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Al-Anbaa Wednesday 23rd September 2009 - No 12033 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 4 من شوال 1430 ـ 23 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

التجمع يقود تحركًا لحل قضية المديونيات ويقترح منح فترة سماح مدتها سنتان إليقاف  استقطاع األقساط من المواطنين

السلطان لـ «األنباء»: استخدام ودائع الدولة الموجودة بالبنوك  لتعويض عدم وجود تدفقات مالية خالل فترة إيقاف االستقطاعات من المواطنين

«السلفي»: جدولة القروض على ١٠ سنوات من دون فوائد

ــكري في الذكري الـ٢٩ للحرب مع العراق(أ.پ) ــتعرض خالل العرض العس الطائرات االيرانية تس

خالد السلطان

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
 سامح عبدالحفيظ

التزال قضية معاجلة قروض 
ومديونيات املواطنني ساخنة 
سياسيا رغم عدم تلقي اشارات 
ايجابية من قبل احلكومة بقبول 
االقتراحات النيابية الداعية الى 
حل القضية واعتبارها حتظى 

باالغلبية الالزمة لتمريرها.
وفي هذا االطار كشف عضو 
التجمع االســـالمي الســـلفي 
النائـــب خالد الســـلطان عن 
حترك يقـــوده التجمع بداية 
دور االنعقـــاد املقبل لتفعيل 

املقترحـــات الداعية الى حـــل قضية القروض 
وشراء املديونيات. وقال السلطان في تصريح 
لـ «األنباء» ان من ضمن مواد االقتراح بقانون الذي 
يتبناه التجمع ان تلتزم البنوك بإعادة جدولة 
القروض من دون فوائد على ان تكون هناك فترة 
سماح مدتها سنتان يتم خاللها ايقاف استقطاع 
االقساط من املواطنني من اجل حتسني الوضع 

املالي لدى أرباب االسر، االمر 
الذي يسهم في حتريك عجلة 
االقتصاد من ناحية، ومعاجلة 
القضيـــة من ناحيـــة اخرى. 
واضاف السلطان ان املرحلة 
الثانية من املعاجلة تكون من 
خالل اعادة تقسيط مديونيات 
املواطنني على عشر سنوات من 
دون فوائد، مشيرا الى ان هذا 
االقتراح لن يواجه صعوبة في 
التطبيق على اعتبار ان ودائع 
الدولة موجودة لدى البنوك، 
االمر الذي ميكن اجلهات املالية 
املســـتفيدة من اســـتخدامها 
لتعويض عدم وجود تدفقات مالية خالل فترة 
املواطنني.  الشـــهرية من  ايقاف االستقطاعات 
وطالب السلطان احلكومة بالنظر الى مصلحة 
املواطنـــني وان تكون فاعلة فـــي الضغط على 
البنوك للقبول بهذه التوجهات التي ســـتخرج 
الســـلطتني من اي عراقيل تتعلق بعدم وجود 

عدالة او وجود فوائد ربوية.

مفتي لبنان لـ «األنباء»: لن 
يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا 

ايام من بيروت: بعـــد 
نشر «األنباء» معلومات 
عن محاولة انتحارية فاشلة 
الســـتهداف مفتي لبنان 
الشيخ د.محمد رشيد قباني، 
اكد املفتي قباني لـ «األنباء»: 
«لســـنا مصدر معلومات، 
والدولـــة وحدها متســـك 
بزمام امن البلد وسالمته 
واســـتقراره» مضيفا «لن 
يصيبنا اال ما كتب اهللا لنا».

كما استقبل املفتي قباني 
وفدا عســـكريا برئاســـة 
العميد الركن رمزي االيوبي 
ثم التقـــى وزير الداخلية 
والبلديـــات زيـــاد بارود 
بـــدا متحفظا حول  الذي 
املعلومات املتداولة مكتفيا 
بدعم ما صـــدر عن مفتي 

اجلمهورية.
املفتــي  كمــــــا تلقـــى 
قبانـــي اتصـــاالت عديدة 
فـــي  املســـؤولني  مـــن 
الدولـــة لالطمئنــان على 

سالمتــه.

طهــــران ـ وكاالت: في الوقت 
الذي أعلنت فيه املنظمة اإليرانية 
للطاقة الذرية أمس انها توصلت 
الى صنع جيل جديد من أجهزة 
املركزي مما يضاعف من  الطرد 
قدراتها على تخصيب اليورانيوم 
الرئيس  أكــــد  «خمس مــــرات»، 
اإليرانــــي محمــــود احمدي جناد 
العســــكري  أمس خالل العرض 
للذكرى الـ ٢٩ للحرب العراقية ـ 
اإليرانية أنه «ال احد يجرؤ على 
مهاجمة طهران وسنقطع يد من 
يريد االعتــــداء علينا». من جهة 
أخرى ذكرت وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية أن طائرة حربية إيرانية 
حتطمت أثناء مشاركتها في العرض 
العسكري. على الصعيد الداخلي 
افتتح رئيس مجلس القيادة في 
إيران هاشمي رفسنجاني اجتماع 
املجلس في طهران أمس، لبحث 
أداء املرشــــد األعلى علي خامنئي 
خالل الفترة التي تلت االنتخابات 

الرئاسية.

الفايز: التنقل بين المملكة والكويت 
بـ «المدنية» يحتاج لعدة أشهر

«األهلي» يقاضي معن الصانع ومجموعة سعد
هشام أبوشادي

ذكرت مصـــادر مطلعة لـ «األنباء» أن البنك األهلي باشـــر 
إجراءات رفع قضية في نيويورك ١٥ اجلاري ضد معن الصانع 
ومجموعة سعد يطالبهما فيها بتعويض قدره ١٢٥ مليون دوالر. 
وتتعلـــق الدعوى بادعاء «األهلي» بأن مجموعة ســـعد أخّلت 
بشروط اتفاق تتعلق بتسهيالت مصرفية وذلك من خالل تقدمي 

معلومات ووقائع مضللة حول موقفهم املالي.

بشرى الزين
في ظــــل احتفــــال اململكة 
الســــعودية باليوم  العربية 
الوطني الـ ٧٩، شدد السفير 
السعودي د.عبدالعزيز الفايز 
علــــى ان احملاوالت االرهابية 
للفئة الضالة لن تثني اململكة 
ابدا عن االستمرار في مكافحتها 
النصــــح لها حتى  وتوجيه 
يعودوا افــــرادا صاحلني في 
املجتمــــع. من جانب آخر اكد 
الســــفير د.عبدالعزيز الفايز 
املدنية  البطاقة  ان استخدام 

للتنقل بني اململكة والكويت يتطلب مواصفات فنية وجهوزيتها 
حتتاج الى عدة أشهر.

د.عبدالعزيز الفايز

التفاصيل ص٢٣

التفاصيل ص٥

رفسنجاني يفتتح اجتماع «مجلس الخبراء» لتقييم أداء المرشد األعلى

إيران تضاعف قدراتها على تخصيب اليورانيوم ٥ مرات

الميع يطالب بتحريك ملفات التجنيس

طالب النائب غامن امليع سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بتحريك املياه 
الراكدة في ملفات التجنيس املوجودة لدى 
اللجنة العليا وذلك بعد اعادة تشكيلها برئاسة 

النائب االول.

ال انشقاق في صفوف «السلفي»

نفى السلطان أي توجه لتشكيل كتلة جديدة 
حتت مسمى «التجـــمع السلــفي»، مؤكدا أنــه 
ال يوجد أي انشقاق في صفوف التجمع. وقال 
إن احلـــديث عــن وجود انشقـــاق في التجــمع 

ال أساس له من الصحة.

التفاصيل ص٢٢

األمن السعودي ينهي عملية ينبع 
بقتل مطلوبين أمنيين وأسر الباقين

عواصمـ  وكاالت: متكنت قوات األمن السعودية من قتل 
اثنني من املطلوبني األمنيني واعتقال آخرين بعد اشتباكات 
بني الطرفني بالقرب من محافظة ينبع، وفقا ملا ذكره موقع 
إيالف االلكتروني. واسفرت االشتباكات التي انتهت فجر 
امس عن اصابة امرأة كانت برفقة املطلوبني واصابة عدد 

من رجال االمن بجروح طفيفة. 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

لالتـصـاالت»  «الوطنيــة 
تعلن شـراكتها مـع «غايم 
لوفت» لتقديم سلسـلة من 
األلعاب عبـر النّقال   ص١٧

مدير عام شركة المزيني للصيرفة جمال زايد في حوار مع «األنباء»:

الدوالر يشهد ضغطًا مقابل 
متأثرًا  الرئيسـية  العمالت 
ولكنه  االقتصادية  باألوضاع 
مازال فـي المقدمة   ص١٧

عبدالعزيز البالول

جمال زايد

سمو الشيخ ناصر احملمد مصافحاً دانيال فريد

بان كي مون يتعهد بإتمام صيانة العالمات الحدودية مع العراق قبل نهاية العام

الكويت تتسلم المعتقلين األربعة الباقين 
في غوانتانامو  على دفعتين

نيويوركـ  كوناـ  وكاالت: 
كما كان متوقعا، أثمر اجتماع 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد مـــع املبعوث 
اخلاص املكلف بإغالق معتقل 
غوانتانامو دانيال فريد، عن 
إعداد بروتوكـــول تفاوض 
خاص مت مبوجبه تســـليم 
املعتقلني فؤاد الربيعة وخالد 
املطيري اللذين حكم القضاء 
األميركي بإطالق سراحهما، 
ان يتـــم بعدها بفترة  على 
قصيرة تســـليم املعتقلني 
الباقيني ليتم إغالق  االثنني 

هذا امللف بصورة نهائية.
مـــن جهة ثانيـــة وفيما 
العراق ان رئيســـه  أعلـــن 
الطالباني ســـيطالب  جالل 
أمام األمم املتحدة بشـــطب 

الديون وإنهاء وضع العراق 
حتت الفصل السابع ووضع 
حـــد للتعويضات «الظاملة» 
املفروضة عليه، أكد الشيخ 
د.محمد الصباح على ان رئيس 
العام لألمم  الوزراء واألمني 
املتحدة بـــان كي مون بحثا 

ضرورة تنفيذ القرارين ٨٣٣ 
و٧٧٣ فيما يخص العالقات بني 
الكويت والعراق، وأشار الى 
ان بان كي مون تعهد بإمتام 
العالمات احلدودية  صيانة 
الكويـــت والعراق قبل  بني 

التفاصيل ص٤نهاية هذا العام.

التفاصيل ص٢٢

األمير يشارك في افتتاح جامعة الملك عبداهللا
           للعلوم والتقنية بالسعودية


