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المحمد يصعد المنصة في جلسة سرية
ندوة جماهيرية في أم الهيمان اليوم بمشاركة نيابية واسعة دعمًا الستجواب الطاحوس .. والحكومة مطمئنة إلى وجود أغلبية معها  

محامي »بيتك«: حكم »الدستورية« ال يؤثر على سالمة الحكم الصادر 
لصالح البنك  بشأن القانونين 8 و9 حول الرهن والتمويل العقاري

عمر راشد
تعليقا على ما أثير حول صدور حكم 
للمحكمة الدستورية مؤخرا بخصوص 
القانونني 8 و9 لسنة 2008 ومدى تأثيره 
على احلكم الذي كانت محكمة االستئناف 
قد أصدرته لصالح بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( واملنظ���ور حاليا امام محكمة 

التمييز، أك���د محامي بيت التمويل واملستش���ار القانوني حامد 
الياقوت ان حكم احملكمة الدس���تورية ال يؤثر على سالمة احلكم 
الصادر من محكمة االستئناف لصالح »بيتك« والذي يعفي البنك 
من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بخصوص الرهن والتمويل 
العقاري للس���كن اخلاص. وقال الياقوت ل� »األنباء«: قضيتنا ان 

البنوك اإلسالمية هي خارج مظلة تطبيق القانونني.

 وأضاف الياقوت ان محكمة التمييز 
قامت األسبوع املاضي بتأجيل الطعن 
على احلكم اخل���اص بقضية »بيتك« 
الى شهر أكتوبر املقبل وذلك الستكمال 
املرافعات اخلاصة بالقضية، وتوقع ان 
يأتي حكم التمييز مؤيدا حلكم االستئناف 
الصادر لصالح البنك والذي أكد أنه ال 
يخضع للقانونني 8 و9. في الس���ياق ذاته، اكدت مصادر قانونية 
أخرى ان أس���اس الدعوى التي فصلت فيها احملكمة الدستورية 
حول ش���ق محدد في القانونني 8 و9 يختلف عن اساس الدعوى 
املرفوعة من »بيتك«، ولذلك ال يؤثر قرار احملكمة الدستورية على 
مسار قضية »بيتك« بشأن الس���ماح باستمرار التمويل والرهن 

العقاري للبنك.

أكد أن البنوك اإلسالمية خارج مظلة تطبيقهما حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أنه����ت احلكومة كل اس����تعداداتها 
ملواجه����ة اس����تجواب س����مو رئي����س 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
املقدم من النائب خالد الطاحوس، حيث 
حس����مت أمرها واختارت املناقشة في 
جلسة »سرية«. مصادر مطلعة أبلغت 
»األنباء« ان املشاورات احلكومية التي 
أجراها الفريق الوزاري املكلف مبتابعة 
املوضوع أس����فرت عن تأمني األغلبية 
النيابية الالزمة والداعمة لطلب احلكومة 
بتحويل اجللسة الى سرية متهيدا لصعود 
الرئيس املنصة ومناقشة االستجواب. 
وأشارت املصادر ذاتها الى ان احلكومة 
التزال أمامها معضلة واحدة فقط شارفت 
على حسمها وهي هل ستكون املناقشة 
في جلس����ة 8 اجلاري أم سيطلب سمو 
الرئيس التأجيل ملدة أسبوعني؟ وهو ما 
تتيحه له الالئحة. ورجحت املصادر ان 
تقدم احلكومة على املناقشة في جلسة 
الثالثاء املقبل وان خيار التأجيل ال يعتبر 
ذا جدوى بالنسبة للجانب احلكومي، 

خصوصا ان االستجواب لم يأخذ الزخم 
اإلعالم����ي وال اجلماهيري املعتاد الذي 
يصاحب كل استجواب، موضحة ان خيار 
التأجيل يتيح للطرف اآلخر فرصة كبرى 
للمناورة السياسية وهو ما ال تفضله 
احلكومة. في هذا السياق، أنهى الفريق 
النيابي املؤيد لالستجواب استعداداته 
لتنظيم ندوة جماهيرية تعقد مساء اليوم 
في منطقة أم الهيمان مبشاركة نيابية 
الى أضواء  واسعة إلعادة االستجواب 
الساحة السياس����ية. في االجتاه ذاته، 
قال النائب د.علي العمير ان استجواب 
زميله الطاحوس استند في مادته الى 
أعمال جلنة التحقيق اخلاصة بقضية أم 
الهيمان، مؤكدا ان اإلجراءات احلكومية 
نحو معاجل����ة وضع املنطق����ة التزال 

مستمرة ولم ترتبط باالستجواب.
وأضاف، خالل حديثه ل� »األنباء«: 
نتمنى م����ن احلكومة عدم التوقف عن 
تلك اإلجراءات وتتبع املصانع املخالفة 
للمحافظ����ة على صح����ة املواطنني مع 
االلتفات الى قضية امللوثات النفطية التي 

أغفلها استجواب النائب الطاحوس.

الفهد: يجب تعديل القوانين الرياضية  
المحلية لتتماشى مع الميثاق األولمبي

اللجنة  قال رئيس 
االوملب���ي����ة ورئي����س 
األومل��بي  املج���ل����س 
اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد، انه يجب تعديل 
الرياضي����ة  القوان����ني 
احمللية لتتماش����ى مع 
امليثاق االوملبي، وأضاف 
»الكوي����ت عض����و في 

املنظمات الدولية في كل املجاالت، وقوانينها جزء 
ال يتجزأ م����ن القوانني الدولية«. وتابع في حديث 
لوكالة الصحافة الفرنس����ية: »وافق مجلس األمة 
في املداولة األولى على التعديالت التي تتماشى مع 
امليثاق االوملبي وقوانني االحتادات الدولية الرياضية، 
وهناك توجه للموافق����ة أيضا في املداولة الثانية 
املقررة قريبا، فالكويت لن ترضى بأن يكون أبناؤها 

خارج املنافسات الرياضية«.

العتيبـي يدخل دائرة المرشـحين لرئاسـة 
هيئـة المفوضين بعد اعتذار الهاشـل ص44

رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات 
البترولية مها مال حسين في حوار لـ »األنباء«:

سفير جنوب أفريقيا  أشرف سليمان لـ »األنباء«:
الحديدية  الهياكل 
ألكبر 3 مالعب في بلدنا   
ُصنعت في الكويت 
و3 مليـارات دوالر 
اإلعـالن  عائـدات 
للمونديال والبـث 

10 مليـارات دينار قيمة مشـاريع 
الشركة خالل السنوات الخمس المقبلة

»الدار« تنجز الصيغة النهائية إلعادة الهيكلة 
وترفعها خالل أيام إلى المحكمة و»المركزي« 

»أعـيـان« تـعـرض عـلـى البنـوك الدائنـة 
مقترحيـن إلعـادة جـدولـة الديـون  ص45

90 مليون دينار أرباح الشركة الصافية المتوقعة خالل السنة 
المالية 2011/2010 من عملياتها المباشرة ص46 و47

مها مال حسني

السفير أشرف سليمان

التفاصيل ص40

جيرارد.. سـر  ونحن معك
إنجلترا  علـى  يخشـى  كاپيللـو 
من البرازيل وإسبانيا واألرجنتين

منتخب يرّشـح  المطـوع  بـدر 
»السامبا«  للفوز باللقب السادس

الشيخ احمد الفهد
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