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آخر تطورات »القروض«: إسقاط 35% من الفوائد؟
11 نائبًا يلتقون صاحب السمو األمير اليوم يحملون معهم أفكارًا لمعالجة القضية ويشرحون آثار رد الحكومة للقانون على المواطنين المتعثرين

الخرافي: س�مو األمير والد الجميع ومرجع الكل وبابه مفتوح ألبنائه .. وصندوق المعسرين هو اآللية المقبولة بعد تعديله وأتمنى عدم تحديد جلسة للبدون دون االستماع لرأي الحكومة
هايف يطالب بمنع دخول أحد المشعوذين للبالد»اإلنق�اذ« لم تحدد أس�ماء مس�تجوبي العبداهللجلس�ة خاصة 21 الجاري إلقرار قان�ون المعاقينالزلزل�ة:  تعديل الخطة الخمس�ية لتصبح رباعية

األنباء االقتصادية

ل النظ�ام األس�اسي لصندوقيها االستثم�اري واإلسالمي    ص33 »إي�فا« تعدِّ

اقتصادي�ون ل�� »األنب�اء«: قان�ون إس�قاط الفوائ�د يه�دد األم�ن 
االقتص�ادي.. ورف�ض الحكوم�ة له يحم�ي س�معة الكويت عالمي�اً    ص34

»الكويت والش�رق  عمومي�ة بن�ك 
اس�مه  تغيي�ر  أق�ّرت  األوس�ط« 
وممارس�ة  المتحد«  »األهل�ي  إل�ى 
م�ن  اعتب�ارًا  اإلس�المي  نش�اطه 
بداي�ة الرب�ع الثان�ي م�ن 2010

حم�د الم�رزوق: نس�تحوذ على حص�ة س�وقية تبل�غ 7% ونتوقع 
ص39 المقبل�ة       مضاعفته�ا إل�ى 14% خ�الل ال�� 3 س�نوات 

حمد املرزوق

فيصل الدويسان

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

تبقى معاجل����ة القروض القضية 
الغائبة احلاضرة حتى بعد إقرار قانون 
إس����قاط الفوائد وجدولة أصل الدين 
وإحالته للحكومة، لتطفو على سطح 
املعادلة السياسية بني حني وآخر. ولعل 
آخر املعاجلات التي توصل لها النواب 
هي طلب لقاء صاحب الس����مو األمير 
اليوم لش����رح وجهة النظر النيابية 
حول اإلصرار عل����ى مترير القانون. 
وفي هذا اإلطار، شدد رئيس مجلس 
األمة جاس����م اخلرافي على ضرورة 
الوصول الى احلد األدنى من التنسيق 
للوصول الى نتيجة فيما يخص قضية 
القروض أو القوانني األخرى اخلاصة 

بالرياضة أو البدون.
وقال اخلرافي، في تصريح صحافي 
أمس، ان صندوق املعسرين هو اآللية 
املقبولة بعد تعديله وفقا للمالحظات 
التي يشتكي منها املواطن ومبا يرضي 
القانون.  التي ستقوم بتنفيذ  اجلهة 
وحول لقاء النواب بصاحب الس����مو 
األمير، قال اخلرافي ان صاحب السمو 
األمير والد اجلميع ومرجع الكل مجلسا 
وحكومة وبابه مفتوح ألبنائه جميعا، 
وهذه عادة إن شاء اهلل ال تتغير ونشكر 
سموه عليها، وسموه سيقول كل ما 

لديه بكل محبة وصراحة.
وحول حتديد موعد جلسة خاصة 
ملناقشة احلقوق االجتماعية واملدنية 
للبدون، قال اخلرافي: أرجو عدم حتديد 
جلسة ما لم يكن هناك تنسيق واستماع 
لرأي احلكومة للوصول الى نتيجة.

وأمس أبلغ النائب حس����ني مزيد 
»األنباء« أنه يقود تنسيقا مع بعض 
النواب وصل عددهم الى 11 نائبا للقاء 
صاحب السمو األمير اليوم من أجل 
شرح وجهة نظر النواب حول معاناة 
التي ستترتب على  املواطنني  بعض 
قيام احلكومة برد قانون القروض الى 
املجلس، والنواب املتوقع حضورهم 
اللقاء بحس����ب مص����ادر نيابية هم: 
دليهي الهاجري، عسكر العنزي، سعد 
اخلنفور، مبارك اخلرينج، ش����عيب 
املويزري، صالح عاشور، غامن امليع، 
خلف دميثير، س����عد زنيفر، س����الم 

النمالن، ومخلد العازمي.
وفي هذا اإلطار، قالت مصادر نيابية 
مطلعة ل� »األنباء« ان بعض النواب 
يحملون أفكارا سيطرحونها خالل لقاء 

القيادة السياسية حتقق رضا الطرفني 
أساسها املوافقة على إسقاط 35% من 
فوائد القروض وإغالق ملف القضية 
عند هذه النقطة. من جانب آخر، أعلن 
رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف 
الزلزلة في تصريح ل� »األنباء« أنه مت 
االتفاق على تعديل اخلطة اخلمسية 
لتصبح خط����ة رباعية يبدأ تنفيذها 
إبريل املقبل، موضح����ا ان احلكومة 
قدمت تصورا متكامال عن املشروعات 
التنموي����ة موزع����ة بالتفصيل على 
الوزارات واجلهات احلكومية. وحول 
املوضوع نفسه، أكدت مصادر نيابية 
وجود استعجال غير مبرر في إعداد 
تقرير اللجنة املالية فيما يتعلق بخطة 
التنمية احلكومية واملقررة مناقشتها 
في جلسة يوم غد الثالثاء، مشيرة الى 
الرأي احلكومي،  اللجنة جتاهلت  ان 

األمر الذي من شأنه تعطيل إقرار اخلطة 
وبروز خالفات نيابية� حكومية أثناء 

اجللسة.
وأضاف����ت املص����ادر ان احلكومة 
أحالت اخلطة م����ن مادة واحدة، لكن 
تقرير اللجن����ة جعلها 10 مواد، األمر 
الذي سيكون موضع خالف أساسي 

في اجللسة.
وعلى صعيد اجتماع »جلنة اإلنقاذ« 
في ديوانية النائ����ب مبارك الوعالن 
أول من أمس، أك����دت مصادر نيابية 
ان االجتم����اع لم ينجح حتى اآلن في 
حس����م اخلالف حول الن����واب الذين 
سيقدمون االستجواب »رغم اإلقرار 
باملبدأ« وحول محاور االس����تجواب، 
فضال ع����ن وجود تباين ف����ي اآلراء 
حول اتخاذ قرار تقدمي االستجواب أو 
تأجيله، غير ان اآلراء التي تدفع بتأجيل 

االستجواب تستند الى مخاوف تكرار 
فشل االستجوابات األربعة، محذرة من 
ان يفضي االستجواب املرتقب الى إعادة 
املساس بالوحدة الوطنية، وبالتالي 
استغالله من قبل معارضي االستجواب 
بأنه في غير محله، غير ان الطرف اآلخر 
يراهن على استقالة الوزير العبداهلل 
أو تدويره. وف����ي هذا اإلطار، جددت 
مصادر حكومية تأكيدها ل� »األنباء« 
على ان مبدأ مواجهة االس����تجوابات 
قرار اتخذته احلكومة وال رجعة عنه. 
وأمس، طلبت جلنة ذوي االحتياجات 
اخلاصة حتديد يوم 21 اجلاري موعدا 
لعقد جلس����ة خاصة ملناقشة قانون 
املعاق����ني، في حني حذر النائب محمد 
هايف وزير الداخلية من دخول أحد 
املشعوذين الى البالد، مطالبا مبنعه 

من الدخول.

»المركزي« يطلب بيانات العمالء المتخذ بحقهم 
إجراءات قضائية وتقدموا بطلبات لتسوية مديونياتهم

زكي عثمان
علم��ت »األنباء« من مصادر مطلعة أن بنك الكويت 
املرك��زي أصدر تعميما جديدا أمس إلى البنوك احمللية 
وشركات االستثمار بخصوص عمالء القروض االستهالكية 
واملقسطة املتخذ بش��أنهم إجراءات قضائية واألحكام 
الصادرة في هذا اخلصوص. وطالب »املركزي« في التعميم 
بضرورة موافاته ببيانات عن العمالء املتخذ بش��أنهم 
إجراءات قضائية وتقدموا بطلبات لتسوية مديونياتهم في 

إطار القانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق 
ملعاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه البنوك وشركات االستثمار، 
م��ع إيضاح احلاالت الت��ي مت االنتهاء من توثيق عقود 
التس��ويات املبرمة معهم وكذل��ك احلاالت التي مت فيها 
التنازل عن الدعاوى القضائية اخلاصة باملديونية محل 
التسوية، مشددا على ضرورة إرسال البيانات املطلوبة 

في موعد غايته خمسة أيام عمل من تاريخه.

»التشريعية«: استحداث مكتب لتخليص معامالت 
النواب والسماح للعسكريين بإطالق اللحى

< اس�تحداث مكتب في مجلس االمة يعهد اليه بتخلي�ص معامالت النواب ويحظر بذلك على 
النواب تخليص معامالتهم مباشرة في الوزارات.

< رفض رفع احلصانة عن النائبني مس�لم البراك وخالد الطاح�وس لتحقق »اللجنة« من وجود 
كيدية في الدعوى.

< تنظيم مهنة االرشاد النفسي. < انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل التطوعي.  
< انشاء هيئة تنظيم االتصاالت.

< السماح للعسكريني بإعفاء اللحى في جميع املؤسسات العسكرية.
< اعتماد موازنة إلنشاء مطار جديد وحتويل ارض املطار احلالي الى منطقة سكنية.
< تعيني مدققي احلسابات اخلارجية للجهات ذات امليزانيات امللحقة واملستقلة.

< تأجيل البت في ضم االدارة العامة للتحقيقات الى النيابة بعد رفض الداخلية.

أقرت جلنة الشؤون التشريعية في مجلس االمة عدة اقتراحات 
متوالية وبرغبة كالتالي:

الدويسان ل� »األنباء«: سأطلب تشكيل 
لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات »اإلعالم«

قال النائب فيصل الدويس����ان انه بعث 
برس����الة مح����ددة للنواب الداعم����ني لبيان 
جلنة االنقاذ الوطني حول استجواب وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل مفادها عزمه 
الدخول معهم في االستجواب وتأييده بشرط 
تضمني محاوره التجاوزات اإلدارية واملالية 
في الوزارة. وأوضح الدويسان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان النواب الذين اجتمعوا 
بديوان النائب مبارك الوعالن مساء أمس األول 
تدارسوا رسالته حيث طرح بعضهم أفضلية 
ان يبقى االستجواب ذا طابع سياسي بحت 

وإبعاده عن قضية التجاوزات اإلدارية واملالية. وأشار النائب الدويسان الى انه 
يتجه لتقدمي طلب لتشكيل جلنة حتقيق برملانية في شأن التجاوزات اإلدارية 
واملالية في وزارة اإلعالم في حال رفض النواب الداعمني لالستجواب رسالته 

أو عدم تضمينهم محاور االستجواب قضايا التجاوزات اإلدارية واملالية.

»المحاسبة« يوقف صرف مكافآت لجان »الصحة«
 حنان عبدالمعبود

أصدر ديوان احملاسبة قرارا بوقف صرف املكافآت جلميع فرق العمل 
واللجان في وزارة الصحة بعد ان مت رصد مخالفات مالية تتعلق ببعض 
اللجان. هذا وش���ّكل وزير الصحة د.هالل الس���اير جلنة عليا لتقصي 
احلقائق فيما ورد بتقرير ديوان احملاس���بة ع���ن الرقابة الالحقة على 

تنفيذ ميزانية الوزارة  للعام احلالي 2010/2009.

خواطر اسالمية

مطل�ق العازمي:  ُأم�رنا 
بالتغن�ي بالقرآن وبتحس�ين 
األداء..  وقراءت�ه دون تجويد 
أش�به بق�راءة الجرائد  ص26

صفحة أسبوعية متخصصة
 تعالج قضايا العصر عبر الحوار 

وترسيخ المبادئ اإلسالمية

براءة عيسى بن زايد 
من تهمة تعذيب أفغاني

دب����ي � أ.ف.پ: برأت محكمة 
في مدينة العني اإلماراتية أمس 
الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان 
عضو األسرة احلاكمة في أبوظبي 
وشقيق رئيس دولة اإلمارات من 
تهمة تعذيب رجل أفغاني، وقال 
احملامي حبيب املال ان احملكمة رأت 
»انتفاء مسؤولية املتهم«، حيث 
كان الش����يخ عيسى حتت تأثير 
أدوية أفقدته وعيه. وأوضح املال 
ان احملكمة حكمت بتعويض مؤقت 
لألفغاني بقيمة عشرة آالف درهم 
إال ان بإمكانه رفع دعوى للمطالبة 

بتعويض كامل بحسب املال.

التفاصيل ص6 � 8

»الفتوى«: آلية لربط اإلدارات القانونية بالدولة
موسى أبوطفرة

علمت »األنباء« ان إدارة الفتوى والتشريع بدأت 
في تطبيق آلية جديدة تهدف الى ربط جميع اإلدارات 
القانونية في الوزارات والهيئات احلكومية عبر شبكة 
حديثة لتلقي الكتب والتظلمات من قبل تلك اإلدارات. 
وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان الفتوى خاطبت 
تل���ك اإلدارات بضرورة اتباع اإلج���راءات اجلديدة 

في توجيه الكتب والتنسيق الذي ميّكن »الفتوى« 
م���ن االطالع على اإلجراءات بس���رعة ودون تأخير 
عبر دورة مس���تندية حديثة من شأنها ان تدفع في 
اإلس���راع سواء باتخاذ القرارات أو إجناز املعامالت 
احلكومية والفردية منها، مشيرا الى ان هذه الشبكة 
مت تدشينها وفق أحدث النظم اإللكترونية ومت وضع 

حماية عالية اجلودة وصعبة االختراق.

عواصم � وكاالت: حلظت خطة وضعتها الواليات 
املتحدة امكانية ان تتعرض املنشآت النووية االيرانية 
ل� »عمليات قصف«، كما اعلن قائد القوات االميركية 
في العراق وافغانستان اجلنرال ديڤيد بترايوس في 

مقابلة مع »سي.ان.ان« أمس.
 وقال اجلنرال بترايوس »سيكون من غير املعقول 
متاما أال تفكر القيادة االميركية الوسطى املسؤولة 

عن املنطقة في سيناريوهات عدة وان تضع خططا 
للرد على مجموعة متنوعة من االوضاع«.

 وحول املنشآت النووية االيرانية، لفت اجلنرال 
االميركي الى انها »ميكن ان تتعرض للقصف«، ولم 
يعط بترايوس اي توضيح آخر حول طبيعة اخلطط 
االميركية، مشيرا الى ان انعكاس أي عمل سيخضع 

للتقييم بعناية، بحسب ال� »سي.ان.ان«.

بترايوس يلّوح بقصف المنشآت النووية اإليرانية

األمير: مشروع تبرع سالم العلي يجسّد المشاعر الوطنية المخلصة   ص3

التهاني بالعيد ال� 34 
ل� »األنباء« تتواصل  ص31

وزير اإلعالم السوداني استقبل وفد جمعية الصحافيين:
رفعنا شعار »2010 عام العمل للوحدة« وال نستبعد عودة العالقات 

بين الشمال والجنوب لمربع الحرب ص14

مأساة جديدة في الجهراء: 
مصرع زوجين وطفليهما في حريق ..  وبالغ كاذب 

بالتزامن معه عرقل عمليات اإلنقاذ    ص13

األسد  يزور السعودية
 األسبوع المقبل

»األنباء« علم����ت 
من مصادر متابعة 
السياس����ي  للش����أن 
الرئيس  العرب����ي أن 
د.بشار األسد سيقوم 
بزي����ارة ال����ى اململكة 
الس����عودية  العربية 
مطلع األسبوع املقبل  
تس����تغرق يوم����ني، 
وس����يجري خالله����ا 
مباحثات م����ع خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز 
حول العالقات الثنائية 
وآخ����ر املس����تجدات 

التفاصيل ص42الرئيس السوري د.بشار األسداإلقليمية والدولية.


