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صيدها
واربح

 السلطان لـ «األنباء»: مقترح جديد إلسقاط فوائد القروض
 سامح عبدالحفيظ

عضــــو    كشــــف 
الســــلفي  التجمــــع 
النائب خالد السلطان 
انه سيتقدم مبقترح 
جديد خاص بإسقاط 
فوائد القروض سيكون 
مبثابة قانون احتياطي 
إذا مــــا متــــت عرقلة 
القانون املوجود حاليا 
والذي ردته احلكومة 
مبرسوم والذي سيقوم 
النواب بتقدميه في هذا 

الدور. وقال السلطان في تصريح خاص لـ «األنباء» 
إن هــــذا املقترح اجلديد يتضمــــن تعديالت ملعاجلة 
أوضاع شركات االستثمار التي قامت بتمويل القروض 
االستهالكية ويعالج كذلك إلغاء الفوائد الربوية من 
القروض االستهالكية عن شركات االستثمار والبنوك. 
وأضاف أنه سيلغي قضية تعويض احلكومة للجهات 
املعنيــــة بحيث ان أرباح املبالغ املوجودة في البنوك 
تتحمل التكلفة وســــيعالج كذلــــك موضوع الفوائد 
املركبة. وشدد السلطان على أنه أعد اقتراحه حتسبا 
ألي ســــبب قد ينشأ وينتج عنه عدم التصويت على 
القانــــون األصلي بحيث يقدم االقتــــراح فورا النهاء 

قضية القروض بشكل جذري. 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان مجلس الوزراء قبل اعتذار 
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح عن عدم االستمرارية في تولي 
رئاســــة مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة وكلف 
املجلــــس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود برئاسة املجلس باالنابة. 

هذا ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا ظهر اليوم 
يبحث خالله ورقة عمل مقدمة من الهيئة العامة 
لالســــتثمار ومالحظات بنــــك الكويت املركزي 
حول اجراءات مواجهة انخفاضات سوق الكويت 
لالوراق املالية في ظل تأكيد مصادر رفيعة انه 
«ما من مبرر للخوف الن الهبوط كما الصعود 

من السمات الرئيسية لألسواق املالية». 

 عبدالهادي العجمي
  علمت «األنباء» من مصادر عسكرية مطلعة 
في وزارة الدفاع أن النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك طلب 
من هيئة القضاء العسكري استعجال تقدمي تعديل 
جديـــد على احدى مواد قانـــون اجليش يقضي 
بتمديد خدمة العســـكريني الى ٦٥ عاما من دون 

احلاجة الى اســـتثناء املسؤولني، وما فوق ذلك 
السن يوجب موافقة وزير الدفاع مبا ال يتجاوز ٥ 
سنوات وفق حاجة الوحدة العسكرية التي ينتمي 
اليها، واشارت املصادر الى ان املبارك ابلغ هيئة 
القضاء نهاية االســـبوع املاضي بضرورة اجناز 
صيغة التعديل، ورجحت املصادر ان تنجز الهيئة 

التعديل خالل االسبوع اجلاري. 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن رئيس نقابة القانونيني حمد الوردان عن 
إضراب جميع القانونيني في جميع جهات الدولة يوم 
١٤ أبريل املقبل، اعتراضا على ما أسماه عدم العدل 
واملساواة بني القانونيني في جهات الدولة، وشدد 

على ان القانونيني ال يقلون عن «الفتوى والتشريع» 
والتحقيقات والبلديــــة فجميعهم يحملون املهام 
نفسها وميلكون املؤهل اجلامعي نفسه ويخضعون 
جميعا لسلطة احلكومة. وشدد على انه ال ميكن 

ألحد املطالبة باملساواة مع اجلسم القضائي. 

م في حال تمت عرقلة القانون الحالي بعد أن ردته الحكومة للمجلس  يلغي تعويض الحكومة للجهات المعنية ويعالج الفوائد المركبة ويقدَّ

 «جلوبـل فاينانـس» تختار «الوطنـي» أفضل 
  بنك للتمويـل التجاري في ٢٠١١ اسـتنادًا إلى 
االنتشـار الجغرافي وجودة خدمة العمالء  ص٣٧ 

 «بيتـك» يتصـدر قائمـة «فوربـس» محليـًا 
  ألفضـل بطـاقـات االئتـمـان البالتينيـة 
  والذهبية على مستوى السوق المحلي  ص٣٨ 

 البدر: «الخليج» يعتزم تنفيـذ خطة إعادة هيكلة 
في ٢٠١١ ويضـع خطة عمل تنمويـة في الربع 
الثالث تغطـي الـ ٣ سـنوات المقبلـة  ص٣٩ 

 الجـراح: «الدولي» يجري مفاوضات مع شـركات 
كبرى للتمويل والمرابحات في مشاريع تنموية في 
الكويت.. وخطة إستراتيجية جديدة للبنك  ص٤٠

 بهبهاني: اإلدارة القوية للمخاطر والمراقبة الدقيقة 
لمحفظة القروض ساهمتا في تقليل نسبة القروض 
غير المنتظمـة لـ «األهـلـي» فـي ٢٠١٠  ص٤١

 خالد السلطان 

 وزير الداخلية رئيسًا لـ «الخدمة المدنية» باإلنابة

 المبارك يستعجل «تمديد العسكريين إلى ٦٥ عامًا»

 د. سـليمان العسـكري  «القانونيون» يضربون ١٤ أبريل: ال نقّل عن «الفتوى» والتحقيقات والبلدية
لـ  «األنباء»: لـو كل الحكام 
على شـاكلة أوباما يتعاملون 
مع «تويتر» و«الفيس بوك» لما 
حصل ما حصـل ولم يرَغموا 
على التغييـر   ص٣٠و٣١

  ممثلـون كويتيـون مـع 
المعتصميـن فـي دوار 
اللؤلؤة بالبحرين !   ص٤٤

 «نقابة القطاع النفطي»: نرفض التعّسف ضد العمالة 
الوطنية ولدينا أسماء من أنهيت خدماتهم   ص١٤

 تسونامي اليابان: ٢٠٠٠ قتيل و١٠٠٠٠ مفقود ص٥٥
 التفاصيل ص٣ 


