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أذان الفجر 3:54

 أذان املغرب 6:25

10 مليارات دينار ضمانات حكومية لمشاريع التنمية
14 شركة مساهمة تُخصص 50% من أسهمها للمواطنين.. وناصر المحمد أكد على دور البنوك في التمويل التقليدي والميسّر

الرئيس اإلماراتي
 أجرى فحوصات طبية ناجحة

الثويني يحرز 
برونزية سباق 50م 

ظهر في أولمبياد 
الشباب  ص46

أبوظبي ـ أ.ف.پ: أعلنت وكالة األنباء اإلماراتية 
أمس ان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان أجرى فحوصات طبية شاملة 

في سويسرا وميضي فترة نقاهة.
 وقالت الوكالة ان الشيخ خليفة »أجرى فحوصات 
طبية شـــاملة في سويسرا وقد تلقى بعدها العالج 
الطبي الالزم والذي تكلل بالنجاح التام«. وأضافت 
الوكالـــة ان »رئيس الدولـــة يتمتع بصحة وعافية 
وانه ســـيعود إلى أرض الوطن بعـــد قضاء فترة 

النقاهة«.

إلى ذلـــك أعلنت املصـــادر أنه مت 
االتفاق على طرح 14 شـــركة مساهمة 
تخصص 50% من أسهمها لالكتتاب العام 
للمواطنني ســـتتولى تنفيذ املشاريع 
على أن يحدد رأســـمال كل شركة من 
خالل املشـــاريع التي ستســـند إليها 
للتنفيذ. وأكدت املصادر أن الهدف من 
هذه اخلطوة هو دعـــم خطة التنمية 

وتنفيذ مشاريع الدولة.

باخلطة من حتقيق عائد مالي مناسب 
ضمن اهدافها التنموية كما مت االتفاق 
على ان يقوم الفريق الفني املشكل بني 
املالية والبنك  التنمية ووزارة  وزارة 
املركزي بدراسة أســـاليب وخيارات 
الدعم املالي امليسر طويل األمد املقترح 
تقدميه لبعض الشركات ورفع تقرير الى 
مجلس الوزراء التخاذ القرار املناسب 

بشأنه.

مريم بندق
علمت »األنباء« أن احلكومة ستقدم 
10 مليارات دينار كـ »ضمانات« لتمويل 

املشاريع الواردة في خطة التنمية.
وقالت مصادر حكومية رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« إن سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي 
ترأس االجتماع التنسيقي املشترك امس 
وحضره 5 وزراء ومحافظ البنك املركزي 
شدد على أهمية ودور النظام املصرفي 
للدولة في تنفيذ املشاريع، رافضا عدم 
مشاركة البنوك في دعم اخلطة، ومؤيدا 
أن يكون للجهاز املصرفي دور كبير.

وكان االجتماع التنسيقي قد أفضى 
الى االتفاق على وجود حاجة لنوعني 

من التمويل من مشاريع اخلطة:
أوال: وهـــو ما يطلق عليه التمويل 
التقليدي ويتضمن القروض وعمليات 
التمويل وإصدار األوراق املالية املختلفة 
وذلـــك من قبل قطاع املصارف احمللي 
ووحدات القطاع اخلاص املختلفة وحتت 

مظلة رقابة البنك املركزي.
ثانيا: وهو ما يطلـــق عليه الدعم 
املالي امليسر لفترات زمنية طويلة ومن 
خالل وحدات النظام املصرفي في الدولة 
لتمكني بعض هذه الشـــركات الواردة 

الشيخ خليفة بن زايد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع التنسيقي أمس 

عبداهلل الثويني

السعودية توقف »مفتي إرضاع الكبير« 
عن الفتوى على الهواء

الريـــاض ـ د.ب.أ: تنفيذا 
ألمر خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
الفتـــوى على »هيئة  بقصر 
كبار العلماء ومن يرخص لهم 
بذلك«، أعلن مصدر سعودي 
في إذاعة »القرآن الكرمي« أول 
من أمس أنه مت إيقاف عاملي 

دين عن اإلفتاء في برامجهما اليومية التي كانت تذاع 
على الهواء مباشرة. وقال املصدر إن إذاعة »القرآن 
الكرمي« أوقفت برنامج »فتاوى على الهواء« الذي 
يستضيف الشيخ عبداحملسن العبيكان، صاحب 
الفتوى الشهيرة بجواز »إرضاع الكبير« والتي واجه 
بسببها عدة انتقادات، بصفة يومية بداية من شهر 
رمضان. وأضاف املصدر »أن وزير الثقافة واإلعالم 
د.عبدالعزيز خوجة أوضح للشيخ العبيكان أن أمر 
اإليقاف سيستمر حتى يتم استثناؤه من اجلهات 

املعنية باألمر«. 
وأردف قائال إن قرار اإليقاف شمل أيضا الشيخ 
علي الركبان الذي مت إيقافه كونه متقاعدا من هيئة 
كبار العلماء. إال أن املصدر قال ان محاوالت جترى 
للترخيص للشيخني العبيكان والركبان بتولي أمر 
الفتوى في اجلهات اإلعالمية الرسمية خاصة في 

إذاعة »القرآن الكرمي«.

أنيلكا: إيقافي مهزلة ومسؤولو الكرة الفرنسية »مهرجين« 
بعد منعه  من اللعب 18 مباراة مع »الديوك«

فرض��ت جلن��ة االنضب��اط ف��ي االحت��اد 
الفرنسي لكرة القدم عقوبة قاسية على املهاجم 
نيك��وال انيل��كا بإيقاف��ه 18 مب��اراة، واملدافع 
باتري��س ايفرا 5 مباري��ات، وفرانك ريبيري 3 
مباري��ات، وجيرميي طوالالن مب��اراة واحدة، 
فيما جنا اريك ابيدال من العقوبة. وعقدت جلنة 
االنضباط جلسة خاصة اس��تمعت خاللها إلى 
العبي املنتخب حول املخالفات التي ارتكبت في 
مونديال 2010 في جنوب افريقيا، واتخذت على 
ضوئه��ا هذه العقوبات بحق املخالفني، حس��ب 
بي��ان صادر عن االحتاد. وق��ال البيان »عوقب 
انيلكا باإليقاف عن اللعب 18 مباراة مع املنتخب 
وايفرا 5 مباريات وريبيري 3 مباريات وطوالالن 
مب��اراة واحدة، وأخذت اللجنة علما بالتبريرات 
الت��ي قدمها ابيدال«. وحض��ر ايفرا وطوالالن 
وابيدال جلس��ة االستماع التي دعي إليها أيضا 

الس��ابق  امل��درب 
رميون  للمنتخ��ب 
فيم��ا  دوميني��ك، 
انيلكا  عنه��ا  غاب 
وريبي��ري. وك�ان 
قد طرد من  انيلكا 
املنتخب  معس��كر 
كالمية  مشادة  بعد 
بينه وبني دومينيك 
ضد  املباراة  خالل 
املكسيك 0 � 2 بعد 
ان طل��ب امل��درب 
م��ن الالعب أواخر 
أال  األول  الش��وط 
عن  بعي��دا  يخرج 
اجل��زاء  منطق��ة 
عل��ى  يبق��ى  وان 

مشارفها او داخلها، لكن يبدو ان انيلكا اعترض 
على تعليمات مدربه، فهدد املدرب باس��تبداله، 
فما كان منه اال ان توجه اليه بالقول »اذهب الى 
اجلحيم، يا ابن العاهرة«. وتضامن الالعبون مع 
زميلهم انيلكا ورفضوا إجراء احلصة التدريبية 
في الي��وم التال��ي بتحريض من ايف��را حامل 
إشارة قائد املنتخب. واعتبر انيلكا قرار إيقافه 
»مهزلة«، ووصف مس��ؤولي الكرة الفرنس��ية 
ب��� »املهرجني«، في حدي��ث لصحيفة »فرانس 
سوار« الفرنس��ية اليومية امس االربعاء. وقال 
مهاجم تشلس��ي االجنليزي: »بالنسبة لي فان 
قص��ة هذه اللجنة )االنضب��اط( غريبة األطوار 
ومهزلة حلفظ ماء الوج��ه«. وتابع: »لقد عاقبوا 
نيكوال أنيل��كا في الفراغ ألنه لم يش��ارك أبدا 
في ه��ذه القصة البش��عة واملثيرة للش��فقة«. 
وأضاف أنيلكا الذي سجل 14 هدفا لفرنسا في 
69 مب��اراة دولية: 
صفح��ة  »أك��رر، 
ال��زرق طويت في 
بع��د  يوني��و   19
طردي من كنيسنا 
أفريقيا(.  )جن��وب 
الرأي  أسعدوا  لقد 
ال��ع��ام. واعتب��ر 
عليهم  »يج��ب  انه 
الصف�حة،  ط����ي 
ألن ل��وران ب��الن 
)امل��درب اجلدي��د( 
يعم��ل  أن  يج��ب 
ه��ؤالء  به��دوء... 
الن��اس مهرج��ون 
أموت  كدت  فعال... 

من الضحك«.

العمير تعليقًا على ما نشرته »األنباء« أمس:
»الشؤون« مسؤولة عن حظر جمع التبرعات بالمساجد

أعلن النائــــب د.علي العمير انه يقــــدر تصريح وكيل 
وزارة األوقاف والشــــؤون اإلسالمية لقطاع املساجد وليد 
الشــــعيب والذي خص به »األنباء« في عدد أمس االربعاء 
ونشره للوثائق. وقال: اتضح ان الشعيب لم يرتكب خطأ 
يدعو حملاسبته، ولم يعد خافيا ان املسؤول عن قرار حظر 
جمع التبرعات هو وزارة الشــــؤون استنادا لقرار سابق 

ملجلس الوزراء.

ن دومينيك  املهاجم الفرنسي نيكوال انيلكا في حديث مع املدرب رميو
ل جنوب افريقيا ل التدريب في مونديا خال

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا املستشار راشد احلماد ود.خالد املذكور وأعضاء اللجنة االستشارية للعمل على استكمال تطبيق الشريعة

األمير  تسّلم كتابي »الحوار شريعة وآداب« و»موسوعة األسرة ـ 3« 
من اللجنة االستشارية للعمل على استكمال تطبيق الشريعة    ص3

»نفط الكويت« تنهي ملف أرض 
»السكنية«  لـ  وتسلمه  القيروان 
القسيمة  رسوم  يخفض  والفهد 
إلــى 3 آالف ديــنـار   ص3

ن الشيخ عبداحملسن العبيكا

الفريق الجراح نائبًا لرئيس األركان
عبدالهادي العجمي

تأكيــــدا ملا انفردت بنشــــره 
»األنباء« بتاريــــخ 2009/10/18، 
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه 
االخيــــر توصيــــة النائب االول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك بتعيني 
معاون رئيس االركان لشؤون 

االستخبارات اللواء الشيخ خالد اجلراح نائبا لرئيس 
االركان العامة للجيش وترقيته الى رتبة فريق. وكانت 
»األنباء« قد اشارت عند صدور املرسوم االميري الذي 
نص على تعيني الفريق الركن الشيخ احمد اخلالد رئيسا 
لالركان العامة للجيش الى ان من ابرز املرشحني ملنصب 
نائب رئيس االركان هو اللواء ركن خالد اجلراح. هذا 
ومن املقرر ان يتسلم اجلراح مهام عمله األسبوع املقبل 
بعد صدور املرسوم األميري وتقليد النائب األول الرتبة 

اجلديدة للجراح.

الفريق الشيخ خالد اجلراح

د.علي العمير

معلومات عن تعديل وزاري يشمل 
من 4 إلى 5 حقائب قبل بداية دور االنعقاد

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

مع قرب افتتاح دور االنعقاد البرملاني املقبل 
بدأ احلديث عن احتمال إجراء تعديل وزاري 
يطول من 4 إلى 5 حقائب مع تدوير بني بعض 

الوزراء احلاليني.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان احلكومة 
تسعى لتطوير أدائها بشكل دائم متاشيا مع 
إقرار مجلس األمة خلطــــة التنمية والتوجه 
نحو تطبيقها علــــى أرض الواقع األمر الذي 

يتطلب إزالة جميــــع العوائق ومنها مواجهة 
قضية التصعيد السياسي واملساءلة احملتملة 
لبعض الوزراء على خلفية ملفات التزال عالقة 
بني الســــلطتني، باإلضافة الى الرغبة الدائمة 
في جتديد الدماء وتطعيم التشكيل الوزاري 
بالوجوه اجلديدة. وأشارت املصادر الى إمكانية 
اإلعالن عــــن التعديل الوزاري قبل بداية دور 

االنعقاد املقبل واملقرر 20 أكتوبر.
وأفصحت املصادر ذاتها عن بعض مالمح 
التعديل الذي يشــــمل إســــناد وزارة التجارة 

والصناعــــة ملصطفى الشــــمالي وإعفاءه من 
»املالية« وتكليف د.محمد العفاسي بوزارتي 

العدل واألوقاف بدال من »الشؤون«.
وأحملت الى احتمال ان يطول التعديل إحدى 
الوزارات السيادية باإلضافة الى وزارة الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.
وأكدت املصادر ان فكرة التعديل لم تختمر 
بعد وانها التزال في طور البحث والدراسة وفقا 
للمعطيات والتوجهات العامة مبا فيها ما سيتم 

إعالنه الحقا من مواقف الكتل النيابية.

صورة زنكوغرافية خلبر نشرته »األنبال« بتاريخ 2009/10/18

التفاصيل ص3


