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Al-Anbaa Tuesday 22nd September 2009 - No 12032 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 3 من شوال 1430 ـ 22 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 ناصر المحمد يلتقي في نيويورك بان كي مون والمبعوث الرئاسي الخاص بمعتقل غوانتانامو لبحث أوضاع معتقلينا.. وتوقعات بقرب إطالق سراح الربيعة والمطيري

 ضوابط جديدة للتعيين في الجمعيات التعاونية
 الجهات المختصة لن تتوانى في تطبيق اإلجراءات الجزائية 
لحماية أرباح المسـاهمين وعلى رأسـها حل مجلـس اإلدارة

 مريم بندق
  من املقرر ان يلتقي اليوم سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في نيويورك املبعوث الرئاسي 
اخلاص الغالق معتقل غوانتانامو لبحث اوضاع 
معتقلينا في ظل توقعات بقرب موعد االفراج عن 
املعتقلني فؤاد الربيعــــة وخالد املطيري اللذين 
اصدر القضاء األميركي احكاما باطالق سراحهما، 
كما يلتقي سمو الشيخ ناصر احملمد األمني العام 

لالمم املتحدة بان كي مون.
  من جهة ثانية كشــــفت مصــــادر وزارية في 
تصريحــــات خاصة لـ «األنباء» عن اســــتحداث 
وتفعيل ضوابط جديدة لتعيني العمالة الوطنية 
والوافدة في اجلمعيات التعاونية. وقالت املصادر: 
سيتم بحسب هذه اخلطوة التعيني بحسب احلاجة 
الفعلية لكل جمعية ووفق الوظائف املتاحة فقط الى 

جانب اعادة تشكيل وتكثيف فرق العمل املشتركة 
بني برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ووزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل الثبات عالقة العمل 
احلقيقية بني العامل واجلمعية من خالل اجلوالت 
التفتيشية املفاجئة مع تطبيق اجلزاءات في حالة 
مخالفة اي جمعية لهذه الضوابط واالجراءات التي 
ســــتصل الى حل مجلس ادارة اجلمعية وتعيني 
مجلس جديد حلني اعــــادة االنتخابات واختيار 
مجلــــس للجمعية. واكدت املصادر ان الهدف من 
استحداث وتفعيل االجراءات القضاء على التوظيف 
الشـــكلي واحملافظة على ارباح املساهمني وكذلك 
االموال العامة، حيث تتحمل الدولة ميزانية العالوة 
االجتماعية وعالوة االوالد التي تضاف الى الراتب 
الذي تتقاضاه العمالـــة الوطنية التي تعمل في 

اجلمعيات التعاونية. 

 جّدد رفض «السلفي» ألي مقترحات سابقة تتمحور حول إسقاط القروض أو شراء المديونيات

 العمير: نؤيد تنازل الحكومة عن فوائد ودائعها مقابل 
إسقاط البنوك الفوائد المترتبة على قروض المواطنين

 الكويت وڤيتنام تتفقان على بناء مصفاة 
ومجمع بتروكيماويات بـ ٦ مليارات دوالر

 «الصحة العالمية»: إنفلونزا الخنازير
  لم يتحول بعد إلى «مرض مميت»

 «اإلصالح»: «الشؤون» لم تضّيق علينا
   في جمع التبرعات خالل رمضان

 هانوي (ڤيتنـــام) ـ كونا: اتفق وزير النفـــط ووزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهللا ورئيس شركة «بيتروڤيتنام» احلكومية 
دينه ال ثانغ أمس على تعزيز تعاونهما من أجل النجاح في تنفيذ 
مشروع بناء مصفاة بالتكامل مع مجمع مشترك للبتروكيماويات 

بني الكويت وڤيتنام واليابان بقيمة ٦ مليارات دوالر.
  وطلب دينه ال ثانغ من الشيخ أحمد العبداهللا ان توفر الكويت 
ظروفا ايجابية أمام شركة «بيتروڤيتنام» في مجال صناعة الغاز 
والنفط ومنها إقامة مشروعات قرب مواقع االنتاج. وأبلغ الشيخ 
أحمد العبداهللا دينه ال ثانغ بأن بناء مشروعات قرب مواقع االنتاج 

يتعني أن يكون متالئما مع الدستور.

 هونـــغ كونغ ـ أ.ف.پ: عبرت مديرة منظمـــة الصحة العاملية 
مارغريت تشـــان عن اعتقادها بأن ڤيـــروس H١N١ لم يتحول الى 
مـــرض اكثر خطورة حتى اآلن على مـــا يبدو وان التحدي األبرز 

اآلن يكمن في توافر اللقاح ضده في الدول النامية.
  وكشفت تشان عن ان اللقاحات أثبتت فاعلية كبيرة حتى اآلن، 
إال أن الدراســـات بينت أن الڤيروس بدأ يظهر مقاومة للعالجات 

املستخدمة حاليا.
  وأضافت تشـــان «قد يتحول الڤيروس لوباء أكثر خطورة في 
أي وقت، إال اننا منذ أبريل الحظنا ان الڤيروس اليزال شبيها جدا 
بوضعه السابق». وأوضحت انه ميكن انتاج ٣ مليارات جرعة من 

اللقاح سنويا، كما ان الصني باشرت تلقيح السكان. 

 أسامة أبوالسعود
  أكد رئيس جمعية اإلصـــالح االجتماعي حمود الرومي ان 
عملية جمع التبرعات خالل شـــهر رمضان الكرمي لهذا العام 
كانت سهلة وميسرة، مضيفا: ان اجلمعية كانت متعاونة مع 
وزارة الشـــؤون التي يسرت عملية التبرع ولم تضيق علينا 

في جمع التبرعات. 

 إسرائيل تتمسك بضرب إيران: مدڤيديڤ ليس مخوًال بالحديث نيابة عنا 
  عواصــــم ـ وكاالت: خالفــــا ملا نقله 
الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ عن 
نظيره االسرائيلي شيمون بيريز، أعلن 
مسؤولون إسرائيليون أمس أن بالدهم 
لم تتخل عن خيار الرد العسكري على 
برنامج طهران النــــووي. معتبرين ان 
«الرئيس الروسي ليس مخوًال باحلديث 

نيابة عن إسرائيل وبالطبع لم نستبعد 
أي خيار».

  في الشأن االيراني الداخلي، يجتمع 
القيادة برئاسة هاشمي  مجلس خبراء 
رفسنجاني اليوم لبحث أداء املرشد االعلى 

للجمهورية االيرانية.
  االجتمــــاع الــــذي تأخر شــــهرا عن 

موعده يريده أعضاء بارزون، بحســــب 
قناة العربية، ان يبحــــث أداء خامنئي 
بعــــد االنتخابات وتقومي ما إذا كان فقد 
شروط القيادة لعزله كما ينص الدستور، 
فيما تتردد أنباء عن تخطيط متشددين 
محافظني لعزل رفســــنجاني بحجة ان 

موقفه من املرشد غير صائب. 

 موسى ابوطفرة ـ ماضي الهاجري  
ضاري المطيري

  مع جتديد مصـــدر حكومي 
رفيع التأكيد على انه ال أغلبية 
نيابيـــة تؤيـــد مقترح شـــراء 
املديونيات وان مثل هذا املقترح 
لن مير مبجلس االمة، اكد عضو 
العمير  التجمع السلفي د.علي 
رفضه جلميع املقترحات بقوانني 
التي قدمت في املجالس السابقة، 
والتي يزمع تقدميها مرة اخرى، 
والتي تتمحور حول اســـقاط 
القروض او شراء الديون واعادة 
جدولتها السقاط الفوائد عنها. 
وتابع د.العمير بان رفضه ملقترح 
شـــراء الديون واعادة جدولتها 
يعود لعـــدة امور منها تضمنه 

شبها شـــرعية قد وضحت في 
السابق، ومنها ايضا عدم حتقيقه 
مبدأ العدل واملساواة، الفتا الى 
ان مقترح اسقاط القروض كلية 
مقترح مرفوض من اغلب النواب 
وليس من التجمع فقط. واضاف 
العمير بان هناك مقترحات حلل 
هذه القضية بطرق اخرى لكنها لم 
تقدم بعد، مشيرا الى ان التجمع 
السلفي سيرحب ويدعم اي مقترح 
جديد يتحقـــق معه مبدأ العدل 
واملساواة، ومن هذه املقترحات 
ايداع اموال في البنوك على ان 
تسقط فوائدها في مقابل اسقاطها 
لفوائد قروض املواطنني، مؤكدا 
وجود توافق بني قواعد التجمع 
االسالمي السلفي االنتخابية على 

توجهاته فـــي ضرورة حتقيق 
العدل واملساواة في اي مقترح، 
والتي بال شـــك لم تتحقق في 

االطروحات القدمية.
النائب  أكـــدت  املقابـــل    في 
د.ســـلوى اجلســـار ان إسقاط 
الفوائد املضافة على املواطنني 
املقترضني من شأنه ان يخفف 
األعبـــاء املادية عنهـــم والذين 
أرهقوا بها بعد ان وقعوا في فخ 
املصارف التي رفعت الفائدة دون 
أسباب مبررة. وقالت د.اجلسار 
في تصريح خاص لـ «األنباء»، ان 
العدالة تكمن في إسقاط الفوائد 
وليس القروض على ان تتم إعادة 
جدولتها بشرائح تتناسب مع 
اإليراد املادي للمواطن املقترض، 

رافضة ان تتم معاجلة هذا امللف 
بأي طـــرق ال تؤكد على حماية 
املواطن في املستقبل، مضيفة: 
البـــد ان تعزز جميـــع املوارد 
لرفع مستوى رفاهية املواطنني 
بإمكانات حتقق العدالة للجميع 
بعيدا عن دغدغة مشاعر املواطنني 

مبطالبات مستحيلة.
أنها تؤيد    وأكدت د.اجلسار 
إلغاء فوائد القروض عبر شراء 
مديونيـــات املواطنـــني وإعادة 
جدولتهـــا، متمنية ان يجد هذا 
املقتـــرح حال جذريـــا في دور 
االنعقـــاد املقبل من اجل إغالقه 
نهائيا وااللتفات لقضايا أخرى 
أكثر أهمية تســـتوجب تعاون 

السلطتني حللحلتها.

 مصدر حكومي لـ «األنبـاء»: ال أغلبية نيابية تدعم مقترحات شـراء المديونيات

 الجسار :  العدالة في إسقاط الفوائد عبر شراء المديونيات وإعادة جدولتها
 التفاصيل ص٢٠ 

 التفاصيل ص ١٠ 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٢  و ٣ 

 التفاصيل ص٢٢  التفاصيل ص٢٤ 

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

 سمو الشيخ ناصر احملمد متوجها الداء صالة العيد اول من امس وبصحبته وكيل اخلارجية خالد اجلاراهللا واملستشار بالديوان 
االميري محمد ابواحلسن والسفير عبداهللا املراد

 خادم احلرمني الشريفني
   امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

 صاحب السمو امللكي
   األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود 

 اإلنجازات واألمجاد تتجدد
   في اليوم الوطني الـ ٧٩ للسعودية

نهضـة  الحرميـن..  خـادم   قيـادة 
ازدهـارًا أكثـر  ومسـتقبل  شـاملة 

 موظفـو «األشـغال»: نقضـي أيـام العيـد فـي خدمة
   الكويت واإلسراع في إصالح محطة مشرف
 

      ص٤

 غـدًا الموعـد مـع افتتـاح جامعـة 
الملـك عبـداهللا للعلـوم والتقنيـة  

 د.عبدالحميد البعلي في حوار خاص مع «األنباء»:
متكامـل  عالمـي  مشـروع  لوضـع  ماسـة  الحاجـة     
ينظـم صناعة التأميـن التكافلي اإلسـالمية      ص١٨

 رجال الطـوارئ الطبية لــ «األنباء»: عملنا اإلنسـاني 
مسـتمر ومتواصل  في جميع األيام والمناسبات    ص٦

 مـواطنـون ومقيمــون لــ «األنبـاء»: الغبــار
   و«إنفلونـزا الخنازيـر» عكّـرا بهجة العيـد    ص٨  

 تقارب فـي وجهات نظـر مجموعة العشـرين حـول 
آليـات الضبـط المالـي قبل اجتماع الخميس             ص٢٠ 

 ص١٤ و ١٥ 

 اقتصاديـون لـ «األنبـاء»: البنوك المحلية اسـتطاعت 
التكّيف مع األزمة ومواجهتها بأقل الخسـائر       ص١٧

 المسـنون حزانى في العيد: نفتقد زيـارة أحبائنا     ص٥


