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Al-Anbaa Saturday 7th November 2009 - No 12078 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 19 من ذي القعدة 1430 ـ 7 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

خريبط :   يوسـف 
ملحقـًا  عـملـت 
 ١٩٨٧ من  ثقافيًا 
إلـــى ١٩٩١ 
خالل  وذكرياتـي 
تنسـى   ال  الغـزو 

 ص٨ و٩ 

 من الماضي 
 هجوم للحوثيين على الحدود السعودية يصيب ٥ جنود ويأسر آخرين 

 عواصمـ  العربيةـ  وكاالت: بعد استسالم ٤٠ من 
عناصرهم للقوات السعودية، هاجم احلوثيون أمس 
بشكل مفاجئ مركزا حلرس احلدود السعودي ما 
أسفر عن إصابة ٥ وأسر عدد من اجلنود السعوديني 
هذا ما افاد به املتحدث الرســـمي باسم احلوثيني 
محمد عبد السالم مؤكدا في اتصال مع قناة اجلزيرة 
عزمهم اجراء مقابالت مع اجلنود الذين مت اسرهم 

وعرض صورهم في الساعات القليلة القادمة، مشيرا 
الى انهم سيعاملون بكل احترام. هذا، وقد واصلت 
السعودية أمس قصف مواقع املتمردين على احلدود، 
متعهدة مبواصلة العمليات العسكرية ضدهم حتى 
طردهم من أراضيها. إلى ذلك، أعرب مجلس التعاون 
اخلليجي ورابطة الدول اإلسالمية عن إدانتهما بشدة 

لتسلل احلوثيني داخل أراضي اململكة.  

 مقاتالت سعودية حتلّق فوق الرياض خالل حفل تخرج في يناير املاضي            (أ.پ) 

 اجالء احد اجلرحى من القاعدة العسكرية في تكساس  «فورت هود»  وفي اإلطار صورة ارشيفية لنضال مالك حسن الطبيب النفسي منفذ االعتداء   (أ.پ)

ــود االميركيني الذين خدموا في العراق   أرملة احد اجلن
حتضر مع ابنها مراسم تأبني ضحايا اعتداء أمس (أ.پ)

 حسن في احد املراكز التجارية في كيلني بتكساس قبل تنفيذه لالعتداء كما ظهر في 
صورة بثتها «سي.ان.ان»               (أ.پ)

 بعد استسالم أكثر من ٤٠ متمردًا لقوات المملكة

 الحكومة: سنتعامل مع قضية الشيك بكل شفافية
 الزلزلة يقترح تعديًال على «المعسرين» للسماح بإعادة االقتراض بما ال يزيد على ٥٠٪ من الراتب المسلم مصّر على «الحقيقة» والصواغ يؤكد أن أمانته هي الدافع وراء ما أثاره

 عودة الحديث عن التدوير الوزاري.. ومصدر حكومي يؤكد أن  اعتراضها على ما أثاره المسلم خالل الجلسة الماضية مُثبت في المضابط ونشرته جريدة «الدستور» وأكده الروضان 

 «بهارات» الهندية الحكومية ستتوجه لـ «زين»
  مباشرة إذا فشلت محادثات الكونسورتيوم

 زكي عثمان ورويترز
  قالت شركة االتصاالت الهندية 
احلكومية بهارات سانشار نيجام 
(BSNL) امس انها ستتوجه بشكل 
مباشر إلى زين الكويتية لشراء 
حصة إذا فشلت محادثات يجريها 
الكونسورتيوم الذي تشارك فيه 

الشركة الهندية.
  وتشارك بهارات سانشار نيجام 

مع شـــركة ماهاناجار تلفون نيجام األصغر حجما في 
مجموعة تقودها شركة ڤاڤاسي الهندية وتعتزم شراء 

حصة تبلغ ٤٦٪ في الشركة الكويتية.
  وفـــي اتصال هاتفي لــ «األنباء» مع العضو املنتدب 
لـ «ڤاڤاسي» فريد عارف الدين اكد ان اجراءات الصفقة 
تتم حتى االن حسب املتفق عليه رافضا الكشف عن أي 
تفاصيل بخصوص املفاوضات التي تتم بني الكونسورتيوم 

في الوقت الراهن. 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
السلطات  ان  الفالح  اإلســـالمية د.عادل 
الســـعودية ســـتبدأ هذا العام إجراءات 
املرور  مشـــددة على مخالفي تأشـــيرة 
واســـتغاللها للحج، مشيرا إلى ان قيمة 
الغرامة السابقة والتي حددت بـ ١٠٠٠ ريال 
سعودي في السابق ستتضاعف عدة مرات 
هذا العام. ولفـــت الفالح في تصريحات

 لـ «األنباء» الى ان االقبال على أداء فريضة 
احلج هذا العام بدأ في التزايد خـــالل األيام 
القلـــيلة املاضية، مشـــيرا إلى ان بعض 
احلمالت بدأت تتـــعافى ومازالت قلة مـــنها 

حتت «خط اخلسارة». وشدد الفالح على 
ان وزارة األوقاف ستدعم حمالت احلج 
هذا العام بكل قوة لتعويض خســـارتها 
نتيجة مخاوف البعض من انتشار مرض 
انفلونزا اخلنازير، مشيرا إلى ان الوزارة 
رفعت كتابا ملجلس الوزراء لتحمل نفقة 
مواقع منى وعرفات والتي تقدر بـ ٢٥٠ ألف 
دينار. وأكد الفالح في ختام تصريحاته 
ان الوزارة قامت عبر خطباء املســـاجد 
بتوجيه رسائل الى املسلمني بضرورة عدم 
اخلوف والهلع من هذا املرض مستشهدا 
باآلية الكرمية (قل لن يصيبنا إال ما كتب 

اهللا لنا). 

 أكد أن الحمالت بدأت تتعافى واإلقبال يزداد

 الفالح لـ «األنباء»: السلطات السعودية ستغّرم
  مستغلي تأشيرة المرور للحج أضعاف السابق

 فرج ناصر
ــغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر    أعلن وزير األش
ــوق اجلمعة مبحافظتي اجلهراء واألحمدي  عن تخصيص موقعني لس
ـــ «B.O.T» قريبا. وردا  ــليمهما لوزارة املالية وطرحهما بنظام ال وتس
على سؤال حول االستجواب املزمع تقدميه إليه اكتفى د.صفر بالقول: 

هو حق دستوري ألي نائب. 

ــيك، مؤكدا انه  ــتيائه إلفشاء الش ــفه واس  أعرب بنك برقان عن أس
ــة البدائل املتاحة التخاذ التدابير واإلجراءات القانونية جتاه  يدرس كاف
ــلم ألنه «كشف وثيقة سرية خاصة بالبنك دون  النائب د. فيصل املس
ــتغرب البنك تعمد بعض الصحف والقنوات الفضائية  وجه حق». واس
ووسائل اإلعالم إثارة املوضوع بطريقة مسيئة، مؤكدا انه يحفظ كافة 
ــراءات. وأكد البنك جلميع عمالئه،  ــه القانونية ملواجهة تلك االفت حقوق
ــك بتعامالته  ــد «الذي يعتز البن ــيخ ناصر احملم ــمو الش وباألخص س
الشخصية ونشاطه املصرفي السليم» أنه باشر بتشكيل جلان حتقيق 
ــخص أو اجلهة املتسببة في تسريب الشيك لتنال جزاءها.  لتحديد الش
ــه وكراماتهم وأن  ــرار عمالئ ــدد البنك على التزامه بصون أس كما ش

التسريب مت بطريقة غير قانونية وغير مشروعة. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان
  ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ

  على عجالة استدركت احلكومة 
ما صـــرح به د.فيصل املســـلم

 لــــ «األنباء» امـــس حول عدم 
اعتراضها على ما ذكره عن قضية 
النيابي خالل اجللسة  الشـــيك 
املاضية واعتبار ذلك اقرارا منها 

بالواقعة واعترافا بها.
  وفـــي هذا اإلطـــار، أوضحت 
مصادر حكوميـــة ان احلكومة 
سجلت اعتراضها على االمر من 
خالل حديث وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
الذي خاطب املسلم اكثر من مرة 
واكد له في حال كان الشيك قدم 
على شكل رشوة ومن املال العام 
«فســـأكون معـــك» واذا كان من 
حســـاب خاص فليس لك احلق 

في طلب االستيضاح عنه.
  وشـــددت املصادر ذاتها على 
ان اعتراض احلكومة موثق في 
مضابط مجلس االمة ونشر في 
جريـــدة «الدســـتور» الصادرة 
عـــن املجلـــس مشـــيرة الى ان 

ذكر التجـــاوز القانوني في هذه 
القضية موجود في مرافعة الوزير 
الروضـــان فيما يخص االطراف 
الثالثة: النائب والبنك ومن قام 

بتسريب الشيك. 
  مصدر حكومي مطلع ابلغ أيضا 
«األنباء» ان احلكومة ستتعامل 
مع قضية الشـــيك النيابي بكل 
شفافية ومبا يتوافق مع احكام 
الدستور والقانون العام وستكون 
متعاونـــة ألبعد احلـــدود درءا 
للشـــبهات وحفاظا على سمعة 

الدميوقراطية بكل اركانها. 
  وبينما متسك د.املسلم بوجهة 
نظره وبأنه «يريد احلقيقة»، أكد 
النائب فالح الصواغ ان حرص 
املســـلم وأمانته همـــا الدافعان 
الرئيسيان لبحثه عن احلقائق، 
مضيفا ان شـــبهة الشيك يجب 
جتاوزها من خالل توضيح األمور 
من سمو رئيس الوزراء والبعد 

عن املزايدات.
  من جانب آخر عادت احلكومة 
من جديد لطرح العديد من االفكار 
ملواجهة االســـتجوابات النيابية 

وآخرهـــا احياء فكـــرة التدوير 
الوزاري بعد ان استبعدتها سابقا. 
وقالت مصادر وزارية لـ «األنباء» 
ان استمرار النواب في املضي قدما 
بفكرة تقدمي استجوابات للوزراء 
رمبا يعيد طرح عملية التدوير 
كأحد اجراءات املواجهة ولو انها 
ليست محببة لدى سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حاليا. 
وحول قضيـــة معاجلة قروض 
املواطنني وقبيل اجتماع اللجنة 
املاليـــة واالقتصاديـــة غدا، قدم 
النائب د.يوســـف الزلزلة امس 
اقتراحـــا بقانون لتعديل قانون 
انشاء صندوق املتعثرين بشرط 
ان يكون الوضع املالي للعميل قد 
اثقل بأعباء والتزامات شـــهرية 
تزيد على نسبة ٤٠٪ من دخله 
الشهري وفي كل االحوال يجب اال 
تزيد التزامات املقترضني على ٥٠٪ 
من الراتب شاملة القرض اجلديد. 
وحدد االقتراح متويل الصندوق 
من االحتياطي العام للدولة مبا ال 
يتجاوز مليار دينار بحيث يسمح 
ملن يرغب في االقتراض مرة اخرى 

من املستفيدين من الصندوق مبا ال 
يزيد على ٥٠٪ من الدخل الشهري 
بعد الزيادة التي طرأت على دخله. 
وفي تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
اعلن د.الزلزلة ان اجتماع اللجنة 
املالية واالقتصادية سيناقش ٦ 
اقتراحات بقوانني بشأن القروض 
واقتراحني حـــول تعديل بعض 
مواد قانون صندوق املعسرين 
الى جانب مشروع بقانون املقدم 
من احلكومة بتعديل بعض مواد 

قانون صندوق املعسرين.
  وقـــال د.الزلزلة ان احلكومة 
ســـتحضر االجتمـــاع ممثلـــة 
مبحافظ البنك املركزي الشـــيخ 
سالم العبدالعزيز وممثلي وزارة 
املاليـــة موضحا ان وزير املالية 
مصطفـــى الشـــمالي اعتذر عن 
عدم احلضور النه ســـيكون في 
تركيا ممثال للكويت في مؤمتر 
الدولي. على صعيد آخر  للبنك 
اوضح د.الزلزلة انه سيستقبل 
مساء اليوم وفد مجموعة الـ ٢٦ 
للتباحث والتناقش حول بعض 

القضايا. 

 ضابط عربي األصل يرتكب مجزرة في قاعدة بتكساس
 عواصم ـ وكاالت: في اعتداء 
أعاد إلى األذهان وقع أحداث ١١ من 
سبتمبر، فتح الضابط االميركي 
من اصل عربي نضال مالك حسن 
النار على زمالئه وسط قاعدة 
«فورت هود» العسكرية بوالية 
تكساس، ليسقط ١٣ جنديا قتيال 
واكثر من ٣٠ جريحا.  وتعددت 
الروايات حول جنســـية منفذ 
االعتـــداء، فبينما قال زمالء له 
إنه فلسطيني، أكد صاحب متجر 
اشترى منه حسن القهوة قبل 
٧ ســـاعات من تنفيذه العملية 
مرتديا «اجلالبية العربية» انه 
اردني، ولكنه يتحدث العربية 
بصعوبة وأنه غير متزوج «إال 
أن شهودا اكدوا انه كان ميازح 
صاحب املتجر ويطلب منه أن 
يعثر له على عروس».  ووصف 
أوباما  الرئيس األميركي باراك 
الهجوم بأنه «مأساوي» و«اندالع 
ألعمـــال عنف مروعـــة»، وأمر 
بتنكيـــس العلم األميركي فوق 
البيت األبيض واملباني احلكومية 
حتى االحتفال بعيد احملاربني 
القدامى األربعـــاء املقبل تكرميا 
للضحايا. مـــن جانبه أكد القائد 
العام للقاعدة العسكرية الفريق 
روبرت كون ان حسن الذي كان 
يستعد ألداء بقية خدمته العسكرية 
في العراق، مازال على قيد احلياة 
بعد أن أصيب بطلقات نارية ومت 
احتجازه، ويسعى محققو اجليش 
ملعرفة أسباب إطالقه النار. ولم 
متض سوى ســــاعات حتى وقع 
حادث آخر أسفر عن قتيلني و٦ 
جرحى على األقل نتيجة إطالق نار 

في مدينة أورالندو بفلوريدا. 

 دراسة للسماح بإقامة الخيام كان يستعد للذهاب للعراق.. و قبل ٧ ساعات من العملية شرب القهوة وطلب عروسًا من صاحب المتجر وارتدى «جالبية » 
  أمام المنازل حتى نهاية مارس

 صفر:  المساءلة السياسية حق ألي نائب

 التفاصيل ص٣ 

 «األنبـاء» الرياضيـة
   (٢٤ ـ ٣٠)

 بداح العنزي
  تدرس اللجنة الفنية مع اجلهات املعنية 
االشتراطات املتعلقة بالسماح بإقامة اخليام 
أمام املنازل خالل الفترة املسموح بها من 

األول من نوفمبر حتى نهاية مارس.
  وقال رئيس اللجنة عبداهللا العنزي بعد 
ورشة العمل املتعلقة بتعديل الئحة الزراعة 
ودراسة أوضاع أبراج االتصاالت، انه مت 
الطلب من جلنــــة اإلزاالت والهيئة العامة 
للزراعة تقــــدمي مالحظاتهم املتعلقة بهذا 
اخلصوص، مع طلب تأجيل إزالة األسوار 
الزراعية في املنــاطق الســـــــكنية حلني 
تعديل الئحة الزراعة واملقررة األســــبوع 

املقبل. 

 التفاصيل ص١٧ 

 «برقان» يشكل لجان تحقيق
  ويؤكد حرصه على صون أسرار عمالئه

 الذهب يتجاوز ١١٠٠ دوالر للمرة األولى في تاريخه  ص١٨ 

 التفاصيل ص ٢٠  

 التفاصيل ص٣٥ 


