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وليـد خـالـد يو�سـف املرزوق
�سو�ء باحل�سور �سخ�سيًا �أو باالت�سال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�سر بال�سحف �سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلتا املرزوق والغامن
تتقدمان بجزيــل �ل�سكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

�ل�سيخ/ �سباح �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سيخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�سباح

�ل�سيد/ جا�ســـــم مــحمــد �لخر�في

�ل�سيخ/ نا�سر �لمحمد �الأحمد �ل�سباح

ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمــر �لبالد

و�سمــــــــــو ولـــــــــــــي �لــــعــــهـــــــد

و�سعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�سمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

ومن معايل �ل�سيوخ و�لوزر�ء و�أع�ساء جمل�سي �الأمة و�لبلدي

ولكل من تف�سل مبو��ساتهما فـي وفاة فقيدهما �ملغفـور لـه بــاإذن �للــه تعالـى

إجماع على »سوق المال« بالمداولة األولى.. والتعديالت تؤخر »الثانية«
لجنة مش�تركة بين »المالية« و»التشريعية« لدراسة قانون الخبراء و22 نائبًا يضعون ضوابط استضافة »دخول الضيوف« الهارون ل� »األنباء«: أبرز التعديالت تحويل تبعية »الهيئة« إلى وزير التجارة وعالقتها بالفتوى والتشريع وديوان الخدمة

الحكومة ترفع للمجلس قريبًا قوانين الشركات والمناقصات والتعامل اإللكتروني ومراجعة االستثمار األجنبي

سمو الشيخ ناصر احملمد

د. موضي احلمود متوجهة إلى جلسة مجلس األمة أمس 

وزير التجارة أحمد الهارون في مداخلة له أثناء مناقشة قانون سوق املال )متين غوزال(حديث على هامش اجللسة بني الشيخ أحمد الفهد والوزيرين مصطفى الشمالي ود. محمد البصيري

رئيس الوزراء  يغادر 
عائدًا  إلى البالد  بعد 

إجراء فحوصات ناجحة
يغادر سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 
الواليات املتحدة األميركية 
عائدا إلى أرض الوطن بعد 
الطبية  الفحوصات  إجرائه 
الروتينية التي تكللت بحمد 

اهلل بالنجاح.

جوهر يحّذر الحمود من »العبث« في اختيار 
المناصب القيادية في »التطبيقي«

»المركزي«: ال تعليمات 
أو ضوابط للحد من قدرة البنوك 

على تمويل الشركات

شروط جديدة لمنح تراخيص المستوصفات األهلية

الحكومة لن تحضر جلسة المعاقين اليوم

محامي طارق عزيز يناشد أوباما 
التدخل إلطالقه وعالجه في الكويت !

النائب د.حس����ن  حذر 
جوه����ر وزي����رة التربي����ة 
ووزي����رة التعلي����م العالي 
د.موض����ي احلم����ود مم����ا 
يحدث من عب����ث في ملف 
املناصب اإلشرافية  اختيار 
والقيادية اجلديدة في الهيئة 
العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. وأشار د.جوهر 
إلى أن هناك مؤامرات خفية 
وأس����اليب ملتوية تطبخ 
في الغ����رف املغلقة لتمكني 
غير املس����تحقني من تقلد 
تلك املناصب على حس����اب 
الكفاءات العلمية وأصحاب 

اخلبرات اإلدارية.

قال محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز ان ما ذكر 
بشأن تأخر موعد اكتمال البيانات 
املالية السنوية للبنوك احمللية لعام 
2009 وربط ذلك التأخير بتوجهات 
صادرة من »املركزي« للبنوك احمللية 
بشأن سياسات املخصصات »ليس 
سوى فرضيات غير صحيحة وعدم 
دراية بطبيعة البيانات املالية التي 
تقدمه���ا البنوك . وأكد انه ال يوجد 
هناك أي تعليمات صادرة عن البنك 
أو أي ضوابط إقراض موجهة العاقة 
البن���وك أو احلد م���ن قدرتها على 
متويل شركات املقاوالت التي تقوم 
بتنفيذ مش���اريع في الدولة سواء 
كانت هذه املشاريع حكومية أو غير 

حكومية.

عمان � أ.ف.پ: ناشد بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي 
السابق و»عراب اإلفك« في النظام الصّدامي البائد طارق عزيز الرئيس 
األميركي أوباما التدخل إلطالق س���راح موكله ألس���باب إنسانية ونقله 
للعالج من اجللطة الدماغية في أحد املستشفيات التابعة للجيش األميركي 

بالكويت أو قطر أو أملانيا.

حنان عبدالمعبود
وضعت وزارة الصحة شروطا جديدة ملنح تراخيص فتح مستوصف 
صحي أهلي أهمه���ا وجود 3 عيادات على األق���ل لألطباء وأال يزيد عدد 
العيادات في التخصص الواحد على عيادتني، كما سمحت مبمارسة طب 
االسنان باملستوصف. إلى ذلك فوض الوزير د.هالل الساير وكيل الوزارة 
د.ابراهيم العبدالهادي باعتماد صرف تذاكر سفر األطباء واالستشاريني 

املدعوين بغرض االستشارات واملشاركات باملؤمترات.

مريم بندق
أعلن��ت مصادر وزارية ل� »األنباء« أن احلكوم��ة أبلغت رئيس مجلس األمة 
جاس��م اخلرافي أنها لن حتضر جلس��ة اليوم اخلاصة بنظر قانون املعاقني في 
مداولته الثانية وذلك لعدم أخذ اللجنة املختصة مبالحظات احلكومة وعدم دعوة 
وزير الشؤون حلضور اجتماعها وعدم التنسيق املسبق لعقد اجللسة اخلاصة.

الحكومة تدرس  تعديالت 
واسعة على »المعسرين«

مريم بندق
كش��ف وزي��ر الدول��ة لش��ؤون 
مجلس ال��وزراء روض��ان الروضان 
ل� »األنباء« ع��ن ان جهات اقتصادية 
مختصة رفعت ملجل��س الوزراء عدة 
بدائ��ل لقانون اس��قاط الفوائد. وقال 
الروض��ان ان املجل��س يتدارس هذه 
البدائ��ل بدقة وش��مولية ولذلك أجل 

املجلس التوصية برد القانون.
 وفي هذا الصدد علمت »األنباء« 
من مص��ادر مطلع��ة ان البدائل التي 
يتدارس��ها مجل��س ال��وزراء تتعلق 
ووزارة  املص��ارف  ادارة  مبرئي��ات 
املالي��ة والبن��ك املرك��زي وتتضمن 
التعديالت  عل��ى  واس��عة  تعدي��الت 
املقدمة من وزير املالية حول صندوق 

املعسرين.

التفاصيل ص11

أجهزة حديثة تمّكن »البيئة« من تعقب صهاريج نقل المخلفات الصناعية   ص3 رجال دين يوجهون النداء األخير قبل انهيار األقصى و»القيامة«  ص42

مريم بندق � حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
اجتازت الس���لطتان نصف الطريق نحو إقرار قانون هيئة سوق 
املال، فق���د مت مترير القانون أمس وباإلجماع في مداولته األولى لكن 
التعديالت احلكومي���ة والرغبات النيابية ايضا ف���ي التعديل افقدتا 
اجللسة نصابها، مما حدا برئيس املجلس جاسم اخلرافي لرفعها نهائيا 
الى األسبوع املقبل. ووصف وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ف���ي تصريحات خاصة ل� »األنباء« إق���رار القانون في املداولة األولى 
بأنه خطوة مهمة لدفع مس���ار االقتصاد الى األمام، كاشفا عن أن أبرز 
التعديالت التي س���تقدمها احلكومة للجنة املالية قبل املداولة الثانية 
تتعلق بتحويل تبعية الهيئة من س���مو رئيس الوزراء � حيث يوجد 
رأي يرى ان ذلك فيه شبهة دستورية � الى وزير التجارة. وأضاف ان 
بقية التعديالت تتعلق بعالقة الهيئة بكل من إدارة الفتوى والتشريع 
وديوان اخلدمة املدنية. وكشف الهارون عن ان احلكومة سترفع للمجلس 
قريبا مجموعة اخرى من القوانني مثل قانون الش���ركات واملناقصات 
والتعامل اإللكتروني، إضافة الى مراجعة لقانون االستثمار األجنبي. من 
جانبه، قال رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة ان احلكومة 
قدمت 3 تعديالت على قانون هيئة سوق املال متوقعا أن تتم املوافقة 
عليها من جانب أعضاء اللجنة. وأضاف ان اللجنة س���تجتمع األحد 
املقب���ل إلجراء التعديالت املطلوبة ورفعها الى املجلس خالل 10 أيام.  
وردا على س���ؤال حول طلب الوزير الهارون ان تكون تبعية الهيئة 
لوزير التجارة وليس���ت لرئيس الوزراء أج���اب د.الزلزلة: لن يكون 
ذلك محل خالف، مش���ددا على الق���ول ان الهدف من هذه التبعية اننا 
نريد ان يكون هناك مسؤول نستطيع محاسبته. هذا وأحال املجلس 
قانون اخلبراء الى اللجنة املش���تركة املش���كلة م���ن اللجنتني املالية 
والتش���ريعية لبحث وبيان كلفته املالية. من جهة ثانية قال رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي انه لن يحدد موعدا لعقد جلسة خاصة 
ملناقش���ة موضوع الوحدة الوطنية قبل التش���اور مع مقدمي الطلب 
الذين فوضوه بتحديد وقت للجلس���ة. الى ذلك قدم 22 نائبا ضوابط 
ومقترحات طالبوا فيها اجلهات احلكومية واألهلية بااللتزام بها لدى 

التفاصيل ص 6 � 8استضافة ودخول الضيوف الى البالد.
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