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Al-Anbaa Saturday 11th September 2010 - No 12386يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 2 من شوال 1431 ـ 11 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

رئيس الوزراء باإلنابة أكد أن رئيس الوزراء ليس الشخص المسؤول عن الملف الرياضي حتى يذهبوا الستجوابه ونفى أي تغيير في الحكومة

المبارك: زيادات العسكريين إلى مجلس األمة بأقرب وقت
وياسر الحبيب تافه وال يمكنه شرخ وحدتنا الوطنية

مجلس الوزراء جدد إدانته للجريمة النكراء ..  وسفيرنا في واشنطن أبلغ اإلدارة األميركية تخوف »التعاون« من انتشار الكراهية والعنف

القس جونز يتراجع عن حرق المصحف
والغضب اإلسالمي يتصاعد في أول أيام »الفطر«

الشيخ جابر املبارك والفريق الركن الشيخ خالد اجلراح خالل جولة في لواء املغاوير 25

الق��س تي��ري جون��ز مصافحاً اإلم��ام محمد املصري بع��د عقدهما مؤمت��راً صحافياً مش��تركاً أمس
 اثر تراجعه عن مخططه املوتور بحرق نسخ من املصحف الشريف         )أ.پ(

عبدالهادي العجمي
أزال رئيس الوزراء باالنابة الش���يخ جابر املبارك، اللبس حول زيادات 
العس���كريني، مؤكدا أن هذه الزيادات س���تكون على الراتب األساسي حتى 
يستفيد العسكريون عند التقاعد، وأوضح أن مشروع هذه الزيادات أحيل 
الى مجلس الوزراء لصياغته في هيئة مشروع بقانون سنرسله الى مجلس 

األمة في أقرب وقت.
الشيخ جابر املبارك وخالل زيارته للواء املغاوير ال� 25 في أول أيام العيد 
وضع النقاط على احلروف في قضية ياس���ر احلبيب، موضحا أن مجلس 
الوزراء اتخذ اإلجراءات القانونية بهذا اخلصوص وحرك القضية اجلزائية 

من أمن الدولة الفتا إلى دور وزارة اخلارجية في املوضوع.
وتابع الش���يخ جابر املبارك: نحن أكبر من شخص تافه مثل هذا يقول 
كلمة فتؤثر فينا أو تش���رخ وحدتنا الوطنية، مشددا على أنه »يجب علينا 
الترفع عن مثل هذا الش���خص« مؤكدا على تطبيق القانون بحذافيره »وأن 

املسيء سيأخذ جزاءه«.
وفيما نفى رئيس الوزراء باإلنابة أي استثناءات في قبول الطلبة الضباط، 
جدد التأكيد على أن اختيار أي منظومة أو س���الح للجيش يتم عن طريق 

احملاسبة واألجهزة الرقابية األخرى.
وبخصوص امللف الرياضي والتهديد باس���تجواب رئيس الوزراء، قال 
»ه���ذه وجهة نظر وال حول وال قوة إال باهلل«، واوضح ان س���مو الش���يخ 
ناصر احملمد ليس هو الشخص املس���ؤول عن الرياضة، وهناك أشخاص 
مسؤولون. والذهاب الى رئيس مجلس الوزراء ليس في محله، ونفى الشيخ 
جابر املبارك ان يكون هناك تدوير أو تغيير في احلكومة بعد عطلة العيد 

راجيا ان »يسكر الباب على مثل تلك اإلشاعات«.

واشنطن - أحمد عبداهلل - عبدالهادي العجمي ووكاالت
صبت املواقف املتناقضة للقس جونز خالل ال� 24 ساعة 
املاضية حول حرق نسخ من املصحف الشريف، الزيت على 
النار وتتابعت التظاهرات واالعتراضات واملواقف املستنكرة 
والغضب اإلسالمي إزاء اجلرمية النكراء في اول ايام عيد 
الفطر، فبعد أن كان جونز ألغى خططه حلرق املصحف عاد 
وأكد أنه ال يلغي هذه اخلطط متاما، بل علقها ليوم واحد 
انتظارا لتنفيذ وع����د اإلمام محمد املصري له بنقل موقع 
بناء املركز اإلس����المي من مكانه قرب هجمات 11 سبتمبر 
في مدينة نيويورك. وفي موقف ثالث أكد جونز تراجعه 
معلنًا لش����بكة »ايه بي سي« االخبارية »اآلن لدينا خطط 

بعدم القيام بحرق املصحف الشريف اليوم بانتظار بقية 
املفاوضات الدينية. ومبوازاة املظاهرات التي عمت أنحاء 
كثيرة من العالم اإلسالمي، بدأت الكويت حتركا فعليا لوقف 
هذه اجلرمية النكراء حيث نقل سفيرنا في واشنطن الشيخ 
سالم العبداهلل لإلدارة األميركية إدانة دول التعاون ملثل 
هذه اجلرمية، مشددا على أنها إذا ما نفذت فإنها ستحرض 
على الكراهية والعنف وتسيء لإلسالم واملسلمني وتعبر 
عن إهانة لديانة ينتمي إليها أكثر من مليار مسلم. وأمس 
أكد رئيس الوزراء باالنابة الشيخ جابر املبارك ان احلكومة 
تقوم بواجبه����ا في هذه القضية وأن هناك حتركا في هذا 
اخلصوص، وجدد مجلس الوزراء دعوته الى اتخاذ التدابير 

الالزمة لضمان عدم املساس برموز اإلسالم. وشدد املجلس 
على لس����ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروض����ان على أن هذا العمل الش����نيع ميثل إهانة بالغة 
ملشاعر املسلمني في جميع أنحاء العالم وتطاوال مرفوضا 
على العقيدة اإلس����المية وعلى أقدس مقدسات املسلمني. 
نيابيا وش����عبيا، شهدت ساحة اإلرادة أمس األول جتمعا 
كبيرا أدان هذه اجلرمية وأكد املشاركون فيه أن من الواجب 
على املسلمني حكاما ومحكومني اإلسراع بالوقوف في وجه 
من يعتزمون إهانة القرآن وأتباعه، فيما أكد ديبلوماسيون 
ل� »األنباء« أن حرق نس����خ القرآن عمل شاذ وال يعبر عن 

رأي املجتمع األميركي.

67% من األميركيين: لن يتم 
القبض على بن الدن أبدًا

واشنطن � يو.بي.آي: بعد مرور 9 سنوات 
على وقوع اعتداءات 11 سبتمبر 2001، أعرب 
غالبية األميركيني عن قناعتهم بأنه لن يتم 
القبض أب���دا على زعيم تنظيم »القاعدة« 
أس���امة بن الدن. ونشرت شبكة »سي إن 
إن« األميركية نتائج استطالع للرأي أجرته 
مع مؤسسة أبحاث الرأي، فتبني ان 36%من 
األميركيني يعتقدون ان أميركا أكثر أمانا من 
اإلرهاب عما كانت عليه قبل اعتداءات العام 
2001. لكن نحو ثلثي األميركيني ليسوا قلقني 
من أن يكونوا شخصيا ضحايا »لإلرهاب« 
وغالبيتهم يقولون انهم مستعدون للتعامل 
مع أي هجوم في حال وقع األس���وأ. وقال 
67% من املستطلعني ان القبض على بن الدن 
أمر غير مرجح مقابل 30% فقط يتوقعون 
متكن احلكومة األميركية من القبض عليه 

أو قتله.

عبدالرحمن الراشد

الري����اض � يو.ب����ي.آي: 
أعلنت وكالة أخبار املجتمع 
السعودي أمس األول أنه مت 
إيقاف مدي����ر قناة العربية 
اإلعالمي السعودي املعروف 
عبدالرحمن الراشد عن الكتابة 
في صحيفة »الشرق األوسط« 
التابعة للمجموعة السعودية 
لألبحاث والتسويق ألسباب 

لم يتم اإلعالن عنها.
ول����م يتس����ن االتصال 
بالكاتب ملعرفة أسباب إيقافه 
عن الكتابة إال انه يعتقد على 
نطاق واس����ع أن ذلك يعود 
إلى »بعض توجهات الكاتب 
الت����ي ال تتفق والسياس����ة 
السعودية الرسمية فضال عن 

اصطدامه مع اإلسالميني غير 
مرة« وفقا ملسؤول إعالمي 
سعودي طلب عدم الكشف 

عن هويته.

إيقاف الراشد مدير »العربية«
 عن الكتابة في »الشرق األوسط«

العفاسي: مشكلة الرياضة في طريقها للحل
وننتظر أحكامًا قضائية بشأن إدارة الهيئة

)فريال حماد(د.محمد العفاسي في لقطة أبوية مع احد ابناء دور الرعاية

صاحب السمو أدى صالة العيد بالمسجد الكبير 
وغادر إلى منغوليا في زيارة خاصة ص2 و3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مودعا سمو نائب األمير الشيخ نواف األحمد

بشرى شعبان
أكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي ان امللف الرياضي ف���ي طريقه الى 
احللحلة، مشددا على ان تعاون اجلميع سيسفر 

عن حل ملشكلة الرياضة.
وقال د.العفاسي في تصريح صحافي عقب 
زيارته ملجمع دور الرعاية لتقدمي التهنئة بالعيد 
إن توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تقضي بضرورة حسم امللف الرياضي في 
أقرب وقت، كاشفا عن إجراءات سيتم اتخاذها 

خالل األسابيع املقبلة.
من جهة أخرى، أشار وزير الشؤون الى اجتماع 
مرتقب سيعقد مع إدارة االحتاد العمالي العام 
ملناقشة إجراءات التعديل على شروط انضمام 

التفاصيل ص6النقابات ملظلة االحتاد.

العراق يوافق على دفع 400 مليون دوالر
ألميركيين تأثروا نفسياً من احتالل الكويت

واشنطن � وكاالت: ذكرت صحيفة 
»كريستيان ساينس مونيتور« األميركية 
ان العراق وافق على دفع 400 مليون 
دوالر كتعويض ملواطنني أميركيني قالوا 
انهم تأثروا نفسيا وعانوا بشدة جراء 
احتالل نظام الطاغي���ة املقبور صدام 

حسني للكويت عام 1990.
وقالت وزارة اخلارجية العراقية ان 
التس���وية، وقيمتها 400 مليون دوالر 
وقعت األس���بوع املاض���ي مع جيمس 
جيفري سفير الواليات املتحدة اجلديد 
في العراق، وتنهي الدعاوى القضائية 
ضد الع���راق والتي كان���ت قد رفعت 
بس���بب النظام البائد، وانها منخرطة 

في مفاوضات من أجل إنهاء العقوبات 
املفروضة على العراق. ورأت الصحيفة 
ان تسوية الدعاوى القضائية التي أقامها 
مواطنون أميركيون كانت دائما ينظر 
إليها باعتبارها مطلبا أساسيا لواشنطن 
من اجل دفع مسألة إنهاء عقوبات على 
العراق داخل األمم املتحدة. وقال مسؤول 
عراقي بارز »كانت هناك ضغوط قوية 
على احلكومة العراقية لفعل شيء حتى 
ميكن التخلص م���ن ضغوط وإحلاح 
الكونغرس«، مش���يرا إلى ان التسوية 
أمام اجلهود األميركية  الطريق  مهدت 
لك���ي يتخلص العراق م���ن العقوبات 

املفروضة عليه.

في رقم قياسي جديد  لم حتققه الشركة من قبل

24.18 مليون رسالة 
عبر شبكة »زين« ليلة العيد

قالت ش����ركة »زي����ن« لالتصاالت 
املتنقل����ة انها متكنت من حتقيق رقم 
قياسي في عدد الرسائل التي متت عبر 
ش����بكتها خالل ليلة عيد الفطر بعدد 
24.18 مليون رسالة، الفتة الى أن هذا 

الرقم لم حتققه الشركة من قبل.
وذكرت الشركة ان مجموع الرسائل 
القصيرة املرسلة بلغ 13.2 مليون رسالة 
في 8 سبتمبر املاضي، فيما بلغ 23.18 

مليون رسالة في 9 سبتمبر.
واس����تدركت بأن مجموع رسائل 
الوسائط بلغ 253.281 ألف رسالة في 
8 سبتمبر فيما بلغ 130.76 ألف رسالة 

في 9 سبتمبر.
وأضافت الشركة انها اتخذت جميع 
اإلجراءات الالزمة لتمكني مشتركيها من 
استخدام شبكتها بسهولة ويسر ومبا 

يضمن حتقيق أفضل اخلدمات لهم.

)سعود سالم(

السيستاني يحّذر من المساس بالكنائس
 في العراق ردًا على التلويح بحرق القرآن

بغداد � كونا: حذر املرجع الشيعي األعلى 
السيد علي السيستاني من املساس بالكنائس 
ف����ي العراق ردا على التلوي����ح بحرق القرآن 
فيما حتول املوقف من التهديد بحرق القرآن 
الى جامع جلميع األديان واملذاهب واألطراف 

الدينية والسياسية العراقية.
وقال مكتب السيس����تاني في بيان امس � 
قبيل إعالن القس األميركي التراجع عن حرق 
املصحف: ان السيستاني يعد إصرار قس أميركي 
على إحراق نسخ من القرآن الكرمي تعبيرا عن 
كرهه للدين اإلسالمي احلنيف »تصرف مشني ال 
ينسجم مع وظيفة القيادات الدينية والروحية 
من تثبيت قيم احملبة والتعايش السلمي املبني 
على رعاية احلقوق واالحترام املتبادل بني اتباع 

مختلف األديان واملناهج الفكرية«.

ودعا السيس����تاني »اجله����ات املعنية في 
الواليات املتحدة الى العمل على منع وقوع هذا 
الفعل الفظيع الذي لو وقع فستكون له عواقب 

غير محمودة ورمبا تداعيات خطيرة«.
ورأى ان احترام حرية التعبير عن الرأي 
ال يبرر بوجه الس����ماح مبثل هذه التصرفات 
املخزية التي متثل اعتداء صارخا على معتقدات 
اآلخرين ومقدس����اتهم وتؤدي الى خلق بيئة 
مناسبة ملزيد من التوتر والصراع والعنف، ودعا 
السيستاني املسلمني في جميع أنحاء األرض الى 
ضبط النفس. وحتول املوقف الرسمي والديني 
إسالميا ومسيحيا وحتى السياسي والشعبي 
من إعالن كنيسة أميركية صغيرة في فلوريدا 
عزمها على إحراق نسخ من املصحف الشريف 
الى جامع إذ أدان مسؤولون عراقيون ورجال 

دين م����ن مختلف األديان واملذاهب ومنظمات 
دينية إسالمية ومسيحية تلك اخلطوة التي 

وصفت باملشينة.
وبحسب بيان رس����مي صادر عن رئيس 
الوزراء العراقي حذر نوري املالكي لدي استقباله 
السفير األميركي جيمس جيفري وقائد القوات 
األميركية في العراق اجلنرال لويد أوسنت من 
أن يتخذ املتطرف����ون من قضية حرق القرآن 

ذريعة للمزيد من القتل.
وحذر املالكي من أن »هذا العمل الشنيع ال 
يدخل في إطار حرية التعبير والبد من التدخل 
ملنع وقوعه«، مش����ددا على أن »ذلك سيلحق 
في حالة وقوعه ابل����غ الضرر بالعالقات بني 
األديان والتواصل اإلنساني واحلضاري بني 

الشعوب«.

مباشرة الجزء الثاني لمشروع 
تطوير بوبيان 3 أكتوبر

فرج ناصر
أعل����ن مدي����ر ادارة متابع����ة 
املشاريع الكبرى بوزارة األشغال 
غالب الشمري أنه سيتم املباشرة 
في أعمال اجلزء الثاني للمرحلة 
األولى ملش����روع تطوير جزيرة 
أكتوبر  الثال����ث من  بوبيان في 
الق����ادم حي����ث تش����مل األعمال 
تق����دمي الدراس����ات وتصامي����م 
التربة واملسح  األعمال وفحص 
الطبوغرافي ومس����ح األلغام مع 
أعمال التصاميم الالزمة لعدد 16 
مرسى منها 4 تنفذ خالل هذا اجلزء 
مع أعمال إح����الل التربة وكذلك 
الرصيف وأعمال  تنفيذ حوائط 
تصميم احلوض والقناة املالحية 
بعمق 14 مترا ورصيف بعمق 16 
مترا. وقال ان كلفة املشروع تبلغ 

حوالي 328 مليون دينار.

لجنة مشتركة لتسليم وتشغيل 
مستشفى الرعاية الصحية

حنان عبدالمعبود
أك���د وكي���ل وزارة الصحة 
العبداله���ادي ان  د.إبراهي���م 
مستش���فى الرعاية التلطيفية 
اخلاص بكبار السن واملصابني 
بأمراض مزمنة والذي تبرعت 
به الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية مت طلب جتهيزه وسيتم 
ذلك قريبا. وقال العبدالهادي في 
تصريح ل� »األنباء«: تس���لمنا 
املبن���ى وهو متكام���ل وجاهز 
للتأثيث، وق���د طلبنا اإلعداد 
لتجهيزه ليتم تشغيله قريبا، 
واش���ار ال���ى انه يت���م حصر 
امليزاني���ة الالزم���ة لذلك ومن 
ثم س���يتم اعتمادها بامليزانية 
احلالية، واضاف ان هناك جلنة 
مشتركة للتسليم والتشغيل 

بيننا وبني اجلهة املتبرعة. التفاصيل ص10-8
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