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أبرز مواد صندوق المعسرين

»التطبيقي«  إدارة  مجلس 
يوافق على تخفيض شرط 
لـ»األساسية«  التحويل 
   %65 إلـى   %70 مـن 

للوكالء  التربية  وزيرة 
المساعدين : 10 أيام 
األسئلة  عن  لإلجابة  فقط 
البرلمانية والتأخير يعتمد 
مــن الـوزيرة  ص 4 ص20

األنباء  االقتصادية

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )31 ـ 39(

»األهلي المتحد« يقدم تسهيالت ائتمانية لـ »عقارات 
الكويت« بـ 51 مليون دينار على 7 سـنوات   ص47

»جلوبـل« توقـع اتفاقيـة مـع »الخليج« 
لتقديم فرص اسـتثمارية لعمالء البنك 
في بعـض الصناديق المختـارة  ص51

صفقة  قيمـة  تحويـل 
الثالثاء  أفريقيا«  ـ  »زين 
يوم  واالحتفال  المقبل 
األربعـاء.. والتوزيعات 
الخمـيــس   ص46

)متين غوزال(حمد املرزوق وعماد العيسى خالل توقيع االتفاقية 

»المعسرين« بصيغة جديدة
»المالية« أقرت استفادة األرملة والمطلقة من راتب والدها المتوفى واستفادة الزوج من راتب زوجته المتوفاة و»التأمينات« رفضت الجمع بين التقاعد والراتب الحكومي

520 مليون دينار للجزء الثالث 
والخدمات العامة في »بوبيان«

الصحة: تأهيل 3 أجنحة 
في مستشفى الوالدة

فرج ناصر
أكد مدير ادارة الدراس����ات في 
الكبرى بوزارة  قطاع املش����اريع 
األش����غال م.س����رور العتيبي انه 
س����يتم نهاية العام احلالي طرح 
مشروعني، مشروع اجلزء الثالث 
ف����ي املرحلة األولى مليناء بوبيان 
ومشروع ايصال اخلدمات للميناء 
نفسه بكلفة مالية تبلغ 520 مليون 
دينار. وقال ان مش����روع اجلزء 
الثالث ف����ي املرحلة األولى مليناء 
بوبيان تبل����غ كلفته 420 مليون 
الثاني فهو  اما املش����روع  دينار، 
مش����روع ايصال اخلدمات مليناء 
بوبيان والتي تشتمل على خدمات 
الكهرباء واملياه والوقود واملباني 
الرئيسية واخلدمات االخرى التي 
تأتي ضمن نطاق املش����روع مثل 
املراقبة وستبلغ كلفته 120  برج 
مليون دينار تشمل جميع اعمال 

اخلدمات في امليناء.

دارين العلي
سجلت األحمال الكهربائية أمس ارتفاعا ملحوظا، 
حيث المس مؤشر األحمال املنطقة احلمراء بوصوله 
الى 9750 ميغاواط في الثانية والنصف ظهرا، مسجال 
بذلك حتى اآلن رقما قياس����يا بفارق 220 ميغاواط 
عن الرقم الذي س����جله املؤشر أول من أمس وهو 
9530 ميغاواط. وقال الوكيل املساعد لقطاع مراكز 
املراقبة والتحكم م.علي الوزان ان ارتفاع األحمال 
الكهربائية أمس يعود الى ارتفاع درجة احلرارة التي 
جتاوزت 46 درجة مئوية، مطمئنا املستهلكني بقوله 
»ان األحمال الكهربائية مازالت حتت السيطرة على 
الرغم من ارتفاع املعدل الذي سجله املؤشر أمس«. 
من جانب آخر، أعلنت جلنة املناقصات املركزية عن 
موافقتها على ترس����ية 5 مشاريع كهربائية لقطاع 

شبكات التوزيع بقيمة 20 مليون دينار.
التفاصيل ص5

حنان عبدالمعبود
صرحت مديرة مستشفى الوالدة 
د.من����ى العبدالصمد بأنه »يجري 
في الوقت احلالي جتهيز األجنحة، 
الرابع والسادس والثامن،  وإعادة 
تأهيلها، بش����كل كلي، على ان يتم 
افتتاحها في وقت قريب«. وبينت 
أن األجنحة عبارة عن غرف خاصة 

تضم كل منها 10 أسرة.

مؤشر األحمال الكهربائية المس منطقة الخطر بـ 9750 ميغاواط

إيران: فرض عقوبات جديدة »سيقتل« االتفاق النووي الثالثي
طهران � وكاالت: فيما حدد رئيس الوزراء القطري 
الش���يخ حمد بن جاس���م بن جبر آل ثاني اليوم 
اخلميس ليب���دأ زيارة إلى إيران إلجراء محادثات 
مع املسؤولني اإليرانيني تتعلق بالتطورات األخيرة 
في املنطقة، حذر وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 
متكي امس من سعي الغرب لفرض جولة جديدة 
م���ن عقوبات األمم املتحدة عل���ى طهران قائال: إن 
فرض أي عقوبات جديدة »سيقتل« االتفاق النووي 
الثالثي الذي وقعناه مؤخرا بعد وساطة من جانب 

رئيسي تركيا والبرازيل.
وأض���اف متكي أمام مرك���ز األبحاث األوروبي 

في بروكس���ل »اآلن ما في أيدين���ا هو إعالن فقط 
وقعه وزراء خارجي���ة ال���برازيل وتركيا وإيران 
لكنهم فتحوا اجتاها آخر بالتحرك من خالل مجلس 

األمن«.
وشدد متكي على أن اصدار »قرار آخر سيقتل 
هذه املبادرة وسنواصل بالتأكيد اإلنتاج لليورانيوم 

بتخصيب بنسبة %20«.
وأضاف »انن���ا نعتبر حتريك القرار أساس���ا 
للمواجهة« مش���يرا الى أن »أفضل السبل هو الرد 
على رس���التنا بأن يقبلوا اإلعالن من أجل وضع 

اللمسات األخيرة على تبادل الوقود«.

ترسية 5 مشاريع للكهرباء بقيمة 20 مليون دينار

رئيس الوزراء القطري يزور طهران اليوم

5 مرشحين لمنصب أمين عام
الهيئة المستقلة لذوي اإلعاقة

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان بورصة الترش����يحات لتولي 
منصب األمني العام للهيئة املس����تقلة لألش����خاص ذوي اإلعاقة تزخر 
باألسماء ومن جهات متعددة. وكشفت املصادر ان أبرز األسماء التي يتم 
تداولها لتولي هذا املنصب هم: الش����يخة فريال الصباح رئيس اللجنة 
الطبية العليا في املجلس األعلى، د.راشد العمير، د.هاشم الطبطبائي 
من مركز التأهيل الطبي ف����ي دور الرعاية االجتماعية، مهدي العازمي 
رئيس نادي املعاقني الرياضي ود.جاسم أشكناني الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاي����ة والذي تولى في فترة س����ابقة األمانة العامة للمجلس األعلى 
لشؤون املعاقني الى جانب رئيس اللجنة التربوية في املجلس األعلى 
فهد الغيص. وأوضحت املصادر ان هذه الترش����يحات مازالت في طور 
الكالم ولم يحصل أي ش����يء عمل����ي، على الرغم من االنتهاء من وضع 
الهيكل التنظيمي للهيئة وتس����مية جمعيات النفع العام ملمثليها وبدء 

التطبيق الفعلي لقانون املعاقني اجلديد.

مجلس الوزراء لـ »البلدي«: تصدوا لموجة التشريع »الشعبوي« 
ومخاطبة عواطف المواطنين على حساب المصلحة العامة

بداح العنزي
في كتاب رسمي شدد مجلس 
الوزراء على وزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر واملجلس 
البلدي على ضرورة العمل لتفعيل 
توصيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ووضعها 
موضع التنفيذ ومعاجلة القضايا 
واملظاهر الس���لبية التي أش���ار 
إليها سموه في اجتماع مجلس 
الوزراء االس���تثنائي املنعقد 9 

»الشعبوي« ومخاطبة عواطف 
املواطنني على حساب املصلحة 
العامة ومبا يترتب على مثل هذه 
املشاريع من نتائج سلبية خطيرة 

في احلاضر واملستقبل.
ونص الكتاب على »احملافظة 
على إكمال النصوص القانونية 
فيما يتصل بسرية أعمال مجلس 
الوزراء مبا يسمح للوزراء بإبداء 
آرائهم وأفكاره���م بحرية تامة 

وشفافية«.

مايو املاضي.
التي  الكتاب احملاور  وأجمل 
تطرق إليها سموه وعلى رأسها 
االحت���كام للدس���تور والالئحة 
وأحكام »الدستورية« في شأن 
تنظيم العالقة بني السلطتني وأن 

حتظى مشاريع القوانني املقدمة 
من احلكومة بدراسة وافية شاملة 
الدفاع عنها والتمسك  ليتسنى 

بها.
الكت���اب على ضرورة  وأكد 
التش���ريع  التص���دي ملوج���ة 

أكد أن نتائج سلبية خطيرة ستترتب عليها في الحاضر والمستقبل

»البلـدي« أقـّر اسـتمالك القطعة 10 فـي خيطان واسـتخدام 
المادة 14 إلطالق اسـمي شخصيتين على شـارعين   ص19

»العمل الوطني«: استجواب رئيس الحكومة وارد
اجتمعت مع »الشعبي« ولمست تأييدًا ودعمًا

أكد أعضاء كتلة العمل الوطني النواب عبداهلل الرومي ود.أسيل 
العوضي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجري 
وصالح املال في بيان أصدروه أمس عدم ترددهم في استخدام جميع 
األدوات الدستورية املتاحة باجتاه من يستحقها على خلفية القضية 
الرياضية. وقال املال، في تصريح صحافي، انه ليس لديه حتفظ 
على األحكام القضائية الصادرة، موضحا ان تلويحه باستجواب 
سمو رئيس الوزراء ليس للتعرض لشخصه وإمنا المتعاضه من 
السياسات العامة للدولة وسلبية احلكومة جتاه مخالفة القوانني 
والنظم وعدم حتريكها دعوى قضائية جتاه من احتل أمالك الدولة 
واستولى عليها دون حكم قضائي. من جانبه، قال النائب مرزوق 
الغامن ان الكتلة لم حتدد من ستس���تجوب، واالستجواب وسيلة 
لإلصالح وليس غاية، وما يحصل في هيئة الشباب والرياضة ال 
ميكن القبول به. وأضاف: إذا اضطررنا لذلك، فسنوجه االستجواب 
إلى من يستحق، واألمر تعدى قضية الرياضة ويحتاج الى تدخل 
رئيس احلكومة فهو املس���ؤول عن وزرائه. وقال أيضا: ان خيار 
استجواب رئيس احلكومة وارد بالنسبة لنا ككتلة وقد اجتمعنا 
مع كتلة العمل الش���عبي وملس���نا منها تأييدا ودعما كامال لهذه 
القضية واحلكومة اآلن على احملك وإذا لم تتحرك فسنس���تخدم 

آخر وسائل األدوات الدستورية.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

املالي����ة واالقتصادية  اللجنة  وافقت 
البرملانية أمس عل����ى الصيغة اجلديدة 
والنهائي����ة لقانون صندوق املعس����رين 
بأغلبية أعضائها على أن حتيل تقريرها 
إلى املجل����س اليوم. وقال رئيس اللجنة 
النائب د.يوس����ف الزلزل����ة في تصريح 
صحاف����ي إن »املالية« أق����رت التعديالت 
النيابية واحلكومية على القانون متهيدا 

للتصويت عليها في املجلس.
وأضاف الزلزل����ة أن »املالية« نظرت 
العديد م����ن االقتراحات بقوانني اخلاصة 
بتعدي����ل قوانني التأمين����ات االجتماعية 
وأقرت استفادة األرملة أو املطلقة بالراتب 
التقاعدي لوالدها املتوفى أو استفادة الزوج 
من الراتب التقاعدي لزوجته املتوفاة كما 
رفضت »التأمينات االجتماعية« استفادة 
الشخص من راتبه التقاعدي وراتبه اجلديد 

في ح����ال كان يعمل لدى احلكومة وترك 
العمل بها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وأوضح الزلزلة أن احلكومة رفضت 
أمس االقتراحات اخلاصة برفع س����قف 
الراتب التقاعدي إلى 1750 أو 1500 دينار 
وأصرت على إبقاء س����قف الراتب 1250 

دينارا كحد أقصى للتقاعد.
وأشار الى ان احلكومة بررت هذا الرفض 
بسبب أن الشريحة الكبرى التي ستستفيد 
من رفع سقف راتب التقاعد إلى 1750 دينارا 
هي شريحة العاملني في القطاع النفطي 
والقطاع اخلاص أما نسبة املستفيدين من 
هذا األمر بالنسبة للعاملني في احلكومة 

فلن تتعدى %2.8.
وأكد الزلزلة أن احلكومة ظلت متمسكة 
بإبقاء سقف الراتب التقاعدي عند حد 1250 
دينارا لضمان استفادة أكبر شريحة من 

املواطنني العاملني في القطاع العام.

مجموعة من ناخبي »الخامسة«
 تطلق حملة »ديوانيتنا تتعذرك«

 تسري أحكام القانون على املتعثرين 
في س���داد أقس���اطهم واتخذت بحقهم 

إجراءات قضائية.
 أن تكون زي���ادة التزامات العميل 
الشهرية أعلى من نسبة 50% من إجمالي 

دخله الشهري.
 تسري أحكام القانون على املتعثرين 
املثبتني بدفاتر وسجالت اجلهات الدائنة 

في تاريخ 2009/12/31.
 يجب ان يقدم الطلب في موعد أقصاه 
6 أش���هر م���ن تاريخ ص���دور الالئحة 

التنفيذية للقانون.
 يجوز منح قروض جديدة عن طريق 

البيع بالتقسيط للسلع واخلدمات في 
حال زيادة النسبة املتبقية للعميل من 
دخله الشهري مبا يفوق حجم القسط 

الشهري املستحق للصندوق.
 يجوز للعمالء الذين سبق لهم إبرام 
التقدم  تسويات وفقا للقانون السابق 

إلعادة التسوية.
 تقوم اجله���ات الدائن���ة والعمالء 
املتعثرون عند إبرام التسوية بالتنازل 

عن أي دعوى قضائية.
 يحظر تقاضي أي رسوم أو فوائد 
من قبل اجلهات الدائنة في حال السداد 

املبكر.

أطلق مجموعة من ناخبي »اخلامسة« حملة حتت شعار »ديوانيتنا 
تتعذرك« موجهة الى نواب الدائرة الذين قد يعارضون االستجواب املقدم 
من قبل النائب خالد الطاحوس الى رئيس احلكومة على خلفية تلوث 
أم الهيم����ان، وقال منظمو احلملة إنهم جمعوا حتى اآلن تواقيع أكثر 
من 120 ديوانية في الدائرة على ميثاق احلملة الذي يؤكد ان أصحاب 

تلك الديوانيات لن يستقبلوا أي نائب يقف ضد االستجواب.

بدر السميط يصافح ميشال العقاد عقب التوقيع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل تدشينه الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مبارك الفيصل ود.عبداهلل المعتوق

األمير دشن حملة »سنيار 4« بإنشاء محمية مدينة الكويت المائية في الزور  ص5

مؤشر األحمال اقترب أمس من منطقة اخلطر

التفاصيل ص56

التفاصيل ص7

التفاصيل ص19

التفاصيل ص6

المجلس األعلى للمعاقين كيان غير قانوني اعتباراً  من أمس  ص22

كاپيللو قادر على قيادةجـراغ: 
»األسود الثالثة« إلى اللقب

ميسي أبدع مع األرجنتين 
في كوبا  أميركا وفي األلعاب 
األولمبية و ماسكيرانو: 
كتيبة »التانغو« في قبضتي 

ال مستحيل في الكرة  قبل صافرة النهاية

هولندا »طحنت« غانا.. 
والبرتغال »عصرت« الكاميرون

عائلة بواتينغ 
تشعل الحرب 

الكروية بين 
»الماكينات« 

و»النجوم السوداء«


