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مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

صندوق التنمية رّد على مقترح زيادة رأسماله لتمويل المشاريع التنموية:
يتطلب تذليل صعوبات فنية وتوفير جهاز خاص.. وهناك بدائل أخرى

من البدائ�ل إمكانية إنش�اء جهاز مس�تقل للقيام 
بتقدي�م الق�روض أو أن ُيعهد باألم�ر لهيئة االس�تثمار 
أو إنش�اء محفظة لدى البنوك الكويتية بش�روط معينة

لم يس�بق للصندوق أن قدم قروض�ًا للقطاع الخاص 
على نحو مباش�ر وزي�ادة رأس المال قد تعط�ي انطباعًا 
للدول بتوجيه نشاط الصندوق بدرجة كبيرة إلى الداخل

م�ن الم�مك�ن النظ�ر في إنش�اء حس��اب 
خ�اص ل�دى الصن�دوق يت�ول�ى إدارت�ه وتغّذيه 
الحكوم�ة حس�ب الحاجة بداًل م�ن زي�ادة رأس المال
األخذ باالقتراح يحّتم مراجعة النظام األساسي للصندوق 
ومسك حسابين منفصلين وسيكون ضروريًا وضع سياسة من 
ِقبل إدارة الصندوق للقروض المزمع تقديمها إلى القطاع الخاص

الرد تضمن تحذيرًا من تعريضه لمخاطر االئتمان الناشئة عن تقديم قروض لشركات بالقطاع الخاص

الفضالة قبل تسليم نفسه: »كل شي عشان الكويت يهون«

� إنش����اء محفظة لدى البنوك الكويتية 
إليه،  بش����روط معينة للغرض املشار 
 4 � النظر في إنشاء حساب خاص لدى 
الصندوق يتولى إدارته وتغذيه احلكومة 
حسب احلاجة بدال من زيادة رأس املال. 
ويشير الرد الى خشية الصندوق من أن 
يوحي التعديل املقترح، كأثر جانبي له 
من دون قصد ملن يدقق من الباحثني في 
األمر أو من الدول النامية املستفيدة من 
نشاط الصندوق أن رفع احلد األقصى، 
باألرقام املطلقة، إلجمالي القروض التي 
ميكن تقدميها لتمويل املشاريع املشار 
إليها، يوحي بتوجيه نشاط الصندوق 

بدرجة كبيرة لعمليات محلية.
 كما ينبه الرد، مبا أنه من التعديالت 
املقترحة ان يقترض الصندوق أو يصدر 
س����ندات في حدود رأسماله مضافا إليه 
االحتياطي، الى ان الصندوق لم يسبق 
له اللجوء الى االقتراض لتمويل عملياته 
بل اقتصر ذلك على موارده الذاتية، علما 
ان االقت����راض قد يؤثر عل����ى معدالت 
الفائدة التي يحددها ويس����توفيها على 
القروض التي يقدمها للدول النامية التي 
حتتاج بطبيعة األمر للتمويل بشروط 

ميسرة.

لعمليات الق����روض املزمع تقدميها الى 
شركات القطاع اخلاص. كما تضمن الرد 
عرض سلس����لة من املقترحات األخرى 
التي ميكن اعتماده����ا لتفادي تعريض 
الصن����دوق ملخاطر االئتمان الناش����ئة 
عن تقدمي ق����روض إلى القطاع اخلاص 
ومنها إمكانية: 1 � إنش����اء جهاز مستقل 
للقي����ام بتقدمي الق����روض، 2 � أن يعهد 
باملهمة إلى الهيئة العامة لالستثمار، 3 

يسبق له تقدمي القروض للقطاع اخلاص 
على نحو مباشر. ومن اإلجراءات املشار 
إليها مراجعة النظام األساسي للصندوق 
ومسك حسابني منفصلني لكل من قسمي 
رأس املال الواردين باالقتراح )مليارين و8 
مليارات دينار( مع ما يترتب على كل ذلك 
من تعقيد في إعداد احلسابات السنوية 
اخلتامية، اضافة لضرورة وضع سياسة 
وقواعد من قبل مجلس إدارة الصندوق 

المحرر االقتصادي
أحال نائب رئي����س مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الى مجلس األمة رد الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية على االقتراح 
بقانون املقدم من عدد من النواب بشأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 
1974 بإعادة تنظيم الصندوق وتعديل 
أغراضه وزيادة رأسماله من مليارين إلى 
10 مليارات دينار للمس����اهمة في تقدمي 
القروض إلى الشركات املساهمة الكويتية 
التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من 
أسهمها للبيع في املزاد العلني في سوق 
الكويت لألوراق املالية تنفيذا للمشاريع 

اإلمنائية.
وبينما يرحب الرد الذي يحمل توقيع 
املدي����ر الع����ام للصن����دوق عبدالوهاب 
الب����در بالثقة التي يجس����دها االقتراح 
بأداء الصندوق، يشير الى سلسلة من 
الصعوبات الفنية التي تواجهه ويوضح 
سلسلة اإلجراءات الواجب إضافتها إلدخاله 
حي����ز التنفيذ في حال إق����راره من قبل 
السلطة التشريعية، وبينها ضرورة إنشاء 
جهاز خاص ليتولى العملية. كما ينبه 
الى انه يلقي عبئا على الصندوق الذي لم 

دانيا شومان
اعتقل رجال مباحث التنفيذ في 
وزارة الداخلية ظهر أمس أمني عام 
التحالف الوطني الدميوقراطي خالد 
الفضالة من مقر التحالف بالنزهة، 
حيث كان متواجدا مع عدد من أهله 
الفضالة للقوة  ومحبيه. وامتث����ل 
الكبيرة التي حضرت )ست سيارات 
و10 رجال أم����ن( بكل رحابة صدر، 
وقبل مغادرته مع القوة قال الفضالة 
في املجتمعني »أنا ما سويت اال احلق، 
وما قمت اال بالواجب عش����ان بلدي 
وعشانكم وعشان عيالنا باملستقبل«. 
وزاد: رج����ال الداخلي����ة اخوانن����ا، 
اطلبكم طل����ب اذا تعزوني ان محد 
يجرح وال احد يجيب أي كلمة على 

رجال الداخلية، هم بالنهاية اخواننا 
قاعدين يؤدون واجبهم، واحنا هذا 
اللي تعودنا عليه.. هاهلل هاهلل بأهلي، 
مثل ما دافعت عن أهل الكويت ووقفت 
وياكم وقفة، هاهلل ه����اهلل بأهلي، 
وآخر كلمة باقول لكم اياها، وهذي 
الكلمة أبي كل الكويت تسمعها.. »ولي 
وطن آليت أال أبيعه«. وودع الفضالة 
املجتمعني قبل دخوله سيارة الشرطة 
ورفع يده مبتسما ومحييا احلضور 
قائال »نشوفكم على خير، ترى كل 
شي عشان الكويت يهون، كل شي 
عشان الكويت يهون«، ودخل السيارة 
وانطلق موكب سيارات املباحث الى 
إدارة التنفيذ. من جهته، كشف احملامي 
حسني الغريب من فريق الدفاع انه 

س����يتقدم بطلب إخالء سبيل خالد 
الفضالة من محكمة االستئناف بعد 
حتديد جلسة لنظر االستئناف في 
احلكم. وقال الغريب ل� »األنباء« انه 
سيقوم وفريق الدفاع عن الفضالة 
بتقدمي طلب بتحديد جلسة سريعة 
لنظر االس����تئناف وخالل اجللسة 
األولى، املتوقع له����ا ان تكون يوم 
االثنني أو خالل هذا االس����بوع على 
أبعد تقدير، وسيطلبون خاللها من 
هيئة احملكمة اخالء سبيل الفضالة 
بأي ضمان تراه احملكمة حلني الفصل 
في االس����تئناف حي����ث انه مواطن 
كويتي معروف ومحل اقامته معروف 
ومحل س����كنه معروف وال يخشى 

من هروبه.

الغريب: نتوقع جلسة االستئناف خالل هذا األسبوع

خالد الفضالة مودعا املتواجدين في مقر »التحالف الوطني« قبل ركوبه سيارة الشرطة

ن أمس   ن ڤولڤ يحلف اليمني في البرملا )أ.پ(الرئيس األملاني اجلديد كريستيا

عبدالوهاب البدر الشيخ د.محمد الصباح

إحالة إزالة الساللم للتنسيق بين »اإلزالة« و»البلدية«

األردنيتان فرح وسندس تحصدان المركزين األول 
أدبي واألول علمي.. والفيلكاوي األول على الكويتيين 

فيما يعد استجابة سريعة من احلكومة للمطالبات 
النيابية والشعبية بوقف إزالة الساللم واألدراج اخلارجية 
للبيوت واملقامة على أمالك الدولة، كشف وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أنه طلب من 
نائب رئيس جلنة اإلزالة املهندس املختص خالد احملسن 
إعداد تقرير شامل بش���أن هذه األدراج، الفتا إلى أنه 
طلب منه أال تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه الساللم 
إال بعد الرجوع والتنسيق مع بلدية الكويت وعرضه 

عليه���ا، باعتبار موضوعي األدراج املقامة أمام املنازل 
والساللم اخلارجية التي تصل الدور األرضي باألدوار 
العليا للمنزل واملقامة على أمالك الدولة مسائل فنية 
بحتة البد من بحثها مع املسؤولني املختصني. وقد قوبل 
القرار احلكومي بإشادة نيابية، حيث أثنى عليه عدد 
من النواب معتبرين أنه يحافظ على العالقة الطيبة بني 
السلطتني ويفسح املجال لبحث وضع حلول للمشكلة 

التي تهم شريحة كبيرة من املواطنني.

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أمس نتائج الثانوية العامة بقسميها 

العلمي واألدبي بعد أن اعتمدتها.
وقالت الوزيرة احلمود في مؤمتر صحافي إلعالن 
النتائج ان نسبة النجاح في القسم األدبي باملدارس 
احلكومي����ة بلغت 91.5% حيث تقدم 10 آالف طالب 
وطالبة لالمتحانات جنح منهم 9152 طالبا وطالبة 
فيما بلغت نسبة النجاح في املدارس اخلاصة %67.6، 
حي����ث تقدم لالمتحانات 2626 طالبا وطالبة جنح 
منهم 1775 طالبا وطالبة. وأضافت أن نسبة النجاح 
في القسم العلمي باملدارس احلكومية بلغت %92.3 
حيث جن����ح 8121 طالبا وطالبة من أصل املتقدمني 
لالمتحانات وعددهم 8803 ط����الب وطالبات فيما 
بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من املدارس 
اخلاص����ة 98.9% حيث جنح 2506 طالب وطالبات 
من أصل املتقدمني لالمتحانات وعددهم 2788 طالبا 
وطالبة. وج����اءت في املرتبة األولى على القس����م 
األدبي الطالبة س����ندس صالح عبداهلل )أردنية( 
بنسبة 98.55% فيما حلت الطالبة فاطمة مصطفى 
محمد )مصرية( بنس����بة 98.45% باملرتبة الثانية 
واحتلت املرتبة الثالثة الطالبة املاركيزة ياسمني 
نادر )أردنية( بنسبة 98.35%.  وجاءت في املرتبة 
األولى على األوائل الكويتيني الطالبة رمي نايف شرار 

بنسبة 97.32% تلتها الطالبة منال عادل العدواني في 
املرتبة الثانية بنسبة 97.23% فيما احتلت الطالبة 
في محمد يوس����ف املرتبة الثالثة بنسبة %96.42.  
وجاءت في املرتبة األولى على القسم العلمي الطالبة 
فرح محمود الكيالني )أردنية( بنسبة 99.71% تلتها 
في املرتبة الثانية الطالبة منة اهلل علي مصطفى 
)مصرية( بنس����بة 99.38% بينم����ا احتلت املرتبة 
الثالثة الطالبة رمي ضياء الدين )مصرية( بنسبة 
99.38%. وجاء الطالب طارق فايز ياسني )سوري( 
في املرتبة الرابعة بنسبة 99.38% فيما حل شريف 
عبداحلميد البيلي )مصري( في املرتبة اخلامس����ة 
بنس����بة 99.34%. وجاءت في املرتبة األولى على 
األوائل الكويتيني )القسم العلمي( الطالبة فاطمة 
خميس الفيلكاوي بنس����بة قدرها 98.94%، بينما 
حلت الطالبة حصة عبدالعزيز القريشي ثانية على 
الكويتيني بنسبة 98.90% فيما احتل الطالب عذبي 

عذاب زيدان املرتبة الثالثة بنسبة %98.81.
واحتل الطالب عبدالعزيز عالء عبدالعزيز املرتبة 
الرابعة بنسبة 98.75% فيما جاءت باملرتبة اخلامسة 

الطالبة مرمي عادل جاسم غلوم بنسبة %98.73.
من جانبها أوضحت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي أن موعد توزيع وتسليم شهادات الثانوية 
العامة سيكون يوم األحد »كل في مدرسته« ويوم 

االثنني في املناطق التعليمية.

ترحيب نيابي بقرار الحكومة

الحمود أعلنت نتائج الثانوية 

من الماضي

المجيبل:  مب�ارك 
إلى  جاءت  عائلتنا 
نجد  م�ن  الكويت 
 1800 ع����ام 
وننتم�ي إلى عنزة 
عل�ي ول�د  م�ن 

ص10 و11

 الرئيس األلماني العاشر يقسم اليمين

برلني � وكاالت: بعد انتخابه مبش���قة خالل عملية اقتراع 
استغرقت 3 دورات مما شكل إهانة للمستشارة اجنيال ميركل، 
اقسم اصغر رئيس أملاني كريستيان ڤولڤ اليمني امس، قائال 
في البرملان »مرة اخرى، حصل انتخاب فعلي ملنصب الرئيس 
الفيدرالي األملاني«. واضاف ان »كل منافسة شريفة أمر جيد 

لدميوقراطيتنا«.

ى إعالنها نتائج امتحانات الثانوية العامة )كرم دياب(جانب من املؤمتر الصحافي للوزيرة د. موضي احلمود لد
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التفاصيل ص 30
الهولندي ويسلي سنايدر يحتفل بالهدف الثاني مع زميله اندريه اوير وسط حسرة العبي املنتخب البرازيلي         )أ.پ(

»الطواحين« الهولندية رمت ب� »السامبا« خارج المونديال
معركة نارية بين ألمانيا واألرجنتين 
بپاراغ��واي تصط��دم  وإس�ب�اني�ا 

االتحاد اإلنجليزي يبقي على كابيللو 
المونديال م�ن  المبك�ر  الخ�روج  رغم 
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