
األمير يحضر اليوم  اللقاء التشاوري لقادة »التعاون«  في الرياض ويبدأ 
السبت جولة عربية تشمل مصر وسورية ولبنان واألردن    ص3

استقالة شخصية مصرفية كبيرة
هشام أبوشادي

علمت »األنباء« ان ش���خصية مصرفية رفيعة لها ثقلها في 
األوساط املصرفية العربية قد تقدمت باستقالتها من قيادة أحد 
البنوك احمللية الكبيرة، وأرجعت املصادر االستقالة الى وجود 

خالفات داخلية.

»الشؤون« تحصر التبرعات خالل رمضان في االستقطاعات البنكية  ص2

تقرير »حقوق اإلنسان« في الكويت لـ 2009: قضية البدون تراوح مكانها 
وأوضاع العمالة الوافدة ستتقدم إذا عالجت الحكومة نظام الكفالة ص11

براءة فيصل المسلم من تهمة السب والقذف بقضية الشيكات ص12

سياسـات النظام 
أبـرز  المصرفـي 
علـى  الملفـات 
طاولـة محافـظ 
بعد  »المـركزي« 
مـن  عــودتـه 
رحلـة  عالجيـة 
نيويـورك   فـي 

ص43
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

الحكومة: سنتعامل مع اإلضرابات وفق قانون الخدمة المدنية
اعتماد زيادات مالية موحدة للخبراء والفتوى والتحقيقات والبلدية والعاملين في اإلعالمالزلزلة:  ثبات نسبة االستقطاع من رواتب المستفيدين  بـ 50 ٪ بعد رفض الحكومة  تخفيضها 

سلسلة إجراءات حكومية بعد تلويح الطاحوس باستجواب رئيس الوزراء حول »أم الهيمان«.. والبصيري يؤكد: جاهزون للمواجهة

العم يوسف الحجي.. يحق لك أن تفتخر
د. عبداهلل المعتوق رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الخيرية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يدا بيد مع العم يوسف الحجي لدى حضور سموه ورعايته احتفال الهيئة الخيرية بمرور 
25 عاما على تأسيسها حيث تم انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة الجديد للهيئة   )التفاصيل ص14و15(

يحق لرئيس الهيئة اخليرية االسالمية العاملية العم يوسف احلجي ان يفتخر ويعتز 
وهو يترجل عن منصب رئيس الهيئة بعد ان كان على رأس مؤسس���يها وقائد مسيرتها 
الناجحة طوال 25 عاما على طريق اخلير والبر حتى اصبحت ملء السمع والبصر.. يترجل 
العم يوس���ف احلجي اليوم، وقد لبى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد دعوته 
لرعاية وحضور احتفال الهيئة باليوبيل الفضي لتأسيسها وهي تنفذ وترعى املشاريع 
التنموية واإلغاثية لفقراء املسلمني في أكثر من 136 دولة في العالم، وسيظل العم يوسف 
احلجي -أطال اهلل بعمره- إماما للعمل اخليري. هذا، وقد مت اختيار د.عبداهلل املعتوق 
رئيسا ملجلس إدارة الهيئة خلفا للعم يوسف احلجي فيما مت اختيار د.عبداهلل عمر نصيف 

نائبا للرئيس ود.فؤاد العمر امينا للمال ود.عبدالرحمن بن عقيل أمينا للسر.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فرضت قضية قانون »اخلصخصة« الذي ترجح مناقش����ته 
في مداولته الثانية في جلسة غد نفسها، في ظل ازدياد وتيرة 
التهديد باإلض����راب من قبل النقابات إذا م����ا مت إقرار القانون. 
احلكومة وعلى لس����ان الناطق الرسمي لها د.محمد البصيري، 
أعلنت جهوزيتها ملناقش����ته، حيث ش����دد على ان احلكومة ال 
تعارض مبدأ إبداء الرأي وأنها ستتعامل مع قضية اإلضرابات 
العمالي����ة وفقا لقانون اخلدمة املدنية، في إش����ارة الى تطبيق 
العقوبات التي تش����مل الوقف واخلص����م والفصل بحق كل من 
يس����اهم في اختالل عجلة العمل، وكانت منظمة العمل الدولية 
قد أكدت ان اإلضراب حق أصيل وأنها س����تنظر في أي إجراءات 
تعسفية تتخذها احلكومة بحق العمال املضربني. هذا وهيمنت 
قضية التلوث في أم الهيمان على مجلس الوزراء خالل جلسته 
أول م����ن أمس، بعدما أعلن النائب خالد الطاحوس قراره تقدمي 
استجواب لسمو رئيس الوزراء االثنني املقبل إذا لم يتم سحب 
تراخيص نحو 25 مصنعا قال الطاحوس ان ش����روط السحب 
تنطبق عليها. وبينما قرر املجلس سلسلة إجراءات منها متديد 
إغالق بعض املصانع التي لم تستجب ملتطلبات احملافظة على 
البيئة وإلزام املصانع باس����تخدام أفضل التقنيات ملنع التلوث 
وإيقاف املصانع خالل الفترة املس����ائية، أعلن الوزير د.محمد 

البصيري أمس ان احلكومة مستعدة للمواجهة وال تخشى ذلك 
وملتزمة بالدس����تور والقانون، مش����يرا الى إجراءات متدرجة 
بحق املصانع ولم تصل الى مرحلة سحب التراخيص بعد. أما 
عل����ى صعيد اجتماع اللجنة املالية أمس فقد أكد رئيس اللجنة 
د.يوس����ف الزلزلة ل� »األنباء« ان احلكومة قدمت تعديلني على 
القانون، أولهما شمول املقترضني حتى تاريخ 2009/12/31 مع وقف 
الدعاوى القضائية ومنع السفر على املتعثرين حال التسجيل 
في الصندوق. وأضاف د.الزلزلة ان تلك التعديالت تأتي إضافة 
للتعديالت السابقة حول زيادة رأسمال الصندوق الى مليار دينار 
والسماح للمقترضني باالقتراض مرة أخرى إذا زادت إيراداتهم 
الشهرية مع إعادة فتح التسجيل ملدة 3 أشهر. وأشار الى ثبات 
نسبة االستقطاع من رواتب املستفيدين ب� 50%، حيث رفضت 
احلكومة تخفيضها ألسباب قانونية وإجرائية تتعلق بتسويات 

أجريت ل� 8200 مقترض في السابق.
مصادر حكومية أكدت ل� »األنباء« ان أي تعديل نيابي على 
قضية نسبة االستقطاع سيؤدي الى رد القانون من قبل احلكومة 
إلى ملجلس مجددا. وحول الزيادات املالية اجلديدة املتوقع اعتمادها، 
اوضحت املصادر انه ستكون هناك مزايا مالية موحدة للعاملني 
في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات واخلبراء والقانونيني 

في البلدية اضافة الى العاملني في االعالم.

رئيس احتاد املصارف حمد املرزوق في استقبال محافظ 
)كرم دياب(»املركزي« لدى عودته للبالد أمس

شبكة عريفجان.. براءة البورصة تعّوض  بعض خسائرها 
بدعم من المحفظة الحكومية

الحكومة أعدت بيانًا 
مؤمن المصريعن اختصاصات الفهد

في حكم مفاجئ ب����ّرأت محكمة أول 
درجة جميع املتهمني في قضية ش����بكة 
عريفجان. وأعلن محامي املتهمني األول 
والثاني محمد الكندري أن فريق الدفاع 
أجرى مخاطبات مع وزارة الداخلية ملعرفة 
موعد إطالق سراح املتهمني نفاذا حلكم 
البراءة، مش����يرا إلى ان وزارة الداخلية 
أبلغت فريق الدفاع بأنها ستنقل املتهمني 
من السجن املركزي الى التنفيذ اجلنائي 
إلعادة االس����تعالم عنهم ومن ثم إطالق 

سراحهم.

عمر راشد
عّوض سوق الكويت لألوراق املالية 
أمس بعض اخلس���ائر التي تكبدها في 
الفترة األخيرة محققا ارتفاعا قدره 117.1 
نقطة ليغلق على 7093.2 نقطة، وجاء 
ه���ذا االرتفاع تفاعال م���ع صعود أغلب 
أسواق املال العاملية واخلليجية واستمرار 
عمليات الشراء من قبل احملفظة احلكومية 
باإلضافة إلى دخ���ول بعض املضاربني 
لالستفادة من حالة الصعود التي تشهدها 

البورصة.

أكدت مصادر وزارية ان احلكومة أعدت 
ردا دستوريا يتعلق باختصاصات منصب 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية الشيخ 
أحمد الفهد ستتلوه في جلسة اليوم في 
حال جاء دور املوضوع على بند جدول 
األعمال. وأشارت املصادر الى ان البيان 
يوضح ان اختصاصات الش���يخ أحمد 
الفهد منحت إياه من قبل رئيس احلكومة 

التفاصيل ص12التفاصيل ص 45وبقرار من مجلس الوزراء نفسه.
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