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الشمالي: »المعسرين« لمن تجاوزت أقساطهم 50% فقط.. والبورصة ستزدهر
مساع نيابية لشـمول الصندوق الذين تزيد أقساطهم على %40

الغانم والمال: سنحضر اجتماع »اإلنقاذ« اليوممعصومة: تعديل »المرئي والمسموع« كارثة

مريم بندق ـ ماضي الهاجري
من جديد حس����م وزير املالية 
مصطفى الشمالي أمر قانون شراء 
الفوائد الذي أقره مجلس األمة في 
املداولة الثانية. وأكد الشمالي في 
تصري����ح خاص ل����� »األنباء« ان 
احلكومة سترد القانون ملجلس األمة 
خالل األسبوع املقبل بعد أن تأكدت 
من مثالبه وعدم دستوريته وعدم 
إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. 
وأضاف ان التعديالت التي سنقدمها 
على صندوق املعسرين ليست لها 
عالقة بشمولية من جتاوزت أقساطه 
الشهرية 35% من الراتب كما ُيشاع، 
مؤكدا انه لن يدخل الصندوق إال من 
جتاوزت أقساطه 50% من الراتب، 
وان التعديالت التي سُتقدم لتحسني 
أداء الصندوق هي على التسهيالت 
والسماح باالقتراض مرة أخرى مع 
اإلسراع في إنهاء ملفات من يتقدم 

للصندوق. 

نيابية جديدة تتوافق ورؤية بعض 
جهات االختصاص وتنحصر في 
شمول املقترضني الذين تزيد نسبة 
أقس����اطهم الشهرية على 40% من 
الراتب إلى جان����ب تعديل تاريخ 
شمول املستحقني حتى موعد تدخل 
البنك املرك����زي بإجراءات جديدة 
على البنوك فيما يتعلق بنس����بة 
الفائدة والقسط الشهري، مشيرة 
إلى مس����اع نيابية حثيثة في هذا 
االجتاه. على صعيد متصل، أعلن 
رئيس اللجنة املالية واالقتصادية 
النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة 
ستجتمع غدا األحد ملناقشة مشروع 
قانون اخلصخصة. وقال د.الزلزلة 
ردا على سؤال ل� »األنباء« بشأن 
االقتراح بقانون املقدم حول زيادة 
عالوة األوالد من 50 إلى 75 دينارا: 
إلى اآلن لم يصل االقتراح إلى اللجنة 
التي س����تنظر فيه مبجرد إحالته 

لها.

من جانب آخر، أكد الشمالي ان 
عام 2010 سيش����هد قيام مشاريع 
ضخمة جدا ستس����اهم في ازدهار 

االقتصاد. 
وبسؤاله عن بورصة الكويت 
وعدم التدخل بشكل حقيقي، قال ان 
احلكومة موجودة عبر صناديقها، 
مشيرا إلى ان خطة التنمية ستجعل 
البورصة تزدهر. هذا ويعقد مجلس 
الوزراء جلسته االعتيادية مساء 
غد برئاسة رئيس الوزراء باإلنابة 

الشيخ جابر املبارك. ومن املتوقع ان 
يبحث املجلس عدة قضايا من أهمها 
قانون املعسرين والتنسيق بشأن 
موعد اجللس����ة اخلاصة للمداولة 
الرياضية  الثاني����ة للتعدي����الت 
واالجتماع الذي ستحضره احلكومة 

للجنة غير محددي اجلنسية. 
وعودة إلى صندوق املعسرين 
قال����ت مصادر نيابي����ة مطلعة ان 
املؤشرات تتجه إلى مّد يد التعاون 
من جانب احلكومة ملناقشة تعديالت 

مريم بندق
اك��دت مصادر مطلعة ل��� »األنباء« ان قانون العم��ل في القطاع االهلي 
احمل��ال الى احلكومة يتضمن تعديال عل��ى اجازتي عيدي الفطر واالضحى 

لتكون يومني بدال من الذي مت اقراره في املداولة الثانية وهو 3 أيام.

حسين الرمضان
في تسارع ألحداث اس����تجواب وزير اإلعالم 
الش����يخ أحمد العبداهلل، أكدت مصادر مطلعة ان 
النواب الداعمني لبيان جلنة اإلنقاذ واملقرر اجتماعهم 
بديوان النائب د.فيصل املسلم في العاشرة والنصف 
من مساء اليوم يتدارس����ون فيما بينهم تسمية 
مقدمي االستجواب من النواب وهما علي الدقباسي 
وفيصل الدويسان. وقالت املصادر ل� »األنباء« ان 
االختيار اليزال مبدئيا، حيث اختير الدقباس����ي 
ممث����ال عن كتلة العمل الش����عبي باعتبارها أكثر 
الكتل تضررا من تداعيات األحداث الس����ابقة وما 
حلق بنوابها من إساءات جراء عدم تطبيق قانون 
املرئي واملسموع على بعض البرامج التي بثت في 

بعض القنوات الفضائية. وأشارت املصادر ذاتها 
الى ان اختيار الدويسان يأتي بعد التفاوض معه 
باعتباره ميتلك مس����تندات وأدل����ة تثبت وجود 
جتاوزات إدارية ومالية في وزارة اإلعالم، حيث 
سيتم تضمني االستجواب محورا خاصا عن تلك 
التجاوزات يترافع فيه الدويسان. وشددت على 
ان استقطاب النائب الدويسان لالستجواب يحقق 
دعما سياسيا أوسع من ناحية ارتفاع عدد النواب 
املؤيدين لالستجواب، مشيرة الى ان النواب اآلخرين 
ومن ضمنهم املسلم الذي يستضيف اجتماع اليوم 
سيقوم أيضا بتزويد النائبني املستجوبني بالعديد 
من األدلة الداعمة الستجوابهما، كما أنه سيتحدث 

مؤيدا لالستجواب عند املناقشة.

وأمس، حذرت النائبة د.معصومة املبارك من 
ان مشروع التعديل على قانون املرئي واملسموع 
ما هو إال كارثة بحق الدستور واحلريات العامة، 
معلنة رفضها املساس باملكاسب اخلاصة باحلقوق 
واحلريات »وسنتصدى ألي عبث« بها وحتت أي 
مبرر، فاحلرية مسؤولية ينظمها القانون ال يهدرها. 
من جانبهما، أوضح النائبان مرزوق الغامن وصالح 
امل����ال أنهما تلقيا دعوة من النواب مس����لم البراك 
ود.جمعان احلربش ود.فيصل املس����لم حلضور 
اجتماع اليوم لسماع وجهة نظرهم بشأن استجواب 
العبداهلل، وأضاف أنهما سيحضران االجتماع بناء 
على التطورات األخيرة »أم����ا مواقفنا فتحددها 

قناعاتنا وما تقتضيه املصلحة العامة«.

وزير المالية كشف لـ »األنباء« أن التعديالت على الصندوق تشمل بعض التسهيالت والسماح باالقتراض مرة أخرى

الدقباسي والدويسان يستجوبان وزير اإلعالم

كيف أصبح بن الدن؟
واش���نطن � وكاالت: ترى هل تس���تطيع ان تخمن كيف أصبح شكل زعيم القاعدة أسامة بن الدن حاليا؟ في الشكلني أعاله 
وباالستعانة بتقنيات متطورة تخيل مكتب التحقيقات الفيدرالي )اف.بي.آي( صورة زعيم القاعدة حاليا ونشرها على موقعه 

االلكتروني، مع اإلعالن عن جائزة قدرها 25 مليون دوالر ملن يساعد في الوصول اليه.

اجتماع ديوان المسلم مساء اليوم التخاذ القرار النهائي حول تحديد األسماء والمحاور

خفارات قياديي »الصحة« بيد الرشود مجمعان لذوي االحتياجات الخاصة 
في األحمدي والجهراء

حنان عبدالمعبود
أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
قرارا بتولي الوكيل املس����اعد لش����ؤون اخلدمات 
الطبية األهلية د.راشد الرشود متابعة تنفيذ القرار 
الوزاري رق����م 262 لعام 2009 واخلاص بتكليف 
الوكالء املس����اعدين من األطباء ومديري املناطق 
الصحية واملستشفيات ومديري اإلدارات املركزية 
بالقيام بخفارات. كما يقضي القرار الذي أصدره 
د.العبدالهادي بأن يرفع الرشود مالحظاته عن نتائج 
املرور التي تتم مبوجب القرار الوزاري واقتراح 

اإلجراءات والتوصيات التي يراها مناسبة.
ومن جانب آخر، أصدرت وزارة الصحة تعميما 
يتضمن جدول أعمال ورش����ة العمل التي ينظمها 
البنك الدولي حول نظم التأمني الصحي ومتويل 
اخلدمات الصحية بحضور وزير الصحة د.هالل 

الساير.

أف����ادت وزي����رة التربي����ة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بأن 
وزارة التربي���ة بانتظار موافقة املجلس 
البلدي لتخصيص مواقع إلنشاء مجمع 
جديد ل���ذوي االحتياج���ات اخلاصة في 
محافظ���ة األحمدي وآخر ف���ي محافظة 
اجلهراء. وقالت د.احلمود في ردها على 
مقترح النائبة د.أسيل العوضي: ان الوزارة 
قامت بإعداد دراسة كاملة بخصوص إنشاء 
مجمع���ني متكاملني ل���ذوي االحتياجات 
اخلاصة األول في االحمدي خلدمة طلبة 
مبارك الكبير واألحمدي، بينما يقام الثاني 
في اجلهراء خلدمة أبناء اجلهراء والفروانية، 
أما املجمع احلال���ي في حولي فهو يخدم 

محافظتي العاصمة وحولي.

د.سلوى الجسار في حوار خاص مع »األنباء«:

الوكيل المساعد للشؤون القانونية في »الشؤون« 
جمال الدوسري يرد على أسئلة قراء »األنباء«:

اسـتحداث هيئـة مسـتقلة للعمل
الجديد القانـون  ممـيـزات  أهـم 

بعض النواب طغى دورهم  الرقابي على 
التشريعي وهذا سمم األجواء في المجلس

أنا مع إسقاط الفوائد لكن عن المتضررين 
وليس  فقط  والمتعثرين  المسـتحقين 
عن الجميع لتحقيق العدالة والمساواة

50% من الراتب مكافأة نهاية الخدمة خالل 
السـنوات الـ 5 األولى والثلثان حتى 10 
العشر الراتب بعد السنوات  سنوات وكامل 

اإلجازة المرضيـة 75 يومًا منها 15 بأجر 
كامل و10 بثالثة أرباع األجر و10 بنصف 
األجر و10 بربع األجر وشـهر من دون راتب

السياسـي  الوضع 
الكويت  فـي  حاليًا 
بحـالة  يتمـيـز 
»النـزاهـة  مـن 
الديموقراطيـة«

قانـون  تطبـيـق 
العمل سـيكون بأثر 
كل  ويشـمل  فوري 
المميزات عدا رصيد 
اإلجـازات القديـم

غدًا في »األنباء«

غدًا في »األنباء«

د.سلوى اجلسار

جمال الدوسري

»األنباء« الرياضية )23 - 29(

يوسف الكوت: عملت في »النفط« والشرطة 
و»المواصالت« وساهمت في تبديل العملة 
أثناء عملـي في بنك الخليج   ص10 و11

هّداف القادسية »المئوي« خلف السالمة: سجلت 
أكثر من 250 هدفًا خالل مسيرتي.. وأرفض الرد 

على المشككين.. وأسعى بقوة للعودة إلى »األزرق«
معجزة مالي تعيد لألذهان أكثر »المعجزات 

والصحوات« إبهاراً وجنوناً في عالم الكرة

الجثث تغطي أرض هاييتي 
وطائرات اإلغاثة تغلق سماءها  ص35

التفاصيل ص20
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قانون العمل المحال للحكومة يتضمن تعدياًل 
على إجازتي »األضحى« و»الفطر«: يومان بداًل من 3 أيام
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