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Al-Anbaa Sunday 26th September 2010 - No 12401يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 17 من شوال 1431 ـ 26 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

نواب لألحزاب العراقية: الحدود محسومة وكفاكم دجالً
اعتبروا رفضها لصيانة وتثبيت العالمات الحدودية بين الكويت والعراق قبل عرضها على البرلمان العراقي »قرقعة« و»جعجعة« و»شوشرة« للتكسب االنتخابي

إيران: شهرودي على قائمة المرشحين لمنصب »المرشد« بعد إعالنه »مرجع تقليد«
رويترز: أفادت مواقع إلكترونية إيرانية بأن رئيس القضاء اإليراني 
السابق السيد محمود ش����هرودي حصل على رتبة رفيعة في املؤسسة 
الدينية الش����يعية في إيران لينضم إلى ع����دد قليل من الرجال املؤهلني 

لشغل منصب الزعيم األعلى في اجلمهورية اإلسالمية.
وق����ال موقع »كلمة« اإللكتروني التاب����ع للمعارضة اإليرانية إن آية 
محمود هاش����مي شهرودي الذي ترأس السلطة القضائية في الفترة بني 
عام����ي 1999 و2009 أصبح »مرجع تقليد« م����ا يعني أنه ميكن اختياره 

مرشدا روحيا.
وقال املوقع التابع ملير حسني موس����وي مرشح املعارضة اإليرانية 
للرئاسة اخلميس املاضي »أعلن آية محمود هاشمي شهرودي نفسه مرجع 

تقليد يوم الثالثاء وأصدر رسالته )أطروحة في تفسير الشريعة(«.
وعلى الرغم من االنتقادات لتعامله مع املعارضني السياسيني ومنتهكي 
القانون الصارم في القضايا األخالقية الذي تفرضه إيران، ينظر البعض 
إلى ش����هرودي باعتباره محافظا معتدال ف����رض حظرا مؤقتا على إعدام 
املدانني في جرائم الزنا رجما وتنفيذ أحكام اإلعدام شنقا عالنية. وتأتي 

عودة شهرودي للظهور في رتبة دينية أعلى في وقت تتعرض فيه إيران لضغوط دولية 
ك����ي ال تنفذ حكما باإلعدام رجما بحق امرأة اتهمت بالزن����ا والتآمر لقتل زوجها. كما أن 
عودته قد تثير تساؤالت حول من سيخلف الزعيم األعلى اإليراني آية اهلل علي خامنئي 
الذي يعلو الرئيس في ترتيب الس����لطة في ظل صراع سياسي محتدم بني فصائل داخل 

املؤسسة احملافظة.
وقال باقر معني كاتب س����يرة آية اهلل روح اهلل اخلميني مؤس����س 
اجلمهورية اإلسالمية »شهرودي جزء من املؤسسة ومعترف به من قبل 
املؤسسة الدينية بشكل عام كشخص حصل على وضع املجتهد وميكن 

أن يكون مصدرا للتقليد«.
واليزال ش����هرودي املولود في العراق مواليا خلامنئي ولكن تربطه 
عالقات جيدة بالرئيس اإلصالحي األسبق د.محمد خامتي وصانع القرار 
السياس����ي املخضرم علي أكبر هاشمي رفس����نجاني وهو رئيس سابق 

للجمهورية ويرأس هيئتني رئيسيتني في الدولة.
وطبقا للدس����تور اإليراني الذي أقر بعد الثورة اإلسالمية عام 1979 
يجب اختيار الزعيم األعلى من بني كبار علماء الشريعة الذين ال يتجاوز 

عددهم 20 شخصا في أي وقت.
وولد شهرودي في عام 1948 في مدينة النجف بالعراق واختير لفترة 
قصيرة زعيما للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وهي جماعة 
عراقية في املنفى عارضت حكم الرئيس العراقي املقبور صدام حسني.

وجادل بعض املتش����ددين اإليرانيني بأنه من غير املالئم أن يرأس شهرودي القضاء 
بسبب أصله العراقي.

ورغم هذا مينحه هذا األصل قاعدة تأييد قوية في كل من املركزين الشيعيني الكبيرين 
النجف وقم.

إغالق  ملفات 3 مبرات خيرية 
وإحالة المخالفات إلى النيابة

بشرى شعبان
علمت »األنب���اء« من مصادر 
مطلعة ان وزارة الشؤون اتخذت 
قرارا بإغالق ملفات 3 مبرات خيرية 
بش���كل نهائي ومت تبليغ البنك 
املركزي إليقاف احلسابات العائدة 
املبرات. وذك���رت املصادر  لهذه 
ان ه���ذا اإلج���راء مت على خلفية 
املخالفات اجلسيمة التي ارتكبتها 
هذه املبرات خالل ش���هر رمضان 
املبارك وخروجه���ا عن األهداف 
التي أنشئت من أجلها. وأضافت 
املصادر: مت حتويل املخالفات الى 
الش���ؤون القانونية في الوزارة 
متهيدا لرفعها الى النيابة العامة 
الستكمال التحقيق. وأشارت الى 
ان ع���ددا من املبرات تعهدت أمام 
الوزارة بتالفي املخالفات والعمل 
على تصوي���ب أوضاعها والعمل 

ضمن اللوائح والقوانني.

استنفار أمني في المطار 
بسبب صندوق »األرصاد«

»الفتوى والتشريع«: سيارات المعلمات مطابقة 
للمواصفات وال غرامة أو تخفيض لإليجار

»كافكو« تحدد قيمة الوقود السنوية المقدمة 
للطائرات اإليرانية بـ 5 ماليين دوالر فقط

أمير زكي
أثار صندوق داخل الس���ياج اخلاص مبطار الكويت الدولي تبني ان 
بداخله جهازا خاصا ب� »األرصاد اجلوية« حالة من االستنفار األمني نظرا 
حلساس���ية املوقع. وأكد مصدر امني ان الصندوق أرسل الى مقر اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية لتحديد هوية من ألقى به في هذا املكان احلساس، 
فيما تبني وجود أسالك داخل الصندوق بحيث تشبه األجسام التي بداخل 
الصندوق األجسام املتفجرة، وأضاف املصدر ان عمليات الداخلية أبلغت 
يوم امس عن وجود صندوق به متديدات كهربائية، حيث مت إخطار إدارة 
املتفجرات، وجرى التعامل مع الصندوق عن بعد مع فرض سياج أمني 
ح���ول املوقع، ومن خالل فحص محتوي���ات الصندوق تبني انه يحتوي 
على جهاز خاص باألرصاد اجلوية وهذا اجلس���م به بطاريات وأس���الك 
وعجينة غريبة، هذا ومت إخطار جهاز أمن الدولة وفتح حتقيق للوقوف 

على هوية من ألقى بالصندوق في هذا املكان.

مريم بندق
خلصت إدارة الفتوى والتش����ريع إلى أن الس����يارات التي قدمتها شركة 
موردة لوزارة التربية مطابقة للش����روط واملواصفات، واستندت اإلدارة في 
ذل����ك إلى تقرير جلنة الفحص التي ش����كلتها الوزيرة د.موضي احلمود من 
خارج الوزارة والتي أكدت ان الس����يارات مطابقة للمواصفات والش����روط. 
وبرأت اإلدارة في التقرير املعتمد من رئيسها املستشار الشيخ محمد السلمان، 
الوكيلة املس����اعدة للقطاع اإلداري عائشة الروضان مما أسندته إليها جلنة 
التحقيق التي شكلتها الوزيرة من 3 أساتذة من كلية احلقوق. وأيدت اإلدارة 
في تقريرها اإلجراءات التي اتخذتها الوكيلة الروضان حيث تضمن التقرير 
الذي تنفرد »األنباء« بنش����ره أنه ال يجوز توقيع غرامة تأخير على الشركة 

إلى جانب عدم تخفيض مقابل إيجار السيارات. 

حددت الش����ركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود »كافكو« � وبحسب 
ما اعلنته قناة اجلزيرة � قيمة الوقود الس����نوية املقدمة للطائرات االيرانية 
في مطار الكويت ب� 5 ماليني دوالر فقط. الى ذلك اوقفت »البترول الكويتية 
العاملية« تزويد الطائرات االيرانية باملط����ارات االوروبية تنفيذا للعقوبات 

على ايران.

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

اعتبر عدد من النواب ما أثارته 
بعض األح����زاب العراقي����ة بإعالن 
رفضها صيان����ة وتثبيت العالمات 
احلدودية بني الكويت والعراق مجرد 
»قرقعة« و»جعجعة« و»شوشرة« 
هدفها التكسب االنتخابي، مشددين 
على ان ملف احل����دود بني البلدين 
طوي بقرار أممي الى غير رجعة ومت 
إيداع نسخة من الترسيم احلدودي 
لدى األمم املتح����دة. في هذا اإلطار، 
قال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملاني����ة النائب م����رزوق الغامن 
ان صيان����ة العالمات احلدودية بني 
الكويت والعراق تأتي تنفيذا لقرارات 
أممية ونتابع بقلق التعامل السياسي 
العراقي مع هذا امللف. وأضاف الغامن، 
في تصريح صحافي: نؤكد ان البرملان 
العراقي ال ميلك احلق في تعديل أو 
تغيير القرارات الدولية. من جانبه، 
أكد النائب مبارك اخلرينج ان قضية 

احل����دود الكويتية � العراقية انتهت 
رس����ميا بعد ان صدرت بها قرارات 
دولية وضعت النقاط على احلروف، 
متسائال: ال أعرف ما عالقة احلكومتني 
الكويتي  والبرملانني م����ن اجلانبني 
والعراق����ي بقضية مت حس����مها في 

مجلس األمن الدولي؟ 
من جهته، اعتبر النائب سعدون 
حماد ما أثارته األحزاب العراقية بشأن 
العالمات احلدودية مع الكويت قبل 
عرضها على البرملان العراقي أنه مجرد 
»قرقعة« جديدة ليست بغريبة بل 
متوقعة هدفها »الشوش����رة« لغاية 
واضحة ومفهومة هي محاولة التكسب 
االنتخابي وحتريض الشعب العراقي. 
من جانبه، أكد النائب د. فيصل املسلم 
أن احلدود الكويتية - العراقية انتهت 
بقرارات أممية، وأضاف: أقول لألحزاب 
العراقية كفى دجال، والواجب على 
برملاننا الدفاع ع����ن حقوقنا وأولها 
»الديون« التي سنبدأ فتحها بأسئلة 

لسمو رئيس الوزراء

أكدت أن الروضان التزمت بالقانون

تأمل  الحمالت  الموسـم:  هذا  الحج 
تعويض موسم »إنفلونزا الخنازير«  ص18

»الصحة«: وقـف تـداول دواء أڤانديا 
لخطورته على القلب والشرايين  ص15

األنباء  االقتصادية

د.هنادي احلملي

د.هنـادي الحملي: خطط التطوير 
الوظيفي نقلت الكفاءات الوظيفية 
المهني  االحتـراف  من  »بيتك«  في 
محلـيًا إلـى العالمــية ص33

مدير التطوير الوظيفي في بيت التمويل الكويتي في حوار مع »األنباء«

مـدراء الخزانة في البنوك اإلسـالمية بصدد رفع مذكرة 
إلـى »المركزي« حـول آليات إصـدار الصكـوك  ص30

األمم المتحدة تحّذر: اإلنفاق العسكري ارتفع %50 
في العقد األخير ووصل ألكثر من 1.5 تريليون دوالر

عواص���م � وكاالت: حذر األمني العام لألمم 
املتح���دة بان كي مون من التداعيات املتوقعة 
الرتفاع اإلنفاق العسكري الدولي خالل العقد 
األخير بنس���بة 50% ليصل إلى أكثر من 1.5 

تريليون دوالر.
وقال بان كي مون � في اجتماع على هامش 
اجتماع���ات اجلمعية العامة ل���ألمم املتحدة � 
»تخيلوا ما الذي كان ميكن أن نفعله إذا خصصنا 
تلك املوارد للحد من الفقر والتخفيف من التغير 
املناخي، وحتقيق األمن الغذائي وتعزيز الصحة 
الدولية ومواجهة التحديات التنموية العاملية، 
إن نزع السالح وحظر االنتشار أساسيان جلميع 
املجاالت بأنحاء العالم وليس فقط لألمن والسلم 

الدوليني«.
وأكد أن نزع السالح وحظر االنتشار النووي 
ميكن أن يعززا الثقة بني الدول واالس���تقرار 
اإلقليمي والدولي، مش���يرا إلى أهميتهما في 
حتقيق الرؤية املشتركة من أجل ضمان حياة 

أفضل جلميع البشر.
وقال األمني العام إن التحرك على مس���ار 
املفاوضات متعددة األطراف حول نزع السالح 
يتطلب شجاعة سياسية وإبداعا ومرونة وقيادة، 
مؤكدا أهمية أن ميثل االجتماع رفيع املستوى 

أساسا للعمل امللموس على املسار.
إلى ذلك، وصف الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد تعليق الرئيس األميركي أوباما 
على تصريحاته حول هجمات 11 سبتمبر وان 

أميركا تقف خلفها، بأنها »غير ناضجة«.
وأضاف جناد ل���دى وصوله طهران عائدا 
من نيويورك: »ق���ول أوباما بأن تصريحاتي 
»بغيضة« كان يفتقر لكثير من النضج، حسنا 
قدم���وا كل الوثائق ذات الصلة لفريق تقصي 
احلقائق كي نحارب جميعا ضد اإلرهابيني«.

كما التقى الرئيس اإليراني األميركية سارة 
ش���ورد التي أفرجت عنها السلطات اإليرانية 
األسبوع املاضي بعد احتجازها مع اثنني آخرين 

ألكثر من عام.
في سياق آخر، قال الرئيس اإليراني إنه من 
املقرر أن يجتمع مبعوثون من إيران والدول 
اخلمس دائمة العضوية مبجلس األمن الدولي 
باإلضافة الى أملانيا في أول أكتوبر املقبل لبحث 
كيفية استئناف احملادثات اخلاصة بحل األزمة 

النووية مع طهران.
وأكد ان االجتماع املقرر الشهر املقبل، والذي 
لم يح���دد موعده بالضبط، س���يكون مبثابة 

محادثات أولية. 
وأضاف انه كان من املفترض أن يعقد اجتماع 
إيران مع مجموعة )5 + 1( في وقت س���ابق 
من الع���ام احلالي، الى أن تبنى مجلس االمن 
عقوبات جديدة شاملة ضد ايران تسببت في 

انهيار احملادثات.
وقال »النزال مستعدين إلجراء احملادثات.. 

ليس لدينا أي مشاكل«.

طهران: مستعدون الستئناف المحادثات النووية مع الـ »6« الشهر المقبل.. وليس لدينا مشاكل

نجاد يصف تعليق أوباما على تصريحاته بـ »غير الناضج« ويلتقي األميركية التي أفرجت عنها إيران األسبوع الماضي

رئيس اللجنة العليا الستكمال تطبيق أحكام الشريعة 
د.خالد المذكور في حوار شامل مع »األنباء«:

مدير إدارة العالج بالخارج 
د.محمد المشعان في حوار مع »األنباء«:

بعض الفضائيات تبحث عن اإلثارة والشهرة ولألسف هناك 
قنوات دعائية تضع بجوار مشـاهير القراء والدعاة إعالنات 
عـن تقوية الجنـس و مسـتحضرات التجميـل  ص12و13

لكن  والتجاوزات  الفساد  نخرها  اإلدارة  نعم 
اإلصالحية وأهدافهما  والوكيـل  بالوزير  أثق 

تطبيق القانون والالئحة  بالشـكل الصحيح 
منـع حـاالت »الـزكام« و»تعديـل األنـف« 
واألسنان من السفر  للعالج على نفقة الدولة

ص16 و17

والعقالء  الحكماء  بين 
والشيعة  السنة  من 
حول  األمور الشائكة

جونز  تيري  األميركـي  القس 
أما  القـرآن  حرق  عـن  تراجع 
ياسر الحبيب فلم يتراجع عن 
إساءاته للصحابة وأم المؤمنين 
رغم أنه محسوب على اإلسالم

 أطفئوا نـار الفتنة بلقاءات وحوارات 

التفاصيل ص5

التفاصيل ص7

التفاصيل ص40

السيد محمود شهرودي

»العالج بالخارج« كانت 
ركنًا أساسيًا في هدر

 المال العام  فقد كلفت خزينة  
الدولة  نصف مليار 

دينار  في 3 سنوات

األخوان إد وديڤيد ميليباند يتعانقان  بعد إعالن النتائج أمس                    )ا.پ(

 راضي الحبيب: ال أمانع  المشـاركة في قناتي »وصال« و»صفا«.. وتبين لي أن 
ما نشر من عبارات مسيئة كان عبر مشـاركات المسجات أسفل الشاشة   ص9

نواب يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية في قضية احتجاز ضابطي »الداخلية«    ص4

بريطانيا: إد يهزم شقيقه األكبر  ديڤيد
ويربح رئاسة حزب »العمال«

لن����دن � وكاالت: بفارق ضئيل هزم إد 
ميليباند وزير الطاقة البريطاني السابق 
شقيقه األكبر ديڤيد وزير اخلارجية السابق 
لينهي بذلك منافسة حامية بينهما ويصبح 
الزعيم اجلديد حلزب العمال الذي ينتمي 

ليسار الوسط.
وس����يتولى إد قيادة حزب املعارضة 
الرئيس����ي في بريطانيا بعدما ُأسقط من 
السلطة في االنتخابات العامة التي أجريت 
في مايو املاضي عقب 13 عاما في السلطة. 
وعقب إعالن النتائج تعه����د اد ميليباند 
زعيم العم����ال اجلديد بطي صفحة العهد 
االصالحي لتوني بلير في احلزب، معتبرا 

ان احلزب خس����ر أصواتا ألنه ابتعد عن 
قيمه التقليدية.

وقام إد )40 عاما( على الفور مبعانقة 
شقيقه ديڤيد )45 عاما( الذي كان فوزه هو 
املرجح قبل 24 ساعة فقط، في االنتخابات 
التي أقامتها هيئات ح����زب »العمال« في 
مانشستر )شمال اجنلترا( أمس،  خلالفة 
غوردون براون على رأس احلزب.  وقد أزاح 
إد شقيقه ديڤيد الذي كان يعتبر  الوريث 
األمني حل����زب العمال عن الزعامة بعد أن  
اتخذ مواقف متيل أكثر إلى اليسار خالل 
احلمل����ة، مما جعل كفته متيل في النهاية 

ويربح السباق.

منهياً منافسة حامية بينهما بفارق ضئيل

التفاصيل ص40


