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نائب رئيس احلرس الوطني الش��يخ مش��عل األحمد وسمو رئيس الوزراء
ن التهاني من د.أسيل العوضي ود.روال دشتي الشيخ ناصر احملمد يتلقيا رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مهنئا سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتلقى التهاني من الشيخ فيصل السعود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتلقى التهاني بالشهر الفضيل

Al-Anbaa Friday 13th August 2010 - No 12357يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 3 من رمضان 1431 ـ 13 أغسطس 2010 الـــعـدد:

ح�اي الحاي: 
للمسلم  يستحب 
اختيار األس�ماء 
ألوالده  الحسنة 

المحرمة  األس�ماء  واجتناب 
وذات المع�ان�ي الس�يئ�ة

غزوة بني المصطلق
فضحت أكاذيب المنافقين

أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد رضي اهلل عنها

أنزل فيهن قرآن

فتوحات إسالمية

مأكول الهنا

شوربة األعماق

دجاج بالزعتر
أرز 

متبل 
باللحم

مباراة منالذاكرة

»مبارك« ومشاكل »التاكسي«

مان يونايتد 99.. 
البطل يحتاج 

إلى 3 دقائق فقط!

مشاري البالم:
 »جرح الزمن«  

بدايتي الحقيقية

نقط��ة تح����ول

أعمال

تنسى ال

نوافذ 
رمضانية

ص16 - 23

خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بقصر
 الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء

قرائن نصراهلل تخلط األوراق في لبنان: 
بيلمار يطلبها.. والحريري يأخذها بعين االعتبار

الريــــاض ـ واس: أصدر خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز أمرا ملكيا موجها 
إلــــى مفتي عام اململكــــة العربية 
البحوث  إدارة  السعودية رئيس 
العلمية واإلفتــــاء ورئيس هيئة 
العلماء واجلهــــات املعنية  كبار 
وّجه مبوجبه بقصر الفتوى على 
أعضاء هيئة كبار العلماء. وطالب 
األمر امللكي بـ »قصر الفتوى على 
أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع 
لنــــا عمن جتدون فيهــــم الكفاية 
واألهلية التامة لالضطالع مبهام 
الفتوى لإلذن لهم بذلك في مشمول 
اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة 
الدائمة  العلمــــاء، واللجنة  كبار 
للبحــــوث العلمية واإلفتاء، ومن 
نأذن لهم بالفتوى« واستثنى األمر 

امللكي »الفتاوى اخلاصة الفردية 
غير املعلنة فــــي أمور العبادات، 
واملعامالت، واألحوال الشخصية« 
بشرط »أن تكون خاصة بني السائل 

واملسؤول«.
كما منع األمر امللكي »منعا باتا 
التطــــرق ألي موضوع يدخل في 
مشمول شــــواذ اآلراء، ومفردات 
أهل العلــــم املرجوحة، وأقوالهم 
املهجورة«. وحذر من أن كل »من 
يتجاوز هذا الترتيب ســــيعرض 
نفسه للمحاسبة واجلزاء الشرعي 
مــــن كان«، وأكد  الــــرادع، كائنا 
على رفض »أي تســــاهل فيه قل 
أو كثر، فشــــأن يتعلــــق بديننا، 
ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، 
ومؤسساتنا الشرعية.. لن نتهاون 

فيه«.

بيروت: لم تنته مفاعيل القرائن التي أوردها األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل في مؤمتره الصحافي األخير على تورط إسرائيل 
في اغتيال رئيس احلكومة األسبق الشهيد رفيق احلريري، فبينما قدم 
املدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار كتابا للمدعي العام التمييزي 
سعيد ميرزا يطلب فيه الطلب من السيد نصراهلل تسليمه املستندات 
والوثائق التي كشفها، أشارت مصادر صحافية الى ان رئيس احلكومة 
سعد احلريري الذي سيعلن موقفا علنيا من جميع املستجدات غدا، أخذ 
معلومات أمني عام حزب اهلل بعني االعتبار وبإيجابية. ونقلت عنه أنه 
يدعم بقوة إعطاء كل الوقت واجلهد املطلوبني كي يأخذ املسار اجلديد 

في التحقيق فرصته وميضي حتى النهاية. 

حسين الرمضان � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ  
فليح العازمي

دعا رئيـــس مجلس األمة جاســـم اخلرافي 
احلكومة إلى اإلسراع في تقدمي مشروع بقانون 
لتمويل مشـــاريع اخلطة التنموية، مشيرا إلى 
ان احلكومة البد ان تتقدم بهذا القانون من اجل 
استكمال أي تشريع للتنمية، وبعد ذلك سينظر 
املجلس فيما تقدمت به احلكومة ومدى احلاجة 

إلى القانون.
وشدد اخلرافي في تصريح صحافي في املجلس 
أمس على أهمية أال يكون هناك اقتراح بقانون 
يصدر من املجلس حتى ال يكون هناك أي عذر 

للحكومة بأن القانون أفشل خطة التنمية.
وعن النقاش الدائر بني احلكومة واللجنة املالية 

وما يقدمه النواب من اقتراحات بهذا الشأن قال 
اخلرافي »لن يوصلنا هذا النقاش إلى النتيجة 
املرجوة واخلوف من انه ســـيكون هناك ردود 
فعل وآثار سلبية حتى لو كانت احلكومة موافقة 
على القانون، متمنيـــا على احلكومة ان تتقدم 

بالقانون بأسرع وقت«.
وبنّي اخلرافي انـــه ليس هناك حاجة لطلب 
عقـــد دورة برملانية طارئة اذا تقدمت احلكومة 
بهذا القانون، بل ان هناك حاجة لدراسة القانون 
ومناقشته، موضحا ان هذا النقاش سيستغرق 
بعض الوقت ألهمية محتوى القانون من جهة، 
وأهميتـــه بالنســـبة خلطة التنميـــة من جهة 

أخرى.
من جانب آخر أكدت مصادر حكومية مطلعة 

ان التوجه العام لدى الســـلطة التنفيذية حول 
قضية تعيـــني القيادات التنفيذيـــة في اجهزة 
الدولة وقطاع اخلدمـــات أصبح واضحا جلهة 
عدم اخلضوع لقضية احملسوبيات أو احملاصصة 
أو حتى الواسطة وذلك حرصا على سير تنفيذ 

بنود خطة التنمية بشكلها الصحيح.
وقالت املصادر خالل حديثها لـ »األنباء« ان 
احلكومة تتجه لوضع جميع القيادات في الدولة 
امام مسؤولياتهم في تنفيذ برامج اخلطة حملاسبة 
من يتراخى او يخفق في إمتام املهام املوكلة إليه، 
مشددة على ان قضية إصالح األوضاع في القطاع 
التنفيذي يجب ان تتحول الى مسؤولية جماعية 
يتحملهـــا الكل ملعاجلة حالة التردي والتراخي 

التي يعاني منها هذا القطاع املهم.

بانتظار موقف رئيس الحكومة من جميع المستجدات غدًا

مصدر عسكري ل� »األنباء«: صفقة »الباتريوت � تي«
ليست ضد إيران وال نشكك في نواياها كجارة مسلمة

»أسرة الخير« استقبلت المهنئين بالشهر الفضيل  )ص2 � 5(

عبدالهادي العجمي ورويترز
كشف مصدر عسكري مسؤول في وزارة 
الدفـــاع لـ »األنباء« عن نيـــة الكويت عقد 
صفقة شراء صواريخ باتريوت املتطورة من 
الواليات املتحدة األميركية خالل األسابيع 
املقبلة بقيمة تصل الى 260 مليون دينار.  
ونفى املصدر ان تكون الصواريخ لتعزيز 

الدفاعات اجلوية ضد إيران، مشددا على عدم 
تشكيك الكويت في نوايا إيران فهي دولة 
جارة وصديقة ومسلمة. وكانت إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوبامـــا أبلغت الكونغرس 
األربعاء املاضي عزمهـــا بيع الكويت 209 
صواريخ موجهـــة من طراز باتريوت ـ تي 

االعتراضية.

القيمة اإلجمالية 260 مليون دينار لشراء 209 صواريخ

التفاصيل ص8

السهلي: حريق 
مركز الشيخة 
بدرية محدود 

وتم التعامل معه 
بجدية وسرعة  ص7

توجيهات سامية  بعالج 
مصابين عراقيين  جراء 

انفجارات البصرة
 في مستشفيات  الكويت

بناء على توجيهات سامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد سيتم عالج عدد 
من املصابـــني العراقيني جراء 
االنفجارات االخيرة في مدينة 
البصـــرة العراقيـــة وذلك في 

املستشفيات الكويتية.

»جلوبل« تعلن استمرارها في تحقيق 
واألتع�اب  الرس�وم  م�ن  العوائ�د 
من أنش�طتها الرئيس�ية وتس�دد 
الدفعة الثانية م�ن الديون  ص30

التفاصيل ص 35

المالكي يعترف بوجود الطائفية العسكرية
وواشنطن ستبقي »حفنة« من قواتها بعد 2011 

عواصــــم ـ وكاالت: لم يلق اعتراف رئيــــس أركان اجليش العراقي 
بابكر زيباري أمس األول بعجز قواته عن تولي امللف األمني قبل 2020 
وأنها ســــتكون بحاجة للدعم األميركي حتــــى ذلك احلني، آذانا مصغية 
في واشنطن التي أكدت ان وجودها العسكري في العراق بعد انسحاب 
كامل قواتهــــا املقرر نهاية 2011 لن يزيد على حفنة من اجلنود لن تزيد 
على »عشرات او رمبا بضع مئات« فقط. وإذ طالب زيباري السياسيني 
بـ »إيجاد أســــاليب أخرى لتعويض الفراغ ما بعد 2011، ألن اجليش لن 
يتكامل قبل عام 2020«، أكد مســــؤول أميركي أن هذا االنسحاب حاصل 
ال محالة، وأوضح ان واشنطن ستحدث »مكتبا للتعاون األمني« داخل 
ســــفارتها في بغداد وحتت إشراف رئيس البعثة الديبلوماسية ليكون 
همزة الوصل بني اجليش األميركي والقوات العراقية. من جهته، اعترف 
رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته نوري املالكي بأن القوات األمنية 

مازالت بحاجة إلى مزيد من التدريب لرفع كفاءتها.
كما اعترف بوجود ما وصفه بـ »ظاهرة الطائفية« في املؤسســــات 
العســــكرية التي قال انها متثل »آفة خطيرة تهدد مســــتقبل املؤسســــة 

العسكرية«.

الجيش العراقي يقر بعجزه عن تولي األمن قبل 2020

التفاصيل ص 34

الخرافي: على الحكومة اإلسراع بتقديم مشروعها لتمويل الخطة إلى المجلس
السلطة التنفيذية تعمل على إلغاء المحاصصة والمحسوبية في تعيين القياديين لتنفيذ المشاريع  التنموية

الشيخ مبارك العبداهلل األحمد مهنئا سمو الشيخ سالم العلي


