيات أمس

بعد 4 سنوات.. األغلبية تمّرر إسقاط الفوائد وجدولة القروض 
والحكومة تترّصد: ندرس جميع الخيارات و»الرّد« أرجح

رئيس اللجنة المالية أكد أن الحكومة تركت الباب مفتوحًا لقبوله.. والشمالي جّدد الرفض: صندوق المعسرين هو الحّل

مريم بندق ـ حسين الرمضان
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أخيرا وبعد نحو 4 سنوات 
من األخذ والرد وبحكم أغلبية 
»مريحة« مر قانون إسقاط الفوائد 
وجدولة مديوني����ات املواطنني 
ف����ي ظل ترصد حكوم����ي برّده 
إلى املجل����س عبر رفع توصية 

لصاحب السمو األمير بذلك.
لم متنع احملاوالت األخيرة 
للحكومة وبعض النواب مرور 
القانون الذي وصفه نواب بأن 
إقراره يعد إجنازا كبيرا، مهنئني 
الش����عب بتحقيقه، وآملني من 
احلكومة احترام رأي األغلبية 
وع����دم رد القان����ون. لكن الرد 
احلكوم����ي جاء س����ريعا وعلى 
لس����ان وزير املالي����ة مصطفى 
الشمالي الذي جدد التأكيد على 
أن »صن����دوق معاجلة أوضاع 
املواطن����ني املتعثرين هو احلل 
الناجع ملواجهة هذه املشكلة ولن 
نوافق على القانون« ولم ينف 
إمكانية إحالة  الوزير الشمالي 
القانون إلى احملكمة الدستورية. 
فيما قال وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األمة روضان الروضان 
إن مجلس الوزراء سيدرس في 

جلسته املقبلة جميع اخليارات 
املتاحة، مؤكدا أن الرأي األرجح 
»أننا سنرفع توصية لسمو األمير 

برّده«.
من جهت����ه، أع����رب رئيس 
املالي����ة واالقتصادية  اللجن����ة 
الزلزلة عن  النائب د.يوس����ف 
القانون بالرغم  تفاؤله بتنفيذ 
من التصريح����ات التي تناثرت 
هنا وهناك بأن احلكومة سترد 

القانون.
النائ����ب د.الزلزلة:  وق����ال 
متفائل����ون ألننا نعلم يقينا أن 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد يتفهم احلالة املعيش����ية 
املواطنني  أغل����ب  التي مير بها 
الذين أثقلت كاهلهم االلتزامات 
البن����وك والفوائد  املالية جتاه 
املتراكمة التي ألزموا بها نتيجة 
عدم إنصافه����م من قبل البنوك 
والبنك املركزي. واستطرد: إن 
تصريح وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
الذي قال فيه ان مجلس الوزراء 
سينظر في القانون ولكن على 
األغل����ب انه س����يتم رده، ترك 
مجاال مفتوح����ا إلمكانية قبول 

القانون.

في بداية اجللسة أبدى النائب مسلم البراك وعدد من النواب اعتراضهم 
على رفع الرئيس اخلرافي جللسة الثالثاء. وقال البراك ان هذا مجلس امة 
وليس شركة من شركات اخلرافي، فرّد الرئيس اخلرافي بالقول: لن اسمح 
ان تقول ان مجلس االمة شركة للخرافي ولن اسمح بتحويل قاعة عبداهلل 
السالم لديوانية مسلم البراك. من جهة أخرى، وبعد إقرار القانون صفق 
اجلمهور بحرارة، وعلق الرئيس اخلرافي بالقول: يا اخوان صدقوني ال 
تفرحون. إلى ذلك، اعلن وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري ان احلكومة س���تحضر اجللسة اخلاصة اليوم 

ملناقشة احلقوق املدنية واالجتماعية لغير محددي اجلنسية.

حوار بني الرئيس اخلرافي والنائب مسلم البراك على املنصة

التفاصيل  ص6 - 9

األنباء  االقتصادية

السـوق في 2010 بحاجة ألكثر من تدشـين 
مـؤشـر جديد وتغيير نظام التـداول  ص32

الرشيد: »نفط الكويت« لديها اإلمكانيات والتقنيات 
الالزمة لمرحلة اإلنتاج من حقل المطربة  ص38

البــراك: »زيـن« أصبحـت أكبر شـركـة تـوفر 
روافد التجارة المتنقلة على مستوى العالم ص39

العدواني نائبًا لوكيل الحرس الوطني
وترشيح 6 عقداء كوكالء مساعدين

البراك: مجلس األمة  ليس شركة تابعة 
.. والخرافي يرد: قاعة عبداهلل السالم ليست ديوانية

عبدالهادي العجمي
أبلغت مصادر عسكرية ان نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد سيعتمد خالل ال� 48 ساعة املقبلة تعيني العميد زيد العدواني نائبا 
لوكيل احلرس اللواء ناصر الدعي. وأوضحت املصادر انه مت اعتماد تعيني 
6 وكالء مساعدين كاشفة ان من أبرز الضباط املرشحني لشغل هذه املناصب 
العقداء وليد النويف، مشعل راشد املطيري، سابح العنزي، هاشم الرفاعي، 
وليد شارة، عماد الوازع. من جهة ثانية، أوضحت مصادر عسكرية التحاق 
170 رائدا من الدفع���ة 20 و80 نقيبا من الدفعة 27 و240 مالزما أوائل من 

الدفعة 32 في اجليش األسبوع املقبل بدورة اختبارات ترقية.

170 رائدًا و80 نقيبًا و240 مالزمًا يلتحقون بدورة ترقية في الجيش

الشيخ علي العبداهللالشيخ مبارك الدعيج الشيخ خالد العبداهلل الشيخ أحمد الفهد

رئيس الحكومة الُمقالة في غزة ووزير الخارجية 
استقبال وفد جمعية الصحافيين الكويتية

هنيـة: القيـادة المصرية تبـذل جهـودًا كبيرة 
للتوصـل إلـى مصـالحـة وطنيـة فلسـطينية
زيارة مشـعل للسـعودية إيحاء إيجابي للحراك 
اإلستراتيجية وحاضنتنا  أهلنا  والسعوديون  العربي.. 
الزهــار: نـدعــو السـلـطـات المصريـة
 لفتـح معبر رفح ولو يومين في األسـبوع ص16

معلومـات  لـدي   : الكويـت  مـن  ..وأبومـازن 
مؤكـدة أن »حمـاس« ال تريد انتخابـات  ص17

إسماعيل هنية يسلم درعا تذكارية للزميل عدنان الراشد بحضور الزميل سامي النصف 

صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد مكرما أحد حفظة القرآن الكرمي بحضور الرئيس الفلس��طيني 
محمود عباس ونائب رئيس الوزراء للش��ؤون القانونية وزير العدل ووزير األوقاف املستش��ار راشد احلماد

بشائر الفقع.. هلّت
موسى أبوطفرة

بعد أمطار غزيرة شهدتها البالد خالل الشهر املاضي، 
أخرجت األرض خيراته���ا، وظهرت فاكهة الصحراء 
ومعشوقة الكويتيني، ظهر الفقع وبكميات وفيرة في 
شمال الكويت مبشرة مبوسم ربيعي مزهر. مواطنون 
حملوا ل� »األنباء« بعض عينات الفقع التي جادت بها 
الصح���راء. وقال بندر مهيلب ان الفقع وجد بأنواعه 
الزبي���دي والهبيري واخلالص، الفتا الى ان ش���مال 
الكوي���ت يزخر في مثل ه���ذه األوقات بالفقع والذي 

التفاصيل ص13يعد البحث عنه من أمتع الهوايات.

.. وتتواصل التهاني لـ »األنباء« بعيدها الـ 34

األمير كّرم حفظة القرآن الكريم

برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أقيم صباح 
أمس حفل تكرمي الفائزين مبس���ابقة الكويت الكبرى ال� 13 حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده والذين بلغ عددهم 147 فائزا وفائزة في إطار رعاية سموه 

الدائمة ألنشطة تعلم وحفظ وجتويد كتاب اهلل.

تتابعت رس����ائل التهاني على »األنباء« بعيدها ال� 34، وبينها رس����ائل من 
الشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد العبداهلل والشيخ مبارك الدعيج والشيخ علي 
العبداهلل وعدد كبير من الشخصيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية تؤكد 

ريادة »األنباء« وتتمنى لها مزيدا من التقدم والتطور.

التفاصيل ص14 و 15 

التفاصيل ص26و27


