
مريم بندق
فتحت احلكومة الباب على مصراعيه 
امام قبول التعديالت املقدمة من اللجنة 
املالي���ة البرملانية على قانون صندوق 
املعسرين باس���تثناء تخفيض نسبة 
ال� 50% ضمانا للعدالة واملس���اواة في 
التسويات املالية التي اقرت سابقا والتي 
س���تقر الحقا. وكشفت مصادر وزارية 
ل�»األنباء« ان مجلس الوزراء وافق في 
جلسته مس���اء امس على قبول جميع 
التعديالت املقدمة مبا فيها التعهد بتحمل 
أي تكلفة اضافية على رأسمال الصندوق 

الذي مت رفعه إلى مليار دينار. 
واوضحت املصادر ان القرار سيبلغه 
وزير املالية مصطفى الش���مالي للجنة 
في االجتم���اع املقرر اليوم، مضيفة ان 
احلكومة تأم���ل االنتهاء من هذا امللف، 
موضحة انها تتمسك بحقها في احالة 
قانون اس���قاط فوائد القروض واعادة 
جدولتها الى احملكمة الدس���تورية في 
حالة العودة الى التصويت عليه مجددا 

بالفص���ل التش���ريعي 
اجلديد.

هذا وقد خص رئيس 
اللجنة املالية البرملانية 
النائب د.يوسف الزلزلة 
»األنب���اء« بالتعديالت 
الت���ي وافق���ت عليها 
احلكومة حول قانون 
املعس���رين.  صندوق 
وأعل���ن د.الزلزل���ة ان 
التقرير النهائي للجنة 
حول التعديالت سيرفع 

ال���ى مجل���س االمة الي���وم )االثنني(. 
وكش���ف د.الزلزلة ع���ن ان احلكومة 
وافقت على تعدي���الت جذرية مقدمة 
من اللجنة متثل تسهيالت للمتعثرين 
وتنظم عمل الصندوق بحيث ال تتكرر 
املش���كلة مرة اخرى.  وأوضح النائب 
د.الزلزلة: س���تتم اعادة جدولة ديون 
املواطن امللتزم بالسداد حاليا او املواطن 
الراغب في االستفادة من الصندوق بعد 

اعادة فتح باب التسجيل 
مجددا حتى 2009/12/31 
في حالة تقاعده بحيث 
يراعى تخفيض االيراد 
الذي يحصل  الشهري 
التقاعد،  علي���ه بع���د 
الى ش���مول  باالضافة 
املواطنني املقترضني من 
بنوك خارج الكويت عن 
البنوك احمللية  طريق 
وايضا احلاصلني على 
قروض لبناء أو ترميم 
منازلهم وقامت البنوك بتغيير مسمى 
القرض من قرض مقس���ط الى قرض 
Ci- �آخر حتى ال يدخل في ش���بكة ال
net وال يحسب ضمن النسبة املقررة 
باالس���تفادة من الصندوق. والسماح 
بتسجيل املواطنني املسّرحني من اعمالهم 
والذين تخلفوا عن االس���تمرارية في 
السداد وسيتم تأجيل االقساط املستحقة 
عليهم حتى حصوله���م على وظيفة. 

واضاف: سيرأس جلنة التسويات قاض 
وتضم قاضيا احتياطيا يحل محل االول 
في حالة غيابه حتى ال يتأخر البت في 

ملفات املواطنني.
واكد د.الزلزلة ان التعديالت شملت 
ايضا عقوبات رادعة على البنوك التي 
متنح قروضا ملواطنني ليس���ت لديهم 
القدرة على السداد فإلى جانب صالحيات 
البنك املركزي اضيف���ت عقوبة حتّمل 
البنك في هذه احلالة القرض مع فرض 
غرامة توازيه تس���دد للبنك املركزي. 
واستطرد قائال: ومت ايضا النص على 
انه في حاالت القروض اجلديدة البد ان 
تتضمن املستندات املقدمة للبنك جميع 
االقساط املستحقة على طالب القرض 
للش���ركات الواقعة حتت مظلة وزارة 
التجارة وبذلك س���تجبر احلكومة كل 
الشركات التي تتعامل باالقساط على ان 
تدخل في نظام شبكة ال� Ci-net بحيث 
تتوافر كل املعلومات عن امكانية املواطن 

حتمل اي قرض جديد.
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األنباء  االقتصادية

تطبيق  يبدأ  »بيتـك« 
نظـام أوراكل جديد 
ألول مرة على مستوى 
ص36 المنطـقــة 

توجهات إللغاء إدارة الرقابة
 في البورصة بالتزامن مع تطبيق 

»Smart« مطلع يونيو     ص 36

العزوف عن الشراء والترقب
 لـ »عمومية زين« يدفعان السوق 

إلى الهبوط لكسر حاجز الـ 7000 نقطة 
ص 45

مجلس الوزراء: قبول تعديالت »المعسرين« باستثناء تخفيض الـ %50
فتح باب استقبال الطلبات للمواطنين المقترضين حتى 2009/12/31 و زيادة الميزانية لمليار دينار مع تعهد بتحمّل أي تكلفة إضافية

إعادة الجدولة في حالة التقاعد وشمول المقترضين من بنوك خارجية وقروض الترميم وتأجيل أقساط المسّرحين

ترقية 383 باالختيار وندب ونقل 23 في »البلدية« والمجلس البلدي ص11

اتحاد الكرة يعّدل المادة 32 من النظام األساسي واليوسف يؤكد أن الحكم قابل للطعن

صاحب السمو بحث مع سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني دعم التعاون الثنائي

مصادر في »الشباب والرياضة«: حكم »كاس« ليس له صفة التنفيذ  
ما لم يتم األخذ باإلجراءات بناء على قانون المرافعات

ولي عهد قطر: زيارتي للكويت استمرار لنهج التواصل 
بين البلدين وتوثيق العالقات في مختلف المجاالت

استقبل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ولي عهد قطر س���مو الش���يخ متيم بن حمد بن خليفة آل 
ثاني الذي وصل إلى البالد أمس، حيث مت تبادل األحاديث 
الودية التي جس���دت عمق العالق���ات األخوية التاريخية 
املتميزة التي تربط البلدين والتي تشهد ازدهارا وتطورا 
مستمرين مبا يعكس الرغبة املشتركة في العمل معا لرفع 
سقف التعاون الثنائي في املجاالت كافة. وفور وصوله إلى 
البالد أكد س���مو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة في بيان 

أدلى به ان زيارته للكويت تأتي تلبية لدعوة سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد واستمرارا لنهج التواصل بني 
قيادتي البلدين مما يسهم في تعزيز وتوثيق العالقات 
األخوي���ة في مختلف املجاالت ملا في���ه خير ومصلحة 
البلدين والشعبني الشقيقني. كما نقل حتيات أمير دولة 
قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وشعب الكويت 

الشقيق.

سامح عبدالحفيظ ـ مبارك الخالدي
فيما واف���ق مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم في اجتماعه األول برئاسة الشيخ 
طالل الفهد، عل���ى تعديل املادة 32 من 
النظام األساسي لالحتاد، ليصبح عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة 14 عضوا بدال من 
5 أعض���اء، علمت »األنباء« من مصادر 
نيابية في جلنة الش���باب والرياضة، 
ان اللجنة ستصدر بيانا اليوم يسبقه 

مؤمتر صحافي للنائبني مرزوق الغامن 
وصالح املال، تؤكد فيه ان »قرار محكمة 
التحكي���م الرياضية )كاس( غير ملزم 
للكويت وليس له صفة التنفيذ، ما لم 
يتم األخذ باإلجراءات القانونية احمللية 
بناء على قانون املرافعات«. وأكد عضو 
اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري انه 
ال يجوز تنفيذ احلكم اال عقب التحقق 
من انه صادر من محكمة مختصة، وفقا 

لقانون البلد الذي صدر منه احلكم.
م���ن جهت���ه، متنى رئي���س اللجنة 
االنتقالية السابقة الشيخ احمداليوسف 
في مؤمتر صحاف���ي، ان يكون احلكم 
نهاية لألزم���ة، وليس بداية ملش���كلة 
جديدة، مش���يرا الى ان حيثيات احلكم 
الذي سيصل رس���ميا األربعاء املقبل، 
جتاوزت ال� 100 ورقة، وانه قابل للطعن 

القانوني عليه.

محمد الصباح: ال نطلب تبرئة أو إدانة 
معتقلينا في غوانتانامو وإنما تحقيق العدالة 

المحكمة الكلية تنظر قضية الجاسم اليوم

بشري الزين
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
أن قضية معتقلينا في غوانتانامو حتظى باهتمام القيادة السياسية، وقال 
»ان احتجازهم بغير وج���ه حق، ومن غير ان يكون لهم يوم يواجهون فيه 
العدالة االميركية، ال يستقيم مع القيم األميركية«، مضيفا »ال نطلب تبرئة 
أو إدانة وامنا نطلب حتقيق العدالة«. بدوره قال رئيس جلنة حقوق اإلنسان 
البرملاني���ة النائب د.وليد الطبطبائي »ان املعتقلني الكويتيني فايز الكندري 
وف���وزي العودة ثب���ت بالدليل عدم ضلوع أي منهما ف���ي عمل عدائي جتاه 

الواليات املتحدة«، مطالبا بسرعة اإلفراج عنهما.

تبدأ احملكمة الكلي���ة اليوم النظر في القضية املرفوع���ة ضد الكاتب محمد 
عبدالقادر اجلاس���م أمام محكمة اجلنايات ، فيما اعلن احملامي جاس���ر اجلدعي 
ان عائلة اجلاس���م ستزوره اليوم في الس���جن املركزي وانه يعمل على تكوين 
هيئة دفاع من احملامني املؤيدين حلرية الرأي للدفاع عنه. ومن ناحيتها، قامت 
اجلمعية الكويتية حلقوق االنس���ان امس بزيارة اجلاس���م في السجن املركزي 
حيث يقضي مدة ايقافه، مشيرة الى ان تعامل ادارة السجن معه انساني وجيد 
وانه على تواصل مع العالم اخلارجي اال انها اكدت ان مكان احتجازه غير الئق 
وان حجزه بعد االنتهاء من التحقيق معه أمر غير مناسب أو مقبول، اذ باالمكان 

اإلفراج عنه بكفالة.

»الشؤون«: تشكيل فرق العمل بحد أقصى 5 أعضاء
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الش���ؤون تلقت كتابا من ديوان 
اخلدم���ة املدنية يقضي بإلغاء جمي���ع فرق العمل وإعادة تش���كيلها من جديد 
بحيث ال يتجاوز عدد أعضاء الفريق 5 أش���خاص وأال يكون أي شخص عضوا 
في فريقني، ه���ذا إلى جانب حتديد املهمة املكلف باجنازها كل فريق عمل واملدة 

الزمنية إلنهاء العمل املكلف به.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ولي عهد قطر سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني

د.يوسف الزلزلة

تعيين عدد من ضباط الجيش 
مستشارين في مكتب النائب األول

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك اعتمد قرارا يقضي بتعيني عدد من كبار 
ضباط اجليش كمستش���ارين في مكتبه نق���ال من مناصبهم احلالية 
وهم: آمر القوة البرية اللواء الركن إبراهيم الوسمي، مدير كلية مبارك 
العبداهلل لقيادة األركان اللواء الركن جواد القطان، رئيس هيئة التعليم 
العسكري اللواء الركن حامد القالف، آمر القوة البحرية اللواء أحمد 
املال، معاون رئيس األركان للقوة البشرية اللواء الركن راشد املشعان. 
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة انه سيتم تعيني الفريق الركن صالح 

احلميضي كبيرا للمستشارين مبكتب النائب األول.

لجنة المرأة رفضت منح ربة المنزل مكافأة
وأقّرت حق الرعاية السكنية للمتزوجة بغير كويتي

أنهت جلنة شؤون األسرة واملرأة البرملانية أمس تقريرها املتكامل عن التشريعات 
املقترحة حول قانون احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة. وقالت مقررة اللجنة النائبة 
د.أس���يل العوضي ان هناك 8 تعديالت عل���ى 8 قوانني مت تعديلها،  وأكدت أن اللجنة 
لم توافق على منح املرأة ربة املنزل مكافأة ألن األجر يكون مقابل عمل، مش���يرة إلى 
إقرار حق الرعاية الس���كنية للمرأة الكويتية املتزوجة بغي���ر كويتي ومنح أوالدها 

مزايا عديدة. 

د.وليد احلساوي

األمير آندرو يصافح فهد بودي 
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إشادة ملكية بريطانية بتوسع 
 بنك »غيتهاوس« في الكويت


