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Al-Anbaa Friday 17th September 2010 - No 12392يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 8 من شوال 1431 ـ 17 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

الحكومة تتباطأ في سحب جنسية الحبيب
كلّفت فريقاً  برئاسة وكيل الداخلية التخاذ ما يلزم في مواجهة الخروج عن الثوابت الوطنية ودرء الفتنة وحماية األمن الوطني

الدوحة قدمت نفسها مرشحة قوية الستضافة »مونديال 2022«

وكاالت: حشدت قطر كامل طاقتها على أعلى املستويات خالل زيارة 
فريق مفتشي االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( للدوحة وذلك للوقوف 
على مدى استعدادات وقدرات الدولة الستضافة مونديال 2022 والذي 
تس����عى قطر الستضافته مع وجود منافس����ة من استراليا والواليات 

املتح����دة وكوريا اجلنوبية واليابان. وأنهى مفتش����و »فيفا« زيارتهم 
للدوحة بعد أن عقدوا لقاءات موسعة مع وزراء وكبار املسؤولني، كما 
استقبلت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املجتمع ومؤسس املدينة التعليمية الشيخة موزة بنت ناصر املسند 

الوفد، ليؤكد املسؤولون القطريون على الدعم احلكومي املطلق الذي 
تقدمه القيادة السياسية في سبيل استضافة املونديال. إلى ذلك، أعلنت 
مصر عبر رئيس املجلس القومي للرياضة م.حس����ن صقر دعم مصر 

الكامل قيادة وشعبا للملف القطري.

مجسم لستاد اجلامعة أحد املالعب املرشحة الستضافة احلدث                             )رويت��رز(

د. محمد البصيري متوسطا د. محمد العفاسي ومصطفى الشمالي خالل اجللسة الشيخ جابر املبارك مترئسا اجللسة االستثنائية ملجلس الوزراء أمس 

وفد »فيفا« في جولة بحرية على معالم قطر مع مسؤولي ملف »مونديال 2022«      )أ.پ(

128 مرشحًا النتخابات 
مجلس النواب البحريني

املنامة � كونا: س����جل 128 مرشحا بشكل رس����مي حتى اآلن من بينهم 
سبع مرشحات لالنتخابات النيابية البحرينية الثالثة 2010 � 2014 املزمع 
إجراؤها في 23 أكتوبر املقبل. وأوضحت اللجنة التنفيذية لالنتخابات، في 
بيان أمس، ان »عدد املرش����حني في محافظة العاصمة بلغ 22 مرشحا و33 
مرشحا في محافظة احملرق و25 مرشحا في احملافظة الشمالية و30 مرشحا 
في احملافظة الوس����طى فيما بلغ عدد املرشحني في احملافظة اجلنوبية 18 
مرشحا«. وتنقسم الدوائر االنتخابية في البحرين الى 40 دائرة موزعة على 
5 محافظات هي محافظة العاصمة ومحافظة احملرق وتضم كل منهما ثماني 
دوائر انتخابية واحملافظة الشمالية واحملافظة الوسطى وتضم كل منهما 
9 دوائر واحملافظة اجلنوبية وتضم 6 دوائر. ويتكون البرملان البحريني 
من غرفتني هما مجلس الشورى الذي يضم 40 مقعدا ويتم تعيني أعضائه 
مبرسوم ملكي ومجلس النواب الذي يضم 40 مقعدا ُينتخب أعضاؤه من 

خالل االنتخاب املباشر.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ  أسامة أبو السعود  
ليلى الشافعي  - ضاري المطيري - عادل الشنان

فيم����ا يش����به التباطؤ، لم 
تتخ����ذ احلكومة خالل اجتماع 
الوزراء االس����تثنائي  مجلس 
امس قرارا بس����حب اجلنسية 
من املدعو ياس����ر احلبيب كما 
كان متوقعا، وأجلت القضية إلى 
االجتماع املقبل.  واكتفى مجلس 
الوزراء بتشكيل فريق برئاسة 
وكيل وزارة الداخلية وعضوية 

ممثلني عن وزارات األوقاف والتربية واإلعالم 
واملواصالت و»الفتوى والتشريع« الستكمال 

متابعة التطورات الراهنة. 
وكلف املجلس الفريق باتخاذ ما يلزم 
في مواجه����ة مظاهر اخلروج عن الثوابت 
الوطنية ودرء مخاطر الفتنة وحماية األمن 
الوطني. مصادر وزارية أبلغت »األنباء« أن 
مجلس الوزراء ارتأى تأجيل قرار سحب 
اجلنس����ية من احلبيب افس����احا للمجال 
أمام وزارة الداخلية الس����تكمال إجراءاتها 
السابقة مبا فيها ما مت تكلي���فها به ام��س 

إعادة مخ��اطبة اإلنتربول  من 
الدولي جللب ياس����ر احلبيب 
ومحاكمته، وفي اجلانب النيابي 
قال النائب د.فيصل املسلم إن 
أي قرار ملجلس الوزراء بسحب 
جنسية احلبيب يجب ان يشير 
إل����ى تطاوله عل����ى النبي ژ 

وعرضه وشتمه للصحابة. 
النائب خالد الطاحوس  أما 
فق�ال إن ع����دم اتخاذ احلكومة 
لقرار س����حب اجلنس����ية من 
احلبي����ب يبني أنها هي التي تضع احلطب 
على النار من خالل عدم حس����م املش����اكل 

وتأجيلها.
وكان تلفزيون الوطن قد بث لقاء أمس 
األول مع حبيب اعترف فيه بأنه استخدم 
في عملية هروبه جواز سفر عراقيا، وهو 
دليل على انه لم يحمل جنسيتني في مخالفة 
واضحة للقانون، ويش����كل اعترافه دليال 
صريحا ومسوغا للحكومة لسحب جنسيته، 
خاصة انه حصل على اجلنسية بالتجنيس 

وليس بالتأسيس.
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محمد هايف

عدنان املطوع

خالد السلطان

بدر احلجرف فيصل الدويسان

البابا بنديكتوس الس��ادس عشر يستقبل بالزهور من أطفال إسكوتلنديني 
أمام قصر هوليرود امللكي أمس        )أ.پ(

الهارب ياسر احلبيب

الطاحوس يفتح ملف أم الهيمان مجددًا: 
كل الخيارات مفتوحة حتى باتجاه رئيس الوزراء

أكد أن الحكومة لم تفِ بوعدها ولم تنقل المصانع المخالفة

أع����اد النائب خال����د الطاحوس فتح ملف 
أم الهيمان مج����ددا، مبينا ان اخليارات كلها 
مازالت مفتوحة، مبا فيه����ا التحرك باجتاه 

رئيس الوزراء. 
وقال الطاحوس، في تصريح صحافي في 
مجلس األمة أمس: لم نلحظ أي حترك حكومي 
جاد باجتاه املصانع املخالفة ذات احلمل البيئي 
الثقيل، واحلكومة لم ترد على املخالفات ألنها 

ال متتلك الرد.

 وأضاف: ان احلكومة لم تف بوعدها، وحتى 
هذه اللحظة لم تقم بنقل املصانع الى أماكن 
غير مأهولة بالسكان، ولم تطبق القانون بشأن 

سحب تراخيص املصانع املخالفة. 
الطاح����وس احلكوم����ة بالتواطؤ  واتهم 
مع أصحاب املصان����ع، موضحا ان املعضلة 
التي حتول بني التعاون النيابي واحلكومي 
مردها عدم تطبيق القانون من قبل السلطة 

التنفيذية.

 »الكهرباء«: تمديد االستفادة من إسقاط 
الـ 2000 دينار حتى نهاية العام

قبول 279 طالبًا ضابطًا
في كلية علي الصباح العسكرية

طرح مشروع السكك الحديدية في يناير 

دارين العلي
أعلن الوكيل املس����اعد لشؤون املستهلكني في وزارة الكهرباء واملاء 
م.جاسم اللنقاوي انه بناء على تعليمات وزير الكهرباء د.بدر الشريعان 
ستتم إعادة فتح باب االس����تفادة من قانون 2005/48 القاضي بإسقاط 
مبلغ 2000 دين����ار من مديونية الوزارة عل����ى املواطنني، وذلك ملن لم 
يس����بق لهم االس����تفادة من القانون او ممن تقدموا بطلبات االستفادة 
ولم يس����تكملوا اإلجراءات حتى نهايتها. وقال اللنقاوي ان قرار إعادة 
االستفادة من القانون مستمر حتى 30 ديسمبر 2010 مطالبا جميع من 
فاتتهم االس����تفادة من القانون باملسارعة لتقدمي طلباتهم قبل التاريخ 

املذكور حرصا على ضمان استفادتهم منه مجددا.

عبدالهادي العجمي
أبلغت مصادر عس���كرية مطلعة في وزارة الدفاع »األنباء« ان رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك اعتمد ظهر أمس كشف قبول 
الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العس���كرية. وقالت املصادر ان عدد 
املقبولني بلغ 279 طالبا ضابطا من ضمنهم 6 من ضباط الصف من حملة 
الشهادة الثانوية املستوفني لشروط القبول والتي تنص على أال تقل خدمته 
عن 5 سنوات وأال يتجاوز عمره 28 عاما وان يتم ترشيحه من جهة عمله، 
ومن ضمن املقبولني أيضا 21 من حملة الشهادة اجلامعية. وأشارت املصادر 

إلى ان الطلبة املقبولني سيبدأون العام الدراسي يوم اخلميس املقبل.

فرج ناصر
أعلن مدير ادارة النقل بوزارة املواصالت فهد املس����عود أنه س����يتم 
خالل يناير املقبل طرح مش����روع الس����كك احلديدية وذلك بعد االنتهاء 
من الدراسة اخلاصة باملشروع من قبل املستشار العاملي. وقال املسعود 
ان كلفة املش����روع االجمالية تبلغ ملياري دينار، مؤكدا ان هذه الكلفة 
تشمل جميع اعمال املشروع. واضاف ان الوزارة بحثت مع بلدية الكويت 
املسارات واالراضي اخلاصة بهذا املشروع لتذليل جميع العقبات التي 
تصاحب املشروع، كما ان الوزارة تنسق مع وزارات اخرى بهذا الشأن 

ومنها وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية.

متطرفون يهود 
يمزقون القرآن

القدس احملتلة: مزق متطرفون يهود 
نس���خا من القرآن الكرمي وداسوا عليها 
بأقدامهم وس���ط شارع يافا غربي القدس 
احملتلة. وبحس���ب صحيف���ة »االحتاد« 
اإلماراتية، قال الشاب املقدسي محمد منير 
من س���كان حي واد اجلوز وسط القدس 
احملتلة، وهو طالب في جامعة بيت حلم، 
انه شاهد عملية االعتداء على القرآن الكرمي 
في الشارع املذكور. وأضاف »أثناء مروري 
وسط الشارع، وجدت على األرض أوراقا 
فاعتقدت في البداية أنها أوراق عادية أو 
أوراق توراة. وعندما أمعنت النظر فيها 
وجدتها صفحات من القرآن الكرمي ممزقة 
وملقاة على األرض واملارة يدوسون عليها«. 
وأوضح منير ان املوقف استفزه، وشرع 
على الفور في مللمة وجمع صفحات القرآن 
الكرمي م���ن األرض، وتعرض خالل ذلك 

للشتائم من قبل متطرفني يهود.

لندن � وكاالت: عن فضيحة 
االعتداءات اجلنس���ية على 
األطفال التي ق���ام بها كهنة 
ومدرسون كاثوليك في ايرلندا 
والواليات املتحدة ودول أخرى 
على مدى سنوات طويلة، أعلن 
البابا بنديكتوس الس���ادس 
عش���ر أمس ان »الكنيسة لم 
تكن يقظة كم���ا يجب، وان 
النطاق الواسع لهذه االعتداءات 
التي تعرض لها أطفال من قبل 
كهنة شكل صدمة لي وحزنا 
البابا أمس  كبيرا«. واستهل 
زي���ارة دول���ة تاريخية الى 
بريطانيا تست����مر أرب����عة 
أي�ام بلقاء مع امللكة إليزابيث 
الثاني���ة في قصر هوليرود، 
مقر اإلقامة امللكي قرب ادنبرة 

)إسكوتلندا(.

البابا عن »اعتداءات الكهنة« على األطفال:
الكنيسة لم تكن يقظة كما يجب

هايـف: تأجيل سـحب 
جنسـية الحبيب غير مبرر 
والتباطـؤ فـي إغـاق 
الملف ال يخدم الحكومة

د. الطبطبائي: الحبيب 
الحصول  مبادئ  خالف 
وال  التجــنيس   على 
يستحق  أن يكون  كويتياً

باب  إغاق  السـلطان: 
جلب  يسـتلزم  الفتنـة 
يقة  المسـيء إلى الصدِّ
ومحاكمته على جريمته

الحجـرف: القضية يجب 
عادل  بشـكل  تنتهي  أن 
المجتمـع  إدانـة  بعـد 
المؤمنيـن ألم  لإلسـاءة 

المطوع: معالجة الحكومة 
تتحلى  أن  يجـب  للقضية 
فـي  وتكـون  بالحكمـة 
الحالية القوانيـن  ظـل 

المبارك  جابر  الدويسان: 
 يعالـج األمـور بحكمـة 
وال يجامل على حسـاب 
العـامـة  المصلـحــة 

استهل زيارته التاريخية لبريطانيا بلقاء الملكة إليزابيث الثانية

التفاصيل ص35

التفاصيل ص32

التفاصيل ص 3

التفاصيل ص6و7

الكويـت  سـكان  »ڤيـزا«: 
يعاكسون المنحى العالمي 
فـي خفـض النفقـات 

و50% منهم يسـافرون أكثر من 3 عطات سنوية  ص25
أصحاب ملهى »مكة« يغيرون االسم نزواًل عند 
رغبة الجالية اإلسامية في اسبانيا   ص 40

أسماء  2088 مرشحاً للعمل بالجهات الحكومية  

د. محمد الطبطبائي

قيلولة

معادلة خطأ الحكومـة في تاريخ 
ميادي يعجز عن حلها أينشـتاين 
ص39 والخوارزمـي   بقلم: صالح الشايجيوزويـل 

ص 15- 17


