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انفراج على مستوى »المعسرين« وجهود لفكّ عقدة »المعاقين«
الحكومة تتراجع عن عقوبة السجن في »المرئي والمسموع«.. واستجواب العبداهلل منتصف فبراير يقدمه نائب واحد ما لم يتم إعفاؤه من »اإلعالم«

األنباء  االقتصادية

المحاف�ظ:4 ٪ القروض المتعثرة 
بالمصارف  االئتم�ان  نمو  و٪6.5  
المحل�ي�ة ف�ي  2009  ص42

»األنباء«:  ل�  الغنيم 
بعودة  متفائل�ون 
»جلوبل«  ل�  قوي�ة 
الجدولة  إع�ادة  و 
تسير  على ما يرام 

ص37

سالم العلي: الكويت تسير
في الطريق الصحيح الذي رسمه األمير

1500 يستفيدون من العفو األميري

تطوير طريق الجهراء ينتظر موافقة »المحاسبة«

عبداهلل قنيص
اعلن مصدر امني ان جلنة العفو االميري اوشكت على االنتهاء من الكشوفات 
اخلاصة باملستفيدين من العفو االميري العتماد اطالق سراحهم تزامنا مع احتفاالت 
الكويت بالعيد الوطني واعياد التحرير. وقال املصدر ان اللجنة عقدت اجتماعا 
االس����بوع املاضي مت خالله االستقرار على ان يس����تفيد من العفو بعد انطباق 

االشتراطات نحو 1500 سجني وسجينة منهم 50 نزيال اطالقا فوريا.

فرج ناصر
قال وكيل وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب ل� »األنباء« إن وزارة األش���غال بانت���ظار 
املوافقة الن���هائية من ديوان امل�حاس���بة مت��هيدا لتوقيع عقد مشروع تطوير طريق 

اجلهراء خالل األيام املقبلة، وأضاف ان كلفة املشروع تبلغ 268 مليون دينار.

أكد س���مو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي أن الكويت تسير في 
الطريق الصحيح الذي رسمه لها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، معربا 
عن اطمئنانه على سالمة الوحدة الوطنية 
بني أبناء الكويت جميعا، ال فرق بني هذا 
وذاك إال بحجم ما يقدمه لبالده من عمل 
وتضحية لتبقى الكويت كما كانت أبّية 
شامخة يقودها أمير نذر نفسه خلدمة 
الشعب وتكريس مصاحله واحملافظة 

على مكتس���باته. وذكر سموه في أول 
حوار صحافي له منذ عودته الى البالد 
 بعد رحلة االستشفاء التي امتدت لعامني 
� مت عب���ر اتصال هاتف���ي مع صحيفة 
»عكاظ« � ان الكويت أميرا وحكومة 
املب����ادرات املخلصة  وش����عبا تدعم 
والشجاعة خلادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز في نبذ 
اخلالف����ات العربي����ة وإصالح البيت 

العربي. 

مريم بندق � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
في خطوة تنبئ بانفراج بني الس����لطتني، قالت 
مص����ادر حكومية مطلعة ل����� »األنباء« ان احلكومة 
تتجه لألخذ بالتعديالت التي قدمتها اللجنة املالية 
البرملانية والتي سبق رفضها، وتتضمن: تخفيض 
النسبة إلى 40%، الس����ماح باالقتراض مرة أخرى، 
زيادة رأس مال الصندوق إلى مليار دينار مع تعهد 
احلكومة بزيادة املبلغ في حال االحتياج لذلك، شمول 
املقترضني حتى تاريخ تدخل البنك املركزي باإلجراءات 
اجلدي����دة املتمثلة في إق����رار 5% فقط كفائدة وعدم 

تغييرها ملدة 5 سنوات.
من جانب����ه، عبر رئيس اللجن����ة املالية النائب 
د.يوس����ف الزلزلة عن يقينه باملوافقة على قانون 
اخلطة اإلمنائية للدولة وهيئة سوق املال في املداولتني 
الثانيتني األربعاء املقبل، وقال إن لم يكن باألغلبية 
فباإلجماع، مستدركا بأنه سيتحدد اليوم مصير الطلب 
النيابي الذي سيقدمه 10 أعضاء حول تخصيص جلسة 

خاصة اخلميس املقبل للمداولة الثانية لقانون اخلطة 
اإلمنائي����ة.  من جهة ثانية، عبرت مصادر حكومية 
رفيعة عن األمل في أن حتظى االعتراضات احلكومية 
عل����ى قانون املعاقني بالقب����ول لتمرير القانون في 

املداولة الثانية باجللسة املقررة بعد غد.
إلى ذلك،اكدت مصادر ل� »األنباء« ان احلكومة 
تراجعت عن بعض تعديالتها اجلديدة فيما يخص 

عقوبة السجن في »املرئي واملسموع«.
وفي موضوع آخر بخصوص االستجواب املزمع 
تقدميه الى وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل قالت 
املصادر ان املهلة املتفق عليها بني النواب هي منتصف 
فبراير وذلك التخ����اذ موقف حازم جتاه الوزير إما 
االقالة او االستقالة او التدوير، مشيرة الى ان االهم 
في االمر هو خروج����ه من وزارة االعالم، وعن عدد 
االشخاص الذين سيشاركون في تقدمي االستجواب 
رجحت املصادر ان شخصا واحدا سيكلف بهذه املهمة 

وذلك كاف جدا. رئيس الحرس الوطني أكد في حديث ل� »عكاظ السعودية« وقوف الكويت إلى جانب المملكة

الشيخ سالم العبدالعزيز 

مها الغنيم

أمثال األحمد: ربيع محمية صباح األحمد زاهر 
ونتمنى أن نتشرف بزيارة صاحب السمو

الحوثي يعلن قبول ش�روط صنعاء لوقف الحرب   ص44 مصادر ل� »األنباء«: واشنطن تعين سفيراً جديداً لدى دمشق    ص44

التفاصيل ص10

التفاصيل ص4

مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد في حوار خاص مع »األنباء«:

ال أعلم بوج�ود مخالفات في الجامعة 
ليصمت أو  عنه�ا  فليعلن  يعرفها  ومن 

كنت أتمنى من سلوى الجسار 
االجتماع معنا لسماع 

 وجهة نظرنا  ص18 و19

يـنـعـى

تتفاوض  »زي��ن« 
على قرض  بين 500  
و 600 ملي�ون دوالر 
لتطوير ش�بكتها 
ف�ي الس�عودية   

ص33

قال��ت رئيس��ة مرك��ز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد ان 
الربيع زاهر هذه السنة في محمية 
صباح األحم��د، وأعربت � في رد 
على اتصال م��ن »األنباء« أمس � 
عن تطل��ع أعضاء املرك��ز الى ان 
يقوم صاحب السمو األمير الشيخ 
صب��اح األحمد بزي��ارة للمحمية، 
مضيفة: في كل س��نة نتش��رف 

بزيارة من س��موه في لق��اء غداء يجمعه م��ع وجهاء البلد 
ونأمل في هذا اجلو اجلميل ان تتكرر الزيارة هذه السنة.

الشيخة أمثال األحمد


