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»الديوان« يدعو 272 مواطناً لمراجعته غداً   ص12 أسماء الناجحين والناجحات في الدور الثاني للنظام الثانوي الموحد   ص13 - 15

Al-Anbaa Saturday 25th September 2010 - No 12400يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 16 من شوال 1431 ـ 25 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

األمير: حان الوقت لتطوير مجلس األمن 
في كلمة ألقاها نيابة عن صاحب السمو رئيس الوزراء وتضمنت دعوة لضمان حق الدول العربية واإلسالمية في التمثيل وتحسين الشفافية 

إساءات ياسر الحبيب ألم المؤمنين
تدفع مغربيات لتسمية مواليدهن »عائشة«

..وحزب اهلل: ندين التعرض لزوجة النبي ژ

»مجموعة الـ 30«.. 
إلعادة التوازن السياسي

طالباني يتعهد بإغالق ملفات الحدود 
والتعويضات والمفقودين مع الكويت

بريطانيا: اعتقال 6 أشخاص 
بعد إحراقهم القرآن

تكتل سياسي جديد تتبنى إنشاءه جمعية نفع عام
 أعضاؤه من النواب والوزراء السابقين المستقلين

اإلمارات واألردن وتونس تحصل  على  عضوية مجلس محافظي الوكالة الذرية 
ومدير الوكالة: سندعم خطوات الكويت لتنفيذ برنامجها النووي السلمي  ص4

الرباط � العربية: مس����اهمة منهن في الرد، على إساءات املدعو الهارب 
ياسر احلبيب ألم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، عمدت أمهات مغربيات 
الى تسمية مواليدهن باسم عائشة في مبادرة اعتبرنها أبسط ما ميكن ان 

يقمن به للدفاع عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها.

بي���روت � وكاالت: أدان حزب اهلل تعرض ياس���ر احلبيب 
لزوج���ة النب���ي محم���د ژ الس���يدة عائش���ة رض���ي اهلل 
 عنه���ا ورفض أن تس���تغل ه���ذه احلادثة لتعمي���م ما وصفه

ب� »التوتر املذهبي«.
موقف احلزب جاء على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم 
قاسم ملوقع »النشرة« االلكتروني إذ قال: »ال يوجد أي مبرر وال 
أي منطق وال أي موقف شرعي يجيز التعرض ألمهات املؤمنني 
وزوج���ات النبي ژ وهذه حادثة مرفوضة بالكامل مهما كانت 
املقدمات واملعطيات، ونحن نؤكد على ضرورة االلتزام بالضوابط 
اإلس���امية العامة التي تؤكد على الوح���دة والتي ال تتعرض 

لشخصيات إسامية في هذا التاريخ العريق والعريض«.

حسين الرمضان ـ فليح العازمي
كشفت مصادر وثيقة االطاع 
أن اح���دى جمعي���ات النفع العام 
تس���عى إلنش���اء تكتل سياس���ي 
 جدي���د يحم���ل اس���م »مجموعة 
ال� 30«. وقالت املصادر ل� »األنباء«: 
إن اجلمعية وضعت شروطا محددة 
 للدخول في عضوي���ة »مجموعة 
ال� 30« أبرزه���ا أن يكون العضو 
نائبا أو وزيرا سابقا أو شخصية 
اجتماعية ذات ثق���ل وتأثير، كما 
اشترطت أال يكون العضو املنتمي 
للمجموع���ة عضوا ف���ي تيار أو 
تكتل سياسي وأن يكون من قائمة 

املستقلني. 
وأضافت املصادر أن اجلمعية 
الفعلية  املذكورة بدأت اتصاالتها 
مع عدد من الشخصيات الستطاع 

آرائها ح���ول الدخول في عضوية 
املجموعة موضحة أن اإلعان عن 
ال� 30«  اكتمال تشكيل »مجموعة 
سيكون من خال مؤمتر صحافي 
يعق���د الحقا بع���د االنته���اء من 
جميع اإلج���راءات الازمة وأهمها 
اكتمال قائمة األعضاء ثم االتفاق 
على األهداف والنظام األساس���ي 
للمجموعة.  إحدى الش���خصيات 
السياسية البارزة التي اتصلت بها 
اجلمعية أبلغت »األنباء« أن الهدف 
األساسي من إنشاء املجموعة هو 
إعادة التوازن السياسي في الساحة 
وتصحيح مسار التعاطي مع الشأن 
العام وإيجاد رؤية جماعية موحدة 
ملختلف القضايا مثار اجلدل وبشتى 
القطاعات سواء كانت السياسية أو 

االقتصادية أو االجتماعية.

عواصم � وكاالت: خال مؤمتر »مبادرة كلينتون« الذي نظمه 
الرئيس األميركي األس����بق بيل كلينتون في نيويورك أول من 
أمس، مازحه الرئيس األميركي احلالي باراك أوباما قائا »بيل 
كلينتون يدرك جيدا الشعور الناجم عن كون املرء متزوجا من 
شخص أكثر ذكاء وجماال، شخص له حضور أكبر منك بشكل 
عام«، في إش����ارة بطبيعة احلال الى هي����اري كلينتون التي 
نافسته بشراسة للحصول على ترشيح احلزب الدميوقراطي 
لانتخابات الرئاسية األميركية العام 2008 والتي باتت وزيرة 

للخارجية في حكومته.

أوباما يمازح كلينتون: هيالري أذكى وأجمل منك

عالقتنا بالعراق تسـتند على احترام قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ االلتزامات المتبقية 
والكويت مسـتعدة لتقديـم الدعم للحكومـة العراقيـة فـي جهودها لفرض االسـتقرار

نيويورك � كونا: ألقى ممثل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد كلمة 
الكويت أم���ام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة أمس، أكد خالها 
سموه أنه »قد حان الوقت التخاذ 
اخلط���وات املطلوبة لتحس���ني 
وتطوي���ر عمل مجل���س األمن 
وإضفاء مزيد من الشفافية على 
أعماله وزيادة عدد أعضائه وفق 
معايير وضوابط حتقق التوازن 
العادل ف���ي التمثيل والفعالية 
في أدائه ملهامه ومس���ؤولياته 
ومبا يضمن حق الدول العربية 

واإلس���امية في التمثيل الذي 
يتناسب مع حجمها ومساهماتها 
ودوره���ا في الدفاع عن مقاصد 

ومبادئ امليثاق«.
وتطرق سموه إلى االحتال 
الصدامي للكويت قائا: إنها ذكرى 
أليمة عزمنا مع أشقائنا في العراق 
على جتاوزها من خال إرساء 
قواعد لعاقات ثابتة تس���تند 
على مبادئ االحت���رام املتبادل 
للس���يادة واالستقال واحترام 
الدولية  كافة قرارات الشرعية 
وتنفيذ االلتزامات املتبقية التي 
نصت عليها قرارات مجلس األمن 
ذات الصل���ة، ودول���ة الكويت 

متفائلة مبستقبل العاقات بني 
البلدين وعلى أمت االس���تعداد 
ملواصلة تقدمي كافة أشكال الدعم 
العراقية في  ملساعدة احلكومة 
جهودها لفرض األمن واالستقرار 
العراق  واحملافظة على سيادة 

ووحدة أراضيه.
الس���ام في الشرق  وحول 
األوس���ط قال س���موه: نأمل أن 
املباشرة عن  املفاوضات  تسفر 
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس  وندعو النسحاب إسرائيل 
من األراضي اللبنانية والسورية 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه أمير دولة  قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحضور احملتلة ووقف انتهاكاتها.
رئيس الوزراء  القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مقر بعثة دولة قطر لدى األمم املتحدة في نيويورك

الكويت ترفض 26 توصيةمن مجلس حقوق اإلنسان 
لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة

»الكهرباء«: مناقصة جديدة الستقدام 
4 سيارات لفحص أعطال الكيبالت

جنيڤ - كونا: اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التقرير 
الكويتي حول أوضاع حقوق اإلنسان. وقال املندوب الدائم 
للكويت لدى األمم املتحدة السفير ضرار الرزوقي ل� »كونا« 
ان الكويت اجتازت عملية املراجعة الدورية بأفضل شكل 
ممك����ن وذلك نتيجة للتعاون املثم����ر الذي قام بني جميع 
اجلهات املعنية بحقوق اإلنسان في أجهزة الدولة واملجتمع 
املدن����ي. وأضاف: ان الكويت حرصت على إطاع املجتمع 
الدولي على إجنازاتها في املجاالت املتعددة حلقوق اإلنسان 
وذلك تنفيذا ملا جاء به الدستور الكويتي من مواد تشدد 
على أهمية احلرية واملساواة في احلقوق والواجبات. في 

السياق ذاته، أشار الرزوقي الى ان الفريق العامل وجه 159 
توصية للكويت تتعلق بحقوق اإلنسان في مجاالت التعليم 
والصحة والبيئة وحقوق العمال األجانب والنهوض باملرأة 
وحقوق الطفل وكبار الس����ن وذوي االحتياجات اخلاصة 
وغيرها من املوضوعات.  وق����د وافقت الكويت على 123 
توصي����ة فيما لم حتظ التوصيات ال� 26 األخرى بالقبول 
إما لتعارضها مع أحكام الدس����تور والشريعة اإلسامية 
والتشريعات احمللية وإما لكونها تتضمن معلومات غير 
صحيحة أو مخالفة للواقع كما متت إحاطة الكويت علما 

بعشر توصيات أخرى.

دارين العلي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء عن 
طرح مناقصة جديدة لصالح إدارة الطوارئ التابعة 
للشبكات الكهربائية الستقدام 4 سيارات لفحص أعطال 
كيبات الضغط املتوسط واألخرى للكيبات القيادية. 
إلى ذلك كش����ف مصدر مطلع ان اللجنة املكلفة اعداد 
دراسة مشروع استخدام تقنية الطاقة الشمسية في 
املبان����ي احلكومة أنهت عملها، حي����ث مت االنتهاء من 

الدراس����ة وحتديد املباني احلكومية التي سيش����ملها 
املشروع اعتبارا من مطلع العام املقبل بحسب اخلطة 
املوضوعة. وقال املصدر ل� »األنباء« ان اللجنة قامت 
بدراسة جميع التجارب السابقة بشأن تقنية استخدامات 
الطاقة الشمسية في املباني احلكومية، حيث مت عقد اكثر 
من اجتماع مع اجلانب الياباني بخصوص االستفادة من 
الطاقة الشمسية في توليد القوى الكهربائية، اضافة 

إلى زيارات عدة مت تبادلها بني الطرفني.

رزوقي: اعتماد التقرير الخاص بالبالد بعد اجتيازنا المراجعة الدورية أنهت دراسة استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية

أكد الرئيس العراقي جالل طالباني ان بالده »جادة للغاية« بشأن إغالق 
جميع امللفات املعلقة هذا العام وستتعامل احلكومة اجلديدة »بجدية« مع 
القضاي��ا بني العراق والكويت، مطالب��ا باخلروج من حتت طائلة الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة. وأضاف طالباني، في كلمته أمام الدورة 
ال� 65 للجمعية العامة، ان املس��ألة األهم ان العراق مازال يواجه في هذه 
املرحلة التخلص من عبء القرارات التي اتخذت مبوجب الفصل السابع 
م��ن ميثاق األمم املتحدة. ولفت الى جدية احلكومة العراقية اجلديدة في 
التعامل مع املوقف بني العراق والكويت واملسائل ذات الصلة مثل صيانة 
العالمات احلدودية والتعويضات واملفقودين واملمتلكات الكويتية. وأكد: 
س��نعمل مع أش��قائنا الكويتي��ني واألمم املتحدة من أج��ل التوصل الى 
تسوية ترضي جميع األطراف دون اإلخالل بالتزاماتنا مبوجب قرارات 

مجلس األمن التي نؤكد احترامنا لها والتزامنا بتطبيقها.

لندن ـ عاصم علي
اعتقلت الشرطة البريطانية 6 أشخاص بتهمة التحريض على 
الكراهية العنصرية بعد ظهورهم على ش���ريط ڤيديو على شبكة 
اإلنترنت وهم يحرقون نسخا من القرآن الكرمي في احلديقة اخللفية 
حلانة في غايتسهيد )شمال بريطانيا(، في الذكرى السنوية التاسعة 

العتداءات »11 سبتمبر«. 
وظهر في الفيلم، خمس���ة ش���بان بريطانيني يرتدون أغطية 
للرأس ويضعون أوشحة ومناشف على وجوههم، وهم يصبون 
مادة البنزين على نس���خة من القرآن ثم يشعلون النار فيها، قبل 

أن يضيفوا نسخة ثانية.

التفاصيل ص12

التفاصيل ص 3

التفاصيل ص36

التفاصيل ص8

من الماضي

انهار  الغانم:  غانم 
عام  اللؤلؤ  سـوق 

بيشــوي  األنبـا 
تحريـف  يزعــم 
عـهد  فـي  القرآن 
ثم  عثمان  الخليفة 
يتراجـع.. ودعـاة 

1936 فارتبك الدائنون والمدينون 
وعنـدهـا أصــدر الشـيخ أحمد 
الجابر قـرارًا بإلغـاء جميع الديون

ص18 و19

يـرّدون : طعنه في القـرآن ينّم عن 
جهل بطريقة جمعـه وتدوينه  ص6

األنبا بيشوي

انسحابات أميركية ـ أوروبية بالجملة بسبب تصريحات نجاد النارية في األمم المتحدة
عواص���م � وكاالت: كعادته وف���ي مقر األمم املتحدة 
أمس األول، فجر الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
قنابل من العيار الثق�����يل، بعد أن ش����ن هجوما حادا 
على الواليات املتح���دة األميركية وات���همها بأنها دبرت 
هجمات 11 س���بت���مبر من أجل »وقف تداعي االقتصاد 
األميركي« وإعطاء نفسها ذريعة أم���ام العالم ل� »غزو 
العراق وأف���غانستان«، داعيا إلى حتقيق دولي، مم���ا 
أدى إلى انسح���اب وفود أميركا وبريطانيا وبقية الدول 
األوروبية تباعا من قاع���ة اجتماعات اجلمعية العامة 

للمنظمة الدولية.
وأش���ار أحمدي جناد إلى أنه بينما يأس���ف لقتلى 
هجمات احلادي عشر من سبتمبر فإنه »في أفغانستان 
والعراق قتل مئات اآلالف وجرح وشرد املايني واليزال 

الصراع مستمرا«.

في املقابل، قال املتحدث باسم البعثة األميركية لدى 
األمم املتحدة مارك كورنبلو بعد انسحاب الوفد األميركي 
من قاعة اجتماع���ات اجلمعية العامة لألمم املتحدة ان 
»الس���يد أحمدي جناد اختار مجددا ان يفجر نظريات 
املؤامرة الدنيئ���ة واالفتراءات البغيضة والوهمية كما 
هو متوقع وذلك بدال من ان يصور تطلعات وحسن نية 
الشعب االيراني«. من جانبه، وصف االحتاد األوروبي 
خطاب جناد ب� »املشني وغير املقبول«، وقالت مسؤولة 
العاقات اخلارجية واألمن في االحتاد األوروبي كاثرين 
أشتون إن ممثلي الدول ال� 27 األعضاء في االحتاد األوروبي 
انسحبوا من قاعة االجتماعات بسبب تصريحات جناد، 
مضيفة »بالنيابة عن االحتاد األوروبي أريد أن أعبر عن 
تضامني مع عائات وأصدقاء األش���خاص الذين قتلوا 

وجرحوا بهجمات 11 سبتمبر«.

اتهم الواليات المتحدة بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر لتبرير »غزو العراق وأفغانستان«.. و»األوروبي« وصف خطابه بـ »المشين«
الرئيس نجاد يرفع نسخة من القرآن الكريم ونسخة من اإلنجيل خالل كلمته أمام الجمعية العامة والتي اتهم فيها أميركا بتدبير هجمات 11 سبتمبر مما استدعى انسحابات بالجملة من الوفد األميركي والوفود األوروبية كما يظهر أثناء مغادرة الوفد السويدي وتبدو مقاعد وفدي إسرائيل والتڤيا  خالية أيضا أثناء الكلمة         )أ.ف.پ ـ أ.پ(

أشكال كاريكاتورية للرئيس اإليراني خالل مظاهرة احتجاج أمام مقر املنظمة الدولية على وجود جناد   )أ.ف.پ( التفاصيل ص36
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