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Al-Anbaa Thursday 9th September 2010 - No 12384يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 30 من رمضان 1431 ـ 9 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

الخرافي محذرًا: لنقطع الطريق أمام الفتنة
مجلس الوزراء يتوعد بإجراءات حازمة ضد كل من يتعرض باإلساءة والمساس بأمهات المؤمنين وآل البيت والصحابة

سيد محمد شهابي

ل الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزرال مسال أمس األو

قبول 534 طالبًا وطالبة للدراسة بالجامعات المصرية

تصاعد االحتجاجات ضد التهديد بحرق المصحف 
في كنيسة بفلوريدا في ذكرى 11سبتمبر

عواصم -وكاالت: مع اقتراب املوعد الذي حدده القس تيري جونز 
راعي كنيسة »دوف وورلد أوت ريتش« بوالية فلوريدا األميركية حلرق 
املصحف الشريف في ذكرى احداث 11 سبتمبر، تصاعدت ردود الفعل 
الرافضة واملنددة بهذه اخلطوة غير املسؤولة. ففيما صرح جونز بانه 
بصدد »دراسة اخليارات بعد تصاعد التحذيرات« متأثرا بتصريحات 
اجلن���رال ديڤيد بترايوس قائد القوات األميركية بافغانس���تان عن 
مخاطر ذلك على اجلنود األميركيني، طابقت رؤية املتحدث باسم البيت 
األبيض روبرت غيبس وجهة نظر بترايوس، كما اعتبر وزير العدل 
األميركي اريك هولدر ان هذا التصرف سيكون »عمال غبيا وخطيرا«. 
من جهته���ا أدانت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون هذا 
املخطط خالل افطار رمضاني اقامته »اخلارجية«، داعية الى »الفهم 

واالحترام املتبادل بني مختلف الشعوب واملعتقدات«.

القاهرة ـ هناء السيد
اعلن رئيس املكتب الثقافي بسفارتنا بالقاهرة د.عيسى االنصاري 
عن قبول الدفعة األولى من الطلبة الكويتيني وعددهم 534 طالبا وطالبة 

باجلامعات املصرية املختلفة للعام الدراسي 2011/2010. 

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
حذر رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي من 
إثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية، مشددا على 
ضرورة قط���ع الطريق أمام مثل هذه التصرفات 
وااللتزام بتعاليم الدي���ن احلنيف ومعاجلة كل 
قضايانا باحلكمة. وق���ال اخلرافي، في تصريح 
صحافي قبيل خروجه من املجلس أمس، ان معاجلة 
التداعيات املتعلقة بقضية ياسر احلبيب ينبغي 
ان تتم من خالل القانون. وحول املطالبة بسحب 
جنس���ية احلبيب، أكد الرئيس اخلرافي ان مثل 
هذه املطالبة ليست باألمر السهل، وعلينا احلذر 
كل احلذر لدى احلديث عن س���حب اجلنس���ية، 
الس���يما من حصل عليها بالتأسيس، خصوصا 
مع الضوابط املوجودة في الدستور. وأضاف: أنا 
على يقني بان أحدا ال يقبل اإلساءة الى أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها والبد في الوقت نفسه من 
أخذ احليطة واحلذر من الفتنة وجتنب س���كب 
الزيت على النار. وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان قال بعد اجتماع مجلس 
الوزراء مساء أول من أمس ان احلكومة ستتخذ كل 
اإلجراءات احلازمة ضد كل من يتعرض باإلساءة 
الى معتقداتنا اإلسالمية واملساس بأمهات املؤمنني 
وآل البيت والصحابة الكرام وكل من يس���تهدف 

وحدتنا اإلس���المية ويثير الفتن���ة الطائفية في 
املجتمع.

وأشار الروضان الى ان مجلس الوزراء كلف 
اجلهات املعنية باس���تكمال جهودها وخطواتها 
اجلادة حيال هذا األمر، موضحا ان املجلس تدارس 
مختلف تفاصيل اإلساءات التي تلفظ بها املتهم 
الهارب املدعو ياسر احلبيب، معتبرا إياها خروجا 

مرفوضا عن تعاليم اإلسالم بجميع مذاهبه.
نيابيا، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة 
التنمية واإلصالح تلقت وعدا حكوميا بس���حب 
جنسية ياسر احلبيب ما لم تتمكن من جلبه من 
اخلارج بعد 3 أسابيع. ومن جانبه، قال النائب حسني 
القالف انه سيقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء 
في حال قامت احلكومة بسحب جنسية احلبيب 
دون القي���ام بنفس اإلجراء مع عثمان اخلميس، 
وهو ما رد عليه النائب د.فيصل املس���لم بان أي 
ربط بني املجرم الهارب ياس���ر احلبيب والشيخ 
عثمان اخلميس هو دفاع عن هذا املجرم وسعي 

خللق فتنة وال مجال للمقارنة بني االثنني.
من جانبهم، دعا العديد من النواب الى ضرورة 
محاسبة احلبيب وجلبه من اخلارج مع التأكيد 
على احلفاظ عل���ى الوحدة الوطنية وعدم إثارة 

الفتنة.

»التربية« تحّذر وجمعية المعلمين تنفي 
الدعوة إلضراب بداية العام الدراسي

السهلي لـ »األنباء«: اتفقنا مع الوزيرة على إعادة مناقشة زيادة الـ 25 دقيقة في مجلس الوكالء 
مريم بندق

كخطني متوازيني لن يلتقيا، بدت أمس مالمح تطورات 
العالقة بني وزارة التربية وجمعية املعلمني فيما يتعلق 
باخلالف حول قضية زيادة الدوام املدرس����ي 25 دقيقة 
ملمارسة األنشطة التربوية. ففي الوقت الذي حددت فيه 
الوزارة تاريخ تطبي����ق القرار بدءا من 5 أكتوبر املقبل 

وحتى مارس القادم، وح����ذرت من الدعوة الى إضراب 
املعلمني بداية العام الدراسي اجلديد 2011/2010، واصفة 
ذلك بخ����رق القوانني والتعدي عل����ى اللوائح والنظم، 
متسكت اجلمعية مبوقفها املتحفظ على هذه الزيادة والتي 
وصفتها على لسان رئيس اجلمعية عايض السهلي في 
تصريح خاص ل� »األنباء«، بأنها غير مبررة، مس����تندا 

الى 7 أسباب رئيسية، ولذلك »لن يكون لها قيمة فعلية« 
وس����تؤدي الى تزايد حاالت الغياب واالستئذان بشكل 
ينعكس سلبا على تفاعل املعلمني واملعلمات واإلدارات 
املدرسية، نافيا ان تكون اجلمعية قد دعت املعلمني الى 
إضراب، مؤكدا ان الوزيرة احلمود وعدت بإعادة مناقشة 

زيادة ال� 25 دقيقة في مجلس الوكالء.

أكدت في بيان أن هذه األفعال خرق للقانون وتجاوز للوائح والنظم األنباء  االقتصادية

د.مهدي اجلزاف

لقطة من إعالن »نبي عيدية«

صالح الفالح

د.رمضان الشراح

مجلـس الـوزراء يعين مجلـس مفوضي 
الفالح  المال برئاسـة صالح  هيئة أسواق 
ود.مهدي الجـزاف نائبًا للرئيس  ص31

مترو دبي يغير مشهد المواصالت في اإلمارة 
ص35

في  الشـراح  د.رمضان 
حوار لــ »األنباء«: بعض 
االستثمارية  الشركات 
مـن  تنسـحب  قـد 
السوق.. والكويت تعاني 

»الوطني«  إعالن 
يسـجل  للعيد 
مشاهدة  نسبة 
قياسـية آخر 
شـهر  أيـام 
تعيين 8 أعضاء جددرمضــان ص33

في إدارة هيئة الشباب والرياضة
صدر مرسوم أميري بتعيني 8 أعضاء جدد في 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهم: 
فواز املزروعي، خالد فراج الغامن، يوسف اليتامى، 
طرقي سعود، أسامة الدويخ، حامد الرومي، محمد 
املسعود وحسني البلوشي. وكان مجلس الوزراء 
أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيني مجلس 
جديد خالل االجتماع الذي عقد مس����اء أمس االول 
في قصر السيف برئاس����ة رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، وذلك 
على ضوء احملادثات التي متت مع د.عادل الطبطبائي 
املستشار القانوني في ديوان صاحب السمو األمير 

قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء.

أذان الفجر 4:09  أذان المغرب 6:01

اعتذار د.راشد العميري 
عن العمل في هيئة المعاقين

»الصحة«: آلية جديدة لتنظيم 
مناقصات الحمالت اإلعالمية

طهران عن الجزر اإلماراتية الثالث: 
»إيرانية إلى األبد«!

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان د.راشد العميري اعتذر عن 
العمل في الهيئة العامة لذوي االعاقة واللجنة الطبية العليا وبّلغ 

اعتذاره الى مدير عام الهيئة د.جاسم التمار.
وكش����فت املصادر ان مدير عام الهيئة قام بنقل جميع املوظفني 
العاملني في مكتب املدير التنفيذي للمجلس األعلى الس����ابق جناة 
القالف الى اقسام اخرى في الهيئة، مبينة ان هذا االجراء مت اتخاذه 

اثناء وجود القالف في اجازة مرضية.

حنان عبدالمعبود
علم����ت »األنب����اء« ان وزارة الصحة بصدد وض����ع آلية جديدة 
لتنظيم احلمالت االعالمية تصحيحا لألخطاء الس����ابقة واخلاصة 
بترس����ية بعض املناقصات اخلاصة باحلمالت االعالمية والتي كان 
نتيجتها تظلم الش����ركات األكثر استحقاقا للترسية كما نتج عنها 

الغاء احلملة بأكملها.
وكذل����ك وضع آلية ملراقبة تنفيذ ه����ذه احلمالت لتفادي احلرج 
الذي وقعت فيه الوزارة بسبب اخلطأ في مناقصة احلملة االعالمية 

ملرض السكر.

طهران � وكاالت: ردا على دعوة دول مجلس التعاون اخلليجي 
الذي اجتمع في الس����عودية أمس األول إيران الى ايجاد حل للجزر 
اإلماراتية الثالث التي حتتلها، قال الناطق باسم اخلارجية اإليرانية 
رامني مهمانبرست أمس ان اجلزر الثالث في اخلليج هي »إيرانية الى 
األبد«.  ونسبت وكالة »فارس« اإليرانية شبه الرسمية إلى املتحدث 
قول����ه »ان تعمد تكرار طرح املواقف م����ن قبل األطراف األخرى لن 
يساعد على رفع اإلش����كاالت وترتيب األوضاع اإلدارية في جزيرة 

أبوموسى وجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى«.
إلى ذلك، أعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية 
كيم يونغ س����ون ان حكومة بالده س����تفرض عقوبات ثقيلة على 
ف����رع بنك ملت اإليراني في س����يئول حيث اتهمته بتيس����ير مئات 
املاليني من الدوالرات في التبادالت لألسلحة النووية والصواريخ 

ومؤسسات الدفاع.
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مـن أزمة ماليـة وليسـت اقتصادية  ص32

التفاصيل ص4

الطبطبائي: الحكومة وعدت بسحب جنسية  ياسر الحبيب ما لم ُيجلب من الخارج بعد 3 أسابيع
العيد الجمعة.. كل عام وأنتم بخير

و»األنباء« تواصل الصدور

صحة األمير سلطان 
مستقرة واستقبل والي 

أغادير أمس
أغادير� واس � يو.بي.آي: 
استقبل ولي العهد السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز امس 
والي أغادير محمد بوسعيد 
وعددا من املسؤولني بالوالية 
املغربية الذين قدموا للسالم 

على سموه.
جاء ذلك فيما أكد مصدر 
لوكال����ة »يونايت����د برس 
انترناش����ونال« ان صح����ة 
األمير سلطان مستقرة وان 
سموه يتلقى العالج املعتاد 

حتت إشراف اطبائه.

اعلن���ت هيئة الرؤية الش���رعية ان اليوم اخلميس هو 
املتمم لش���هر رمضان املبارك وأن يوم غد اجلمعة هو أول 
أيام عيد الفطر الس���عيد. ومع اقتراب الشهر الفضيل من 
نهايته وحلول العيد تتقدم »األنباء« بأسمى آيات التهنئة 
الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب والى عموم ابناء 
الشعب الكويتي الكرمي واإلخوة املقيمني، داعني اهلل ان يعيد 
مثل هذه املناس���بة على الكويت باخلير واليمن والبركات 
وان يرحم شهداءنا األبرار. هذا وتواصل »األنباء« الصدور 

كاملعتاد طوال أيام العيد. كل عام وانتم بألف خير

القائـم باألعمال اإليرانـي لـ»األنبـاء«: المنطقـة 
تمـر بأوضاع دقيقـة  وزيـارة  األمير إلـى طهران 
فرصة  لتكثيف التشـاور والتنسـيق بيـن البلدين

ص9


