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

ما بني مرحب ومتحفظ على قرار احلكومة بسحب 
جنسية املدعو ياسر احلبيب ومالحقته قضائيا على 

جرائمه جاءت تصريحات عدد من النواب.
ورغم رجوح كف���ة املرحبني بالق���رار، اعتبر 
آخرون ان إجراء احلكوم���ة جاء بناء على عملية 
»ابتزاز سياس���ي ستفتح في املستقبل العديد من 
امللف���ات«. د.علي العمير كان من املرحبني بالقرار 
الذي وصفه بالصائب، متمنيا انتهاء األزمة القائمة 
حالي���ا. اما النائب خال���د الطاحوس فتمنى جلب 
احلبيب من اخلارج ومحاكمته على فعلته ثم سحب 

جنسيته.
وأكد د.جمعان احلربش ان املدعو ياسر احلبيب 
جمع الس���وءات كلها وارتكب جرائم تطول حتى 
قضايا أمن الدولة منتقدا تأخر احلكومة في قرار 
س���حب جنسيته. النائب س���عد اخلنفور قال من 
جانبه ان احلكومة بقرارها انتصرت ألم املؤمنني 

وأطفأت نار الفتنة في املجتمع. من جهته، اعتبر 
النائب محمد هايف ان قرار سحب جنسية ياسر 
احلبيب غير كاف والبد من مالحقته واجتثاث الفكر 

اخلبيث الذي ميثله.
 ووصف د.وليد الطبطبائي قرار احلكومة بأنه 
جاء انتصارا لعرض الرسول ژ، فيما متنى النائب 
خالد العدوة تطبيق القانون على كل مثيري الفنت. 
وطالب النائب مبارك الوعالن بعدم االكتفاء بسحب 
جنسية احلبيب وبضرورة مالحقته على قضايا 
املساس بأمن الدولة، في حني اعتبر النائب دليهي 

الهاجري أن قرار احلكومة جاء وأدا للفتنة ونزعا 
لفتيل التأزمي بني الطوائف. ووصف النائب غامن 
امليع القرار احلكومي بالتاريخي الذي يس���تحق 
اإلش���ادة لقطعه رأس الفتنة، فيم���ا حيا م. فالح 
الصواغ رئيس مجلس الوزراء باإلنابة على هذه 

اخلطوة احلكومية اجليدة.
 وأكد النائب سعدون حماد ان سحب جنسية 
احلبيب خطوة تاريخية أعادت األمور الى نصابها، 
في حني شدد د.محمد احلويلة على ان احلفاظ على 
ثوابتنا اإلسالمية واجب شرعي ووطني. النائب 

سيد حسني القالف قال من جانبه ان »العني احلمرا« 
يجب ان تفتح على كل من يقوض السلم الوطني 
داعيا الى إس���كات مزامير الفتن���ة في حني اعتبر 
النائب فيصل الدويس���ان ان قرار سحب جنسية 
احلبيب كان مس���تحقا وان هذا األمر يعني سحب 

اجلنسية من غيره من املخالفني. 
وقال د.ضيف اهلل أبورمية ان إجراء احلكومة 
كان خط���وة في االجتاه الصحيح رغم انها جاءت 

متأخرة.
ودعا النائب مب���ارك اخلرينج الى اغالق ملف 
احلبيب ورميه في مزبلة التاريخ. من جانبه، اعتبر 
النائب صالح عاشور ان احلكومة تعرضت لالبتزاز 
السياسي وخضعت للضغوطات، كون قرار سحب 
أي جنسية ألسباب سياسية أو دينية أمرا خطيرا، 
وكان من املفروض تطبيق القانون على ياسر احلبيب 
وإحالته إلى القضاء. وأضاف: بهذا املنحى اخلطير 
تك���ون احلكومة قد فتحت الب���اب على مصراعيه 

إلثارة ملف مزدوجي اجلنسية.
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ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

مجلس الوزراء  قرر  سحب جنسية ياسر الحبيب »المتالكه جواز سفر دولة أخرى« ولم يشر  إلى إساءاته  ألم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها  

تصريحات نيابية متباينة عن سحب جنسية ياسر الحبيب: »ترحيب.. وتحفظ.. وابتزاز سياسي«

ولنا رأي

حتى نتفادى كلفة التأخير مستقباًل
أن تأت����ي متأخرا خير من أال تأتي أب����دا.. فبعد أجواء 
مشحونة اضطررنا الى أن نعيشها بسبب طروحات شخص 
خبيث ومحترف للفتنة أساء لرموز اإلسالم وأم املؤمنني 
عائشة )رضي اهلل عنها( اتخذت احلكومة أمس قرارا عمليا 

شجاعا لطي هذا امللف وتطويق الفتنة.
لقد استند قرار سحب اجلنسية من املدعو ياسر احلبيب 
الى قانون اجلنس����ية مع اإلصرار على مواصلة مالحقته 
على ما ارتكبه من جرائم عن طريق القضاء، وبذلك تكون 
احلكومة قد مارس����ت حقها الس����يادي وفق القانون من 
جهة، وتركت العقاب على اجلرم الذي ارتكبه احلبيب الى 
القضاء من جهة أخرى في موقف متوازن يش����كل أرضية 
جيدة لتبديد كل ما شهدناه من أجواء شحن بغيضة خالل 

األسابيع املاضية.
يفترض أن يكون الترحيب النيابي والشعبي الواسع 
باخلطوة احلكومية رسالة إلى احلكومة حول أهمية حسم 
هذا النوع من القضايا الش����ائكة فور ظهورها، فللتأخير 
كلفة عالية على اجلميع، وأولهم احلكومة نفسها، ويبقى 
احلل األمثل واألجنع ل����درء أي فتنة هو تطبيق القانون 

دون تأخر أو تلكؤ.
إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء باإلنابة بش����أن  
حرص احلكومة على احلريات وصيانتها مبوازاة عدم قبولها 
بالفتنة، تستحق اإلشادة والتقدير، فقد اتسم كالم الشيخ 
جابر املبارك بأعلى درجات املس����ؤولية والوعي خلطورة 
املرحلة، وعزز أجواء االطمئنان بأن األمور حتت السيطرة 

وأن احلكومة حاسمة وحازمة في حماية األمن الوطني.
قضية املدعو ياسر احلبيب لم تكن الظاهرة الوحيدة 
التي أّججت الشارع وقّس����مته خالل الفترة األخيرة، لذا 
نتمنى من احلكومة أيضا التعامل مبسطرة واحدة مع كل 
من يسيء إلى وحدة مجتمعنا ويحط من شأن أي فئة من 

فئاته ويعمل على تفتيت وحدتنا الوطنية.
حفظ اهلل الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

البحرين تسحب الجنسية من ممثل السيستاني

»الحصاالت عادت للظهور بعد غياب سنوات«

»الشؤون«: 90% من األعمال
الخيرية خالل رمضان.. مخالفة

نص المادة 13من القانون 15 / 1959التي سحبت على أساسها الجنسية

تزايد ثراء الطبقة المتوسطة عالميًا

املنامة � أ.ف.پ: أكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون اجلنسية 
واجلوازات واالقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة أمس، أن املنامة 
قامت بسحب اجلنس���ية البحرينية من آية اهلل حسني جناتي ممثل 
املرجع الشيعي الس���يد علي السيستاني. ونقلت صحيفة »الوسط« 
عن الش���يخ راش���د بن خليفة آل خليفة قوله انه »في اطار املراجعة 
الدورية ألوضاع املتجنس���ني ثبت ان الش���يخ حسني ميرزا )شهرته 
جناتي( حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأوالده باملخالفة 
ألحكام قانوني اجلنسية وجوازات السفر« من دون توضيح املخالفات. 
واضاف انه مت س���حب اجلوازات البحرينية من جناتي وعائلته وفي 
»حال رغبتهم في اكتساب اجلنسية بالطريق القانوني الصحيح فان 
عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا لالجراءات القانونية املعمول 

بها في هذا الشأن«.

بشرى شعبان
بنّي مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 90% من األعمال اخليرية 
خالل ش����هر رمضان كانت مخالفة للقوانني واألنظمة املعمول بها، 

كاشفا عن عدم التزام اجلمعيات اخليرية واملبرات.
وأش����ار إلى ان أبرز املخالفات التي مت رصدها عودة احلصاالت 
لألسواق واحملالت التجارية والبقاالت باإلضافة إلى بعض صناديق 
جم����ع املالبس واملواد العينية املمنوعة نهائيا، مبوجب قرار صادر 

عن مجلس الوزراء.

نص املادة 13 � القانون 1959/15 
بشأن اجلنسية:

يجوز مبرسوم � بناء على عرض 
وزير الداخلية � س���حب اجلنس���ية 
الكويتية من الكويتي الذي كس���ب 
اجلنسية الكويتية بالتطبيق ألحكام 
امل���واد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون 

وذلك في احلاالت اآلتية:
1 � إذا كان ق���د منح اجلنس���ية 
الكويتية بطريق الغش أو بناء على 
أقوال كاذبة ويجوز في هذه احلالة 

سحب اجلنسية الكويتية ممن يكون 
قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 � إذا حكم عليه خالل عشر سنوات 
من منحه اجلنسية الكويتية في جرمية 

مخلة بالشرف أو األمانة.
3 � إذا عزل من وظيفته احلكومية 
أو  تأديبيا ألسباب تتصل بالشرف 
األمانة خالل عشر سنوات من منحه 

اجلنسية الكويتية.
4 � إذا اس���تدعت مصلحة الدولة 
العليا أو أمنها اخلارجي ذلك، ويجوز 

في هذه احلالة س���حب اجلنس���ية 
الكويتية ممن يكون قد كسبها معه 

بطريق التبعية.
5 � إذا توافرت الدالئل لدى اجلهات 
املختصة على قيامه بالترويج ملبادئ 
من شأنها تقويض النظام االقتصادي 
أو االجتماعي في البالد، أو على انتمائه 
إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في 
هذه احلالة سحب اجلنسية الكويتية 
ممن يكون قد كس���بها معه بطريق 

التبعية.

برلني � أ.ش.أ: كش����فت دراسة أجراها مسؤولون 
في شركة التأمني األملانية »آليانز« على 50 دولة، أن 
السندات واألسهم املالية ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل 

قيمتها إلى 82 مليار يورو.
وذكرت الدراسة أنه خالل السنوات العشر املاضية 
ارتفع الثراء الش����خصي للفرد بنسبة 16% في الدول 

الفقيرة، أي سبع مرات أسرع من الدول الغنية.

وأشارت إلى أن زيادة الثراء في الطبقة املتوسطة 
عامليا يتم قياسه بالسندات املالية التي ميتلكها األفراد 
والتي تتراوح بني 5 آالف و31 ألف يورو ومتثل 565 
مليون فرد مقابل 200 مليون فرد في عام 2000، وأكثر 
م����ن نصف هذه املجموعة من األفراد يعيش����ون في 
الصني )130 مليونا( والبرازيل )40 مليونا( وروسيا 

)14 مليونا(.

الفالح: لم نمنع األئمة من شرح فضائل الصحابة وأمهات المؤمنين
أسامة أبوالسعود

أك����د وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح 
ان وزارة األوقاف لم متنع أبدا أئمة 
وخطباء املساجد من شرح فضائل 
الصحابة وأمهات املؤمنني رضوان 

اهلل عليهم وبيان مناقبهم.
وش����دد الفالح ف����ي تصريح 
صحافي على أن قصر احلديث على 
أئمة املساجد بخصوص القضايا 

املتعلقة بالصحابة وأمهات املؤمنني 
يأتي انطالقا من التزامهم مبيثاق 
املسجد والذي يعتبر دستورا للعمل 
الدعوي في املساجد، وفق الضوابط 
الوزارة  التي وضعتها  واملعايير 
ومنها التزام املنهج الوسطي في 
الطرح واالبتعاد عن الغلو والتشدد 
وكل ما يثير الفنت ما ظهر منها وما 
بطن. ونفى الف����الح وجود أزمة 
سنية � شيعية حتى تكون هناك 

الدعوة الى حوار سني � شيعي، 
موضحا ان االخوة الشيعة بكل 
ش���رائحهم وقفوا موقفا إيجابيا 
في إدانة املدعو ياس���ر احلبيب، 
مؤكدا ان ذل���ك يزيد اللحمة بني 
أبناء البالد ومتاس���كهم الوطني 
الى وجود  واالجتماعي. مشيرا 
بعض األصوات التي لديها سوء 
فهم يجب معاجلته بصورة حكيمة 

ومناسبة.

»البلدي« عاود جلساته

مفتي القدس: إسرائيل تحقن »األقصى«
بمواد كيميائية لتسهيل هدمه

عواصم � وكاالت: اتهم مفتي القدس الشيخ تيسير 
التميمي إسرائيل بحقن أسس املسجد األقصى مبواد 
كيميائية كي يس����قط عند أول ه����زة أرضية. وقال 
التميمي قاضي قضاة فلسطني ورئيس الهيئة اإلسالمية 
املس����يحية لنصرة القدس لصحيفة »األس����بوعي« 
التونس����ية إن احلفريات التي تقوم بها إسرائيل في 
القدس »وصلت إلى درجة خطيرة تهدد املسجد األقصى 
ال����ذي بات معلقا في الهواء«. وأوضح أن إس����رائيل 
أزالت الصخور »وحقنتها مبواد كيميائية« وجوفت 
األساسات وشقت األنفاق ما أحدث انهيارات في أساسات 
املسجد األقصى وتشققات في جدرانه. واعتبر املفتي 
أن »السلطات اإلسرائيلية تراهن على هزة أرضية أو 
زلزال لسقوط املسجد األقصى وإقامة الهيكل املزعوم 

وبالتالي فإن سكوت العاملني اإلسالمي والعربي عما 
يجري في املسجد األقصى هو عار كبير أصاب األمة«. 
الى ذلك، وصف النائب العربي في الكنيس����ت محمد 
بركة وزير اخلارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان 
بأنه »حمار بالتاريخ« بعد دعوته الى تبادل لألراضي 
والسكان ضمن املفاوضات اجلارية مع الفلسطينيني 
من اجل تقليل عدد سكان إسرائيل العرب. وقال النائب 
بركة، رئيس اجلبهة الدميوقراطية للسالم واملساواة، 
في بيان إن ليبرمان »يثبت مجددا أنه حمار بالتاريخ 
ويتنكر للحقيق����ة، فنحن لم نبع البيت، الوطن، بل 
هو جاء من بعيد وسيطر عليه، أننا أصحاب األرض 
والوط����ن، ولم نهاجر اليه من أي مكان في العالم، ال 

نحن وال اآلباء واألجداد«.

النائب العربي بركة: ليبرمان »حمار بالتاريخ«

التفاصيل ص40

التفاصيل ص 14

مريم بندق - ليلى الشافعي 
أخي���را وأدت احلكومة الفتنة واتخذت اخلطوة »املتوقعة« التي أش���اعت ارتياحا كبيرا 
في مختلف األوس���اط، وسحبت اجلنس���ية من املدعو ياسر احلبيب. وحرصت احلكومة في 
قرارها على اإلمس���اك بالعصا من املنتصف، فلم تش���ر في قرارها الى تعدي املدعو احلبيب 
على العقيدة اإلس���المية وسب أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها تاركة ذلك إلى القضاء، بل 
اكتفت في بيان أسباب سحب اجلنسية باالستناد الى امتالك احلبيب جواز سفر دولة أخرى 
وجلوئه الى دولة أجنبية. في هذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ل� »األنباء« ان احلكومة ستقوم مبالحقة املدعو احلبيب قضائيا، حيث قدمت طلبا 

التفاصيل ص3 - 5الى اإلنتربول الدولي جللبه ومحاكمته عن األفعال واألقوال التي صدرت منه.

التفاصيل ص 40

»السلفية«: نرد تحية الحكومة بتعليق الندوات
 والبد من لجنة تحقيق لكشف مالبسات هروب الحبيب

أكدت احلركة السلفية انها علقت ندواتها جميعا جتاوبا مع قرار 
مجلس الوزراء بس����حب جنسية ياسر احلبيب، الفتة الى انها بهذا 

ترد حتية احلكومة، وطالبت احلركة مبا يلي:  
- عدم االكتفاء بإسقاط اجلنسية والعمل على جلب الزنديق املارق 

لكي تطبق االحكام الصادرة في حقه من محاكم الكويت.
- تشكيل جلنة حتقيق برملانية لكشف جميع مالبسات اخراجه 

ومحاسبة كل من تورط في تهريبه من الكويت.
- العم����ل على رفع الدعاوى القضائي����ة ضده في جميع احملاكم 

الكويتية والبريطانية. 

المرور  أزمـة  العازمي: 
البناء  والنظافة وأنظمة 
األراضي  واسـتعماالت 
أبـرز أولوياتنـا   ص11

سنوات
.. و»النهار« تواصل إشراقها

التفاصيل ص6

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح واملستشار عبدالرحمن العتيقي واملستشار محمد مبواحلسن 
وخالد اجلاراهلل مع عدد من الطلبة الدارسني في الواليات املتحدة

رئيس الـوزراء التقى بـان كي مـون: اتفقنا 
على أهمية اسـتكمال العراق تنفيذ القرارات 
الدولية وإنهاء جميـع الملفات العالقة    ص3

ن ن كي مو م لألمم املتحدة با ء لقائه السكرتير العا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خال

وأد الفتنـة
ملفات عديدة تفتحها القضية: المزدوجون وتفعيل إجراءات 

»المرئي والمسموع« وتنظيم النشر اإللكتروني
مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة ان احلكومة ماضية في تطبيق قرار سحب اجلنسية 
من كل املزدوجني »وسنطبق القرار دون تفرقة وعلى اجلميع«. الى ذلك، علمت 
»األنباء« ان مجلس الوزراء سيفّعل إجراءات وزارة اإلعالم جتاه بعض وسائل 
اإلعالم املتجاوزة. وكشفت مصادر مطلعة ان هناك دراسة قانونية تتم اآلن حول 
مدى إمكانية تطبيق ميثاق شرف ملنع نشر التصريحات واملضامني التي ميكن ان 
تتسبب في إثارة الفنت الطائفية واملذهبية والقبلية بهدف احلفاظ على النسيج 
االجتماعي واللحمة الوطنية. وأعلنت ان مجلس الوزراء سيبحث قانونا ينظم 
عمليات النشر اإللكتروني بالتنسيق بني وزارتي اإلعالم واملواصالت ملنع نشر 
املواضيع التي متس الوحدة الوطنية. وأكدت املصادر ان احلكومة حريصة على 
صون ودعم احلريات اإلعالمية لكن القانون يعمل على تنظيم النشر اإللكتروني. 
الى ذلك، اس����تعرض املجلس اإلجراءات الوقائية حلماية الوحدة الوطنية على 

مستوى الوزارات املعنية كالتربية واإلعالم واألوقاف واملواصالت.

ن حمادسعد اخلنفور سعدو

السـلطان لـ »األنبـاء«: »الماليـة« تؤيد تمويل المشـاريع 
من خالل الحكومة.. والعنجري يفضل اللجوء للبنوك ص7

التفاصيل ص4

ص16 و17

الروضان لـ »األنباء«: الحكومة ستالحق ياسـر الحبيب قضائياً وقدمنا طلباً لإلنتربول الدولي لجلبه ومحاكمته 


