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ال سقف للمستفيدين من »المعسرين«
الجسار: شراء المديونيات غير عادل.. وبعض النواب يشرعون وعيونهم على المجلس المقبل

أحمد باقر: مشروع »القروض« 
ألغ�ى قان�ون صن�دوق 
المعسرين وجّمد 9 مليارات 
العام المال  خس�رها  دينار 

زي�ادة رأس�مال الصن�دوق وتحويله إل�ى جهة إلق�راض المواطني�ن دون فوائد

مجلس الوزراء يبحث اليوم تقرير لجنته القانونية حول تعديالت »المرئي والمسموع« والملف الرياضي وقرارات »أم الهيمان«

في احتفال جمعية المعلمين بمهرجان »شكرًا معلمي«

األمير يكّرم 447 معلمًا ومعلمة اليوم

مريم بندق
يتفضل صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد فيشمل 
برعايت���ه وحضوره احتفال جمعية املعلم���ن بتكرمي 447 معلما 
ومعلمة ضمن مهرجان »شكرا معلمي« والذي يقام للعام السادس 
على التوالي. يقام االحتفال العاش���رة والنصف من صباح اليوم 

على مسرح كلية التربية األساسية � بنات بالشامية. 

بكلفة تبلغ 190 مليون دينار

طرح تنفيذ 2201 بيت حكومي
في مدينة صباح األحمد الشهر الجاري

حمد العنزي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
انها ستقوم بطرح مناقصة تنفيذ 2201 بيت حكومي في القطاع »A« من 
مدينة صباح االحمد االس����كانية شاملة املرافق واخلدمات العامة بكلفة 
اجمالي����ة تصل الى 190 مليون دينار على ان يتم طرحها يناير اجلاري 
وهو املوعد احملدد. وقالت املصادر ان الوحدات السكنية سيتم تنفيذها 
على مس����احة 132 هكتارا، وس����تضم مرافق وخدمات عامة متعددة من 
املدارس ومحطات الكهرباء واحملالت التجارية واملباني العامة والطرق 
الرئيسية والفرعية والساحات واحلدائق والصاالت املتعددة ومحطات 

الوقود واالندية الرياضية وغيرها من اخلدمات املتعددة.

األس�وأ اقتصاديًا ه�ل مضى.. 
أم اليزال في الطريق؟    ص32

»األن�ب��اء« ترص��د أب�رز 
أح�داث البورصة ف�ي 2009 
والتوقعات ل� 2010      ص34 و35

تنس�يقية »الدار« اقتربت
 م�ن موافقة 80% م�ن دائنيها 
على خطة إعادة الهيكلة       ص33

60% أي�دوا قان�ون إس�قاط 
الفوائ�د في اس�تبيان أجرته 
م�ن  ش�ريحة  م�ع  »األنب�اء« 
البورصة ف�ي  مت�داول   100

ص38 و39

تعديل وزاري محدود
 في مصر وتغيير 

خمسة محافظين

القاهرة � رويترز: أجرى 
الرئيس املصري محمد حسني 
أم����س تعديال وزاريا  مبارك 
محدودا شمل وزارتي التربية 
والنقل، كما أجرى تبديال طال 
خمسة محافظن. وش�م��ل��ت 
الق��رارات اجلمهورية تعين 
أحمد زكي بدر وزيرا للتربية 
والتعليم خلفا ليسري اجلمل 
وعالء فهمي وزيرا للنقل في 
املنصب الشاغر منذ أكثر من 
شهرين باستقالة محمد لطفي 
منصور بعد ح����ادث قطاري 
القرارات  العياط. وش����ملت 
تعين خمس����ة محافظن، هم 
محمد عبدالفضيل شوش����ة 
محافظا جلنوب سيناء نقال 
من شمال سيناء، ومراد موافي 
لش����مال س����يناء وقدري أبو 
حسن حللوان وأحمد حسن 
ملطروح وأحمد س����يف اليزل 

لبني سويف.

تهديدات القاعدة تغلق 
السفارتين األميركية 
والبريطانية في اليمن

صنعاء � وكاالت: تفاعلت 
االحداث على الساحة اليمنية 
بشكل اضطر كال من الواليات 
املتحدة وبريطانيا الى اغالق 
سفارتيهما في صنعاء أمس 
بعد معلومات استخباراتية 
عن خطط لهجمات محتملة 
لتنظي���م القاع���دة ضدهما. 
وقالت السفارة األميركية انها 
تلقت تهديدا من القاعدة، فيما 
البريطانية  قالت اخلارجية 
ان اسبابا أمنية وراء اغالق 

سفارتها. 

 مريم بندق � حسين الرمضان � ماضي الهاجري
تكش����فت بعض خيوط اخلطة احلكومية الرامية 
الى محاصرة األغلبية النيابية الداعمة إلقرار قانون 
معاجل����ة القروض في مداولت����ه الثانية واملقررة في 
جلسة مجلس األمة غدا من خالل تفريغ القانون من 

محتواه وتفعيل صندوق املعسرين.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان احلكومة لديها 
العديد من األفكار أبرزها زيادة رأسمال »املعسرين« 
وعدم حتديد سقف للمستفيدين من الصندوق ومتكن 
جميع املقترضن من الدخول في خدماته سواء جتاوزت 
أقساطهم ال� 50% أو لم تتجاوز، فلهم حق االستفادة. 
وأضافت املصادر ان من ضمن األفكار التي ستحملها 
احلكومة حتويل الصندوق إلى جهة مقرضة للمواطنن 
تقدم لهم القروض دون فوائد وبفترة سداد تصل الى 

20 سنة. وفي هذا اإلطار، كشفت مصادر شديدة االطالع 
ان احلكومة جادة في إنهاء ملف القروض وان رؤيتها 
تتلخص في ان تكون املعاجلة وفقا ألس����س ومبادئ 
العدالة والدس����تور حتى ال تؤس����س سابقة في دعم 
احلكومة لثقافة االستهالك املفتوح، وقالت املصادر ان 
احلكومة ستحضر جلسة الغد وستدرس في اجتماعها 
مس����اء اليوم مدى إمكانية تقييم التعديالت اجلديدة 
اإلضافية على قانون صندوق املعسرين مبا يحقق الهدف 
األساسي من معاجلة امللف وهو شموله جميع الفئات 
املتعثرة وغير القادرة على مواصلة تسديد التزاماتها 

الشهرية أو التي تعاني من مشكالت حقيقية.
وفي هذا اإلطار، قالت النائبة د.س����لوى اجلسار 
في تصريح صحافي ان ش����راء املديونيات غير عادل 
وسيكون هناك انقسام في آراء الكتل السياسية حول 

املوضوع،، وأضافت انه توجد لدينا فوضى تشريعية، 
فبعض النواب يشرعون القوانن وعيونهم على املجلس 

املقبل.
إلى ذلك، أك����دت مصادر وزارية ل����� »األنباء« ان 
مجلس الوزراء سيطلع في جلسته مساء اليوم على 
تقرير اللجنة القانونية الوزارية اخلاص بتعديالت 
قانون »املرئي واملسموع« والتي تتيح إمكانية رصد 
وضبط أي جتاوزات ملختلف وسائل اإلعالم مع تشديد 
العقوبات على املخالفن س����واء على األش����خاص أو 
الوسائل اإلعالمية. وأضافت ان املجلس سيبحث بعض 
التعديالت اخلاصة بامللف الرياضي مع بحث توقيت 
اجللسة املخصصة ملناقشة املداولة الثانية الى جانب 
اإلجراءات املتخذة من اجلهات املختصة لتنفيذ قرارات 

مجلس الوزراء فيما يتعلق مبصانع أم الهيمان.

األنباء  االقتصادي�ة

»األنباء«:  ل�  جيمين  هوانغ 
دول  م�ع  تتف�ق  الصي�ن 
»التعاون« ف�ي ضرورة حل 
أزم�ة »الن�ووي اإليران�ي« 
بالح�وار الس�لمي   ص11

يخالف  الطبطبائ�ي:  د.محم�د 
إبطال  في  النبوي  المنهج 
مع  المتعاملين  ويضر  الربا 
اإلسالمية المالية  المؤسس�ات 

د. عج�يل الن�ش��مي: 
ال تصح التفرقة شرعًا وقانونًا
بين المواطنين أو التس�وية 
بي�ن المعس�ر وغي�ره

د.أحم�د الك�ردي: يعّط�ل 
تثمير األم�وال العامة بالط�رق 
الشرعي��ة وال يجوز وفاء الفوائد 
الربوية بمدخرات إسالمية

يخ�ّل  خل�ف:  د.عص�ام 
أفراد  بين  العدال�ة  بنظام 
المجتم�ع وال يج�وز  أن 
يُتوصل بالحرام إلى الحالل
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