
القاهرةـ  يو.بي.
آي: قالـــت مصادر 
قضائيـــة امس ان 
مكتب النائب العام 
فـــي مصـــر ينظر 
في بـــاغ من ابنة 
الراحل  الرئيـــس 
انور السادات تتهم 
الصحافـــي  فيـــه 
محمد حسنني هيكل 
بتشـــويه ســـمعة 

والدها.
وقالـــت رقيـــة 

الســـادات في تصريحـــات صحافية عقب تقدميها الباغ الســـبت 
املاضي »لن أترك حق والدي فيما قاله هيكل«.

وكان هيكل مستشارا للســـادات ورفيق الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر قال في برنامجه االسبوعي بقناة اجلزيرة الفضائية إن 
»السادات دخل مطبخ عبد الناصر قبل وفاته بثاثة ايام وأعد له فنجان 

قهوة بنفسه.. قيل 
إنه مسموم«.

واثــــــــــــارت 
تصريحــات هيكل 
في برنامجه اصداء 
واسعة في وسائل 
املصرية  االعـــام 
خاصـــة بعـــد ان 
توسعت الصحف في 

نقلها ومتابعتها.
ونقلت صحيفة 
»الدستور« املصرية 
املستقلة امس االول 
عـــن عبداحلكيم جمال عبدالناصر جنل الرئيــــس الراحل »واقعة 
فنجان القهوة أعرفها منذ ســـنني من خال شقيــــقتي لكنـــي في 
الوقت نفسه ال أســــتطيع أن أجزم بشيء، وتبقى كل االحتماالت 
مفتوحة وكل االختيارات متاحة لكننا ال منتلك دليا قاطعا إلدانة 

أحد«.

فلس
100

صفحة
48
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11 نائباً: سحب جنسية الحبيب.. ليس النهاية
أعلنوا طلبهم لقاء القيادة السياسية لعرض ما لديهم من مستندات تثبت تورطه في االتهامات المنسوبة إليه.. وتعهدوا بكشف أسرار تهريبه وشركائه ومصادر تمويله

)متين غوزال(النواب خالد السلطان ود.جمعان احلربش وعبداهلل الرومي وفالح الصواغ ومعهم عباس الشعبي في املجلس أمس

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
فليح العازمي

املدعو ياســـر  يبدو أن قضية 
احلبيب لن تنقضي على األقل في 
الفترة الراهنة وإمنا ســـيكون لها 
متابعة جلهة اســـتكمال إجراءات 
محاســـبته والوقوف على بعض 
تفاصيل ومابسات ما الزم قضيته 
من أحـــداث. وأمس عقـــد 11 نائبا 
اجتماعا في مكتـــب النائب محمد 
هايف اعتبر استكماال الجتماعهم 
الفائت جرى خاله تقييم اإلجراءات 
احلكومية التي اتخذت في هذا الشأن 
واســـتعراض ما سيتم اتخاذه من 
أبلغت  تدابير. مصـــادر نيابـيـــة 
»األنباء« أن النواب الـ 11 اتـــفقوا 
خال االجتماع على طلب لقاء القيادة 
السياسـية الحقا لـعرض ما لديهم 
من مســتندات تثبت تورط احلبيب 
في االتهامات املنسوبة إليه وما أشيع 

عنه خال أزمة تعرضه ألم املؤمنني 
السيدة عائشـــة رضي اهلل عنها. 
وبعد االجتماع أصدر النواب بيانا 
أشادوا فيه بإجراء احلكومة وقرارها 
بسحب جنسية احلبيب، مشيرين 
إلى أنه قـــرار مقدر جدا وإن تأخر 
كثيرا. وقال النواب في بيانهم ان 
أمن البلد يحتم على جميع السلطات 
متابعة ملفات أخرى مستحقة في 
هذا الشأن كقضية تهريب احلبيب 
من الســـجن ومعرفة من شركاؤه 
في تأسيس هيئته ومصادر متويله 
ومواقعه اإللكترونية. وأكد النواب 
أنهم سيتابعون هذه األمور بجميع 
األدوات الدســـتورية األخرى مثل 
األســـئلة وجلنة حتقيق برملانية 
واقتراحات بقوانني، مشددين على 
أن أهل الكويت الســـنة والشيعة 
يرفضـــون أفعال وأقـــوال الهارب 

ياسر احلبيب.

العراق يدرس تصدير النفط  عبر خط 
أنابيب يمر  في األراضي الكويتية

تدرس وزارة النفط العراقية إمكانية تصدير النفط من 
خال خط أنابيب مير باألراضي الكويتية وذلك بعد أيام 
من موافقة بغداد على إنشاء منظومة جديدة لنقل النفط 

والغاز عن طريق األراضي السورية.
وأوضح املتحدث باســـم وزارة النفط عاصم جهاد في 
تصريح أمس »انه إذا وجدت وزارة النفط ان هناك ضرورة 
الفتتاح منفذ جديد فبالتأكيد سيدرس من الوزارة«، وأشار 
إلـــى ان الوزارة تدرس اآلن مقترحا من شـــركات كويتية 

إلنشاء منظومة تصدير للنفط.
وأضـــاف ان أنابيب جديدة مت مدها من املنفذ اجلنوبي 

لتتناسب مع ارتفاع مستويات إنتاج النفط.
وأكد ان وفدا عراقيا ميثل عددا من مؤسســـات الوزارة 
زار سورية مؤخرا واتفق على إنشاء تلك املنظومة، ونفى 
جهـــاد وجود ارتباط بني مد خط نقل النفط مع ســـورية 

وحتسن العاقات الديبلوماسية بني البلدين.

اإلمارات: ال تقدم في المفاوضات حول 
»بالكبيري« وقرار حظر الخدمات مازال قائمًا

رامسفيلد يكشف »أسرار«
 إدارة بوش في مذكراته يناير المقبل

 دبي ـ أ.ف.پ: قال مســــؤول في الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت 
اإلماراتي لصحيفة »اإلمارات اليوم« امس ان املفاوضات مع الشــــركة 
املصنعة لهواتف باكبيري الذكية لم حترز أي تقدم، وان قرار حظر 

خدمات الهاتف اعتبارا من 11 اكتوبر مازال قائما.
وأكد املسؤول الذي لم يكشف اسمه ان قرار تعليق اخلدمات »سيظل 
ســــاريا دون أي تغيير حتى يتم التوصل الى حل يتوافق مع اإلطار 

التشريعي لقطاع االتصاالت في الدولة بشكل كامل«.
وكان الرئيس التنفيذي املشارك في شركة »ريسيرش ان موشن« 
الكندية املصنعة لهواتف باكبيري جيم باليسلي أبدى األسبوع املاضي 

تفاؤله إزاء سير املفاوضات مع السلطات اإلماراتية.
وبحسب الهيئة اإلماراتية، فان باكبيري يتيح أمام األفراد إمكان 
»ارتكاب جتاوزات بعيدا عن أي مســــاءلة قانونية« ما قد ميثل خطرا 

امنيا على الباد.

واشنطن ـ أ.ش.أ: ذكرت دار 
»سنتينيل« للنشر إن مذكرات 
وزيــــر الدفاع األســــبق دونالد 
انتظارها،  التي طال  رامسفيلد 
ستطرح في األسواق 25 يناير 
املقبل حتت عنــــوان »املعروف 

واملجهول«.
ووفقا لدار النشر فإن املذكرات 
»مليئة بتفاصيل وأســــرار لم 
إدارة  يكشف عنها سابقا حول 
بوش، وهجمات 11 سبتمبر على 
برجي التجارة في نيويورك عام 
2001، واحلرب في أفغانســــتان 
والعراق. ويحاكي عنوان الكتاب 
تصريحا لرامســــفيلد اجتذب 
الكثير مــــن االنتقاد عام 2002، 
عندما قــــال إن هناك »املجاهيل 
املعروفة، واملجاهيل املجهولة، 
عندما يتعلق األمر باحلرب في 
العراق«، وهو أمر حدا مبنتقديه 
للقول إن اختاط الكلمات رمز 
على تخبط وزير الدفاع األسبق. 
وسيكشف رامسفيلد تفاصيل 
جديــــدة، إذ يخطط املســــؤول 
األميركي السابق إلطاق موقع 

دونالد رامسفيلد

مجلس الوزراء لـ »اإلعالم«: 
ابتعدوا عن أي برامج تثير الفتنة

عاشور: سأقاضي البذالي.. فهذا من حقي كمواطن
أشــــار النائب صالح عاشــــور الى أنه ســــيتأكد من اإلجراءات التي 
اتخذتهــــا وزارة الداخلية بحق مبارك البذالي وإن كانت قد وجهت إليه 
تهم محددة أو ال. وأضاف: ســــأجلأ إلى القضاء بهذا اخلصوص فهذا من 

حقي كمواطن.

مصدر أمني لـ »األنباء«: »الداخلية« تخفض الحجز 
وقرار سحب الجنسية لم يستند إلى »االزدواجية«

أمير زكي
أكد مصدر أمني لـ »األنباء« ان وزارة الداخلية بدأت منذ ظهر أمس تخفيض احلجز الكلي 
الذي كان مفروضا على بعض قطاعاتها إلى حجز جزئي متهيدا إللغاء احلجز نهائيا في غضون 
ساعات. وحتدث املصدر عن حيثيات سحب جنسية ياسر احلبيب قائا: ان مجلس الوزراء لم 
يستند في قراره إلى ازدواجية اجلنسية وإمنا استند إلى سعي ذلك املجرم الهارب إلى تقويض 
النظام االقتصادي واالجتماعي في الباد من خال أحاديث وآراء غير منســـجمة مع العقائد 
الراســـخة واملصلحة العليا للدولة. وبهذا يكون قرار مجلس الوزراء قد حصن مبرراته من 
أي تشكيك عبر إصداره من أجل الغاية الرئيسية وهي تعدي احلبيب على شرف رسول اهلل 
ژ وعلى السيدة عائشة رضي اهلل عنها، رغم ان بيان مجلس الوزراء قد أشار إلى حصول 

احلبيب على جواز سفر دولة أخرى وأنه تقدم بطلب اللجوء إلى دولة أخرى.

آالء خليفة
اتفق أســــتاذا القانون د.محمــــد الفيلي ود.إبراهيم 
احلمود على أن سحب جنسية ياسر احلبيب قرار سيادي 
للحكومة، إال انهما اختلفا في وجهة نظرهما حول ذلك 
القرار، فقد رأى د.ابراهيم احلمود ان األفعال واألقوال 
التي صدرت عن املدعو الهارب ياسر احلبيب استحقت 
بالفعل ســــحب جنسيته ملا دعا اليه من مساس بنظام 
احلكم في الدولة وبديننا اإلسامي. أما د.الفيلي فاعتبر 
ان سحب جنسية احلبيب يضعنا أمام تساؤل: هل نحن 
مجتمع ميكن أن يقاد بردود فعل بسهولة؟ معتبرا أن 

السياسة غلبت القانون في هذا القرار. 

موسى أبوطفرة
كشفت مصادر مطلعة ان مجلس 
الوزراء أصدر تعليمات لوزارة اإلعام 
بزيادة عرض وتكثيف البرامج الوطنية 
في جميع الوسائل املرئية واملسموعة في 
تلفزيون الكويت وكذلك عرض ما يساهم 
في تعزيــــز الوحدة واالنتماء للوطن، 
محذرا من بث أي مــــواد تثير الفتنة 
وقالت املصادر ان اجتماعا عقد يوم أمس 
في الــــوزارة للبدء في تنفيذ توجهات 

مجلس الوزراء حيث ذكرت املصادر انه 
مت نقل التعليمات إلى اإلدارات املعنية 
في الــــوزارة للبدء في تكثيف وإجراء 
اللقاءات مع الشخصيات وعرض كل 
ما من شأنه احملافظة على حلمة أبناء 
الكويت، مبينا انه سيتم كذلك عرض 
البرامج التاريخية اخلاصة والتي أنتجت 
عقب االحتال العراقي والتي كشفت عن 
وحدة الكويتيني والتفافهم حول تراب 

األرض بعيدا عن أي متايز.

»فايننشال تايمز«: 4 دول خليجية بينها الكويت
طلبت أسلحة أميركية بقيمة 123 مليار دوالر

»التربية«: تحويل المعلمين الكويتيين »متدني األداء« 
إلى العمل اإلداري وإنهاء خدمات الوافدين

أفادت تقاريــــر صحافية في 
بريطانيا بأن أربع دول خليجية 
تعتزم تعزيز تســــليح جيوشها 
العســــكري  التفوق  ملعادلة كفة 

اإليراني في منطقة اخلليج.
وذكر تقرير صحيفة فايننشال 
تاميز البريطانية الصادرة أمس 
ـ الثاثــــاء ـ أن اململكــــة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة وسلطنة عمان والكويت 
طلبــــت مــــن الواليــــات املتحدة 
تزويدها بأســــلحة خال األعوام 

األربعــــة املقبلة بقيمة 123 مليار 
دوالر.

وأضافــــت الصحيفة أن أكبر 
املســــتفيدين من هذه الصفقات 
شركة بوينغ األميركية لصناعة 
الطائرات وشركة لوكهيد مارتن 

لصناعة األسلحة.
وأشــــارت الصحيفــــة إلى أن 
السعودية طلبت وحدها أسلحة 
بقيمة 68 مليار دوالر ، وتشمل 
الصفقة شراء 85 مقاتلة جديدة من 
طراز إف 15 مع تسليح 70 مقاتلة 

أخرى، فيمــــا بلغت قيمة طلبات 
اإلمارات من األسلحة األميركية 

35.6 مليار دوالر.
في املقابل بلغت قيمة طلبات 
ســــلطنة عمــــان من األســــلحة 
األميركية 12.3 مليار دوالر، فيما 
اكتفت الكويت بطلب أسلحة بقيمة 

7.1 مليارات دوالر.
املنتظــــر أن يصــــدر  ومــــن 
الكونغرس قراره قريبا حول اجلزء 
األول من صفقات األسلحة بقيمة 

30 مليار دوالر.

مريم بندق
اتفقت وزارة التربية وديوان 
اخلدمـــة املدنيـــة على حتويل 
املعلمـــني الكويتيني احلاصلني 
األداء«  على تقريـــر »متدنـــي 
لســـنتني متتاليتني إلى العمل 
اإلداري شرط أن تتضمن تقارير 

الوزارة مبررات وأسباب طلب 
التحويل إلى العمل اإلداري من 
مديري عموم املناطق أيضا، ومت 
االتفاق كذلك على إنهاء التعاقد 
الذين  الوافدين  مع املدرســـني 
يحصلون على تقرير »متدني 

األداء«.

هذا، وقد اتفق مجلس مديري 
عمـــوم املناطق التعليمية على 
تفعيل نشـــرة أصدرتها وكيلة 
التعليم العـــام منى اللوغاني، 
واملتضمنة آلية متابعة تطوير 
األداء املهني للكوادر التعليمية 

»متدني األداء«.

تنسيق نيابي إلقرار زيادة الـ 100 دينار
ماضي الهاجري

يبـــذل عدد من النواب مســـاعي حثيثة لبلورة 
تصور ينصف شريحة كبيرة من املوظفني ممن لم 
تشـــملهم الكوادر العمالية التي أقرت خال الفترة 

األخيرة.
وفي هــــذا اإلطار أكد مصدر نيابي لـ »األنباء« ان 
هناك مشاورات عدة يجريها بعض النواب للتنسيق 
لتقدمي اقتراح بقانون يحظى مبوافقة الغالبية النيابية 
لزيادة الرواتب 100 دينار لتكون الزيادة على الراتب 
األساسي بحيث يستفيد منها املوظف حني يتقاعد عن 
العمل. وأضاف املصدر ان املقترح الذي ســــيقدم في 
بداية دور االنعقاد املقبل لن يشــــمل املوظفني الذين 

شــــملتهم الكوادر العالية والكــــوادر الوظيفية التي 
حصلت على زيادات مؤخرا من املهندســــني وغيرهم 
من العسكريني الذين سيحصلون على عاواتهم مع 
بداية دور االنعقاد املقبل. وأشــــار املصدر ذاته الى 
ان املقترح ســــيخصص ألصحاب الوظائف املدنية 
والذين لم يســــتفيدوا من أي كادر وظيفي، مؤكدا ان 
هذا املقترح لن يكلف املالية الكثير بســــبب حصول 

غالبية اجلهات على كوادر وظيفية.
وأوضــــح املصــــدر ان احلكومة وحســــب بعض 
التلميحات لن متانع في هذا املقترح شريطة االكتفاء 
به وعدم املطالبة بزيادة عاوة األبناء والذي سيدرج 

على جدول أعمال املجلس في دور االنعقاد املقبل.

ممن لم تشملهم الكوادر العمالية من الموظفين المدنيين

»الديوان« يدعو 200 
مواطنـة لمراجعتـه 
غدًا الخميس   ص16

ترأس  الـوزراء  رئيس 
فـي االمـم المتحـدة 
مائدة مسـتديرة حول 
الصحـة والتعليم  ص3

حمالت الرصيف بدأت إعالناتها مبكرًا.. 
حج كامل بـ 230 دينارًا فقط!

مشروع قانون يعطي األم التونسية
حق منح الجنسية ألبنائها

أسامة أبوالسعود
على املدخل الرئيسي ملجمع الوزارات، وعلى بعد خطوات فقط من إدارة 
احلج ووزارة األوقاف ومسؤوليها، نشرت إحدى حمات الرصيف إعاناتها 
»حــــج كامل بـ 230 دينارا فقط«، فهل بــــدأت حمات حج الرصيف إعاناتها 
مبكرا؟ وملاذا اختارت مدخل مجمع الوزارات بالتحديد؟ هل لكثافة احلضور 
من املوظفني واملراجعني أم هو حتد لسلطة وزارة األوقاف املشرف الرئيسي 
على حمات احلج؟! حاولنا اســــتطاع األمر لكن مسؤولي احلج غادروا إلى 

مكة املكرمة، حيث بدأوا عملهم للموسم اجلديد.

تونـــس ـ كونـــا: ينظر مجلس 
النواب التونســـي )البرملان( خال 
األيام القليلة القادمة مشروع قانون 
يخـــول األم التونســـية حق منح 
اجلنســـية البنها بغض النظر عن 

مكان والدته.
 ويهدف هذا املشروع الذي اعتمده 
مجلس الوزراء في جلسة الثامن من 

ســـبتمبر اجلاري إلى إلغاء جميع 
مظاهر التمييز بني اجلنســـني في 
خصوص إسناد اجلنسية التونسية 
إلى األبناء. ورحبت مؤسسات املجتمع 
املدني باخلطوة التي تتخذها تونس 
لتنقيح قانون اجلنسية لديها بصورة 
كاملة بعد أن كانت تونس سباقة في 

تعديل قانون اجلنسية لديها.

إعالن »عيني عينك« حلمالت الرصيف في مدخل مجمع الوزارات

النائب العام ينظر في اتهام هيكل للسادات بتسميم عبد الناصر

»فيتش« تؤكد على قوة التصنيفات األساسية لـ »بيتك« 
وتبقيها عند »A+« على المدى البعيد و»F1« على المدى 
القصير وتلغي وضع المراقبـة االئتمانية   ص32

على شــــبكة االنترنت ليتزامن 
مع طرح املذكرات في األســــواق، 
وسيعرض املوقع وثائق لم يكشف 

عنها سابقا.
وقــــال أدريــــان زاكيم رئيس 
دار النشــــر إن املذكرات »رواية 
ســــردية رائعة ومثيــــرة للقراء 
اليوم، وفرصة لم يسبق لها مثيل 
للمؤرخــــني، فاملخطوطة األولية 
حتوي كل شيء كنت آمله، وأكثر 

من ذلك بكثير«.

التفاصيل ص11

رحلة نجاح

افتتحت  العجمـي:  د.مبـارك 
بأحـدث  مـزودًا  طبيـًا  مركـزًا 
تفادي  على  فسـاعدني  األجهزة 
البيروقراطية بالعمل الحكومي

د.مبارك العجميص24

ماذا يقول أهل القانون 
عن سحب الجنسية ؟

التفاصيل ص6 التفاصيل ص6

التفاصيل ص4و5

انور السادات محمد حسنني هيكلجمال عبدالناصر


