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)متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة املرافق التي زكت مخلد العازمي رئيسا وسعدون حماد مقررا 

988 ملي�ون دينار أرباح »مؤسس�ة البترول« 
للسنة المالية 2010/2009 بانخفاض %60  
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شراكة استراتيجية تجمع »كامكو« و»أنهام« تثمر 
تأسيس شركة للخدمات اللوجستية لتغطي 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا

Al-Anbaa Friday 29th October 2010 - No 12434يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 21 من ذي القعدة 1431 ـ 29 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز

معالجة ازدواجية الجنسية بقانون جديد
الخرافي مشيدًا بالمساحة العريضة من الحرية التي توفرها القيادة السياسية: الديموقراطية الكويتية ضربت أروع األمثلة التي ُتحتذى عربيًا وإقليميًا 

األنباء  االقتصادية

بدر املخيزمي

سعدون علي ومغيث سختيان خالل توقيع عقد الشراكة

المخيزي�م: 97.3 مليون 
»بيتك«  أرباح  صافي  دينار 
واألص�ول  أش�ه�ر   9 ل� 
مليارًا   12.05 إلى  ترتفع 

والودائ�ع إلى 7.38 ملي�ارات  ص 24

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

يبدو أن جلنة الداخلية والدفاع البرملانية ستكون موعودة 
خ����ال دور االنعقاد احلالي بالعديد من القضايا الهامة، كما 
سيكون جدول أعمالها حافا بالقوانني ذات االهتمام الشعبي 

الذي يقابله رفض حكومي قائم على أساس املبدأ.
وعلى الرغم من أن اللجنة التزال تواجه معضلة تشكيل 
هيئتها واخلافات الدائرة بني اعضائها على تسمية الرئيس 
واملقرر وع����دم الوصول إلى نقطة التق����اء منذ افتتاح دور 
االنعق����اد وحتى اآلن، إال أن بعض النواب باش����روا مزاولة 
اختصاصاتهم الدستورية وبدأوا في صوغ االقتراحات التي 
يرغبون في تقدميها على هيئة قوانني أو رغبات. مصادر نيابية 
قالت ل� »األنباء« إن نوابا من الدائرتني الرابعة واخلامس����ة 
يش����اركهم زماء لهم من األولى يع����دون اآلن صيغة قانون 
ملعاجلة قضية ازدواجية اجلنسية. وأشارت املصادر الى ان 
النواب يتباحثون فيما بينهم في صيغة تكون كافية ملعاجلة 
القضية مبا يتوافق والنصوص احلالية املعمول بها بشكل 
 ال يرت����ب أي مراكز قانونية ملن يحملون أكثر من جنس����ية 
أو جواز سفر وبطريقة متنع ممارسة التعسف جتاههم من 
قبل اجلهات املسؤولة، موضحة أن املعاجلة ستكون بشكل 
سري ومقصورة على أجهزة أمنية محددة. وأمس أكد رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي أن الدميوقراطية الكويتية ضربت 
أروع األمثلة التي حتتذى إقليميا وعربيا، مشيدا باملساحة 
العريضة من احلرية التي توفرها القيادة السياسية للجميع 
بقيادة صاحب السمو األمير. وقال اخلرافي في مقابلة متلفزة 
أجراها معه مراس����ل تلفزيون البحرين في الباد إن القادة 
اخلليجيني يتشاورون في كل لقاء بينهم حول تكريس مبدأ 
الدميوقراطية وجعلها خيارا استراتيجيا لشعوبهم، معربا عن 
سعادته باألجواء اإليجابية التي سادت االنتخابات النيابية 
والبلدية في مملكة البحرين، داعيا الس����لطتني في البحرين 

إلى التعاون لتحقيق النجاح.

»التنمية واإلصالح«: استجواب »التربية«
عقب استجوابي »الرياضة« و»اإلعالم«

واشنطن تنأى بنفسها عن الحكم
 بإعدام عراب اإلفك: شأن عراقي داخلي

محاميه يستأنف لدى األمم المتحدة لعدم شرعية المحكمة العراقية

التنمي����ة واالصاح ان  اعلنت كتل����ة 
استجواب وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم����ود اصبح جاهزا. 
وقالت الكتلة ف����ي بيان صحافي اصدرته 

امس ان مساءلة احلمود قائمة على اساس 
قيامها بتسييس العملية التعليمية، مشيرة 
الى ان االستجواب سيقدم بعد استجوابي 

»الرياضة« و»اإلعام«.

عواصم � وكاالت: نفضت واشنطن يدها من قضية احلكم على 
عراب اإلفك وزير خارجية النظام البائد طارق عزيز باإلعدام واعتبرت 

خارجيتها ان قرار تنفيذ احلكم يعود إلى احلكومة العراقية.
وقال مس���اعد وزيرة اخلارجي���ة األميركية فيليب كراولي في 
إيج���از صحافي ان »موقفنا هو ان طارق عزيز أدين خال عملية 
قانونية تتماشى مع الدستور العراقي، واملوقف النهائي في هذه 

احلالة يعود إلى العراق«.
من جهة ثانية، صرح جيوفانى دي ستيفانو أحد محامي عزيز 
بأن موكله لن يس���تأنف على األرجح حكم اإلعدام الصادر بحقه، 
ألن من شأن هذه اخلطوة أن تضفي صفة الشرعية على احملكمة 

التي أصدرت هذا احلكم.
ونقل راديو »سوا« األميركي عن دي ستيفانو � الذي يقول إنه 
احملامي الرئيسي عن عزيز � قوله بشأن احتمال استئناف احلكم 
»ل���ن نقوم بذلك على األرجح«، مضيف���ا انه فضل تقدمي الطعون 
لدى مفوض األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان 

األميركية.
وأوضح دي س���تيفانو أن حكم اإلعدام على طارق عزيز صدر 

عن »محكمة بدون حكومة«.
وأش���ار إلى أن جلنة حقوق اإلنسان األميركية التي مقرها في 
واشنطن متلك الصاحية مبنع تسليم عزيز احملتجز لدى األميركيني، 

إلى السلطات العراقية.

الراشد: ال عالقة لي ولمعصومة  باإلفراج 
عن المتهمين اإليرانيين في قضية المخدرات

نفى النائب علي الراشد ان تكون 
له والنائبة د.معصومة املبارك اي 
عاقة بقضية االفراج عن املتهمني 

االيرانيني بقضية املخدرات.
ف����ي تصريح  الراش����د  وقال 
القضي����ة مرتبطة  ان  صحاف����ي 

بعمل شريكه في مكتب احملاماة 
يعقوب الصانع الذي كان موكا عن 
املتهمني، متوعدا برد قاس وقوي 
في جلسة مناقشة استجواب وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد في 

حال تقدميه.

الرياض � رويترز: أكد األمير 
خال����د ب����ن س����لطان ان والده 
ولي العهد الس����عودي صاحب 
امللكي األمير سلطان  الس����مو 
بن عبدالعزيز في صحة طيبة 
ويواصل قضاء اجازته. وقال 
األمير خالد ف����ي لقاء صحافي 
مساء أمس خال ترؤسه اجتماع 
اجلائ����زة العاملي����ة للمياه في 
الرياض ردا على سؤال عن صحة 
ولي العهد »ولي العهد السعودي 
في اجازة اعتيادية وأطمئنكم 
احلمد هلل يتمتع بصحة جيدة 
وحملن����ي كثيرا م����ن االهتمام 

بالنسبة للجائزة«.
وكان أح���دث ظهور لألمير 
سلطان يوم 14 أكتوبر اجلاري 
عندما زاره صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد في قصره 
بأغادير وهي الزيارة التي أوردتها 
وكالة األنباء السعودية مصحوبة 

بصورة لولي العهد.

الشعيب ل� »األنباء«: قبول
 115 إمامًا ومؤذنًا من اليمن 

الحكومة ملزمة بإخراج المواطنين من كهوف التاريخ المظلمة 
قيلولة بقلم: صالح الشايجي  ص23

»االستئناف« تؤيد براءة جميع 
المتهمين في قضية عريفجان

مؤمن المصري
أيدت محكمة االستئناف أمس حكم أول درجة القاضي ببراءة جميع 
املتهمني في قضية عريفجان.وعقب صدور احلكم صرح احملامي دوخي 
احلصبان ل� »األنباء« بأن هذا احلكم يظهر بوضوح أهمية التمسك بإعمال 
صحيح القانون رغم حجم االتهامات. إذ بني احلكم، وللمرة األولى، على 
استبعاد التحقيقات السابقة على القضاء إعماال لصريح نص املادة 150 
من قانون اإلجراءات.  من جهة أخرى، ألغت »االستئناف« حكم محكمة 
أول درجة القاضي بحبس 5 متهمني ب� »اجلهاد في افغانستان« بينهم 

الفنان املعتزل حسني األحمد.

اعتقال أميركي � باكستاني خطط 
لتنفيذ هجمات في مترو واشنطن

أسامة أبوالسعود
كش����ف وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية املساعد لقطاع 
املساجد وليد الشعيب عن اختيار 
115 إمام����ا ومؤذنا من جمهورية 
اليمن للعمل لدى قطاع املساجد 
بعد اختبارهم خال األس����بوع 
املاضي من أص����ل 2104 تقدموا 
لاختب����ار. وأوضح في تصريح 
ل� »األنب����اء« أن األئمة واملؤذنني 
املصريني بدأوا في الوصول منذ 
أول من أمس، حيث وصل عددهم 
النهائي إلى 107 أئمة ومؤذنني بعد 
اكتشاف ڤيروسات لدى 6 آخرين 

منعتهم من احلضور، وشدد على 
أن جلنة اختبار األئمة واملؤذنني 
س����تكتفي ه����ذا الع����ام باألئمة 
واخلطب����اء واملؤذن����ني الذين مت 
اختيارهم واختبارهم من مصر 
واليمن. على الصعيد ذاته أشار 
الش����عيب إلى أن جلنة االختبار 
الداخلي ستستمر في قبول أوراق 
الراغبني في التقدم ملن يرغب في 
شغل وظيفة إمام وخطيب أو مؤذن 
وفق شروط قطاع املساجد، الفتا 
الى ان اللجنة س����تعقد اختبارا 
يوم 29 نوفمبر املقبل مبس����جد 

الدولة الكبير.

واشنطن � أ.ف.پ: ألقت السلطات 
األميركية أمس األول القبض على 
أميركي من أصل باكس���تاني اتهم 
بالتخطيط لش���ن هجم���ات على 
محطات للمترو في واشنطن أوقع 
به محققون قدموا أنفسهم على انهم 
عناصر في تنظيم القاعدة. وأكدت 
العدل األميركية ان فاروق  وزارة 
احمد )34 سنة( املقيم في ضاحية 
القريبة من واش���نطن  فيرجينيا 
ق���ام منذ ابريل برص���د وتصوير 
محطات مترو في العاصمة األميركية 

وضاحيتها متهيدا لش���ن هجمات 
متزامنة.

ولم تشر السلطات الى ضلوع 
أشخاص آخرين في هذا املخطط، 
لكن وزارة العدل قالت ان »فاروق 
احمد متهم بالتخطيط مع أشخاص 
كان يعتقد انهم إرهابيون لتنفيذ 
تفجيرات في شبكة النقل العام«، 
ملمحة الى ان محققني تنكروا للعب 
دور اإلرهابيني.  وفي حالة إدانته 
بهذه التهم ميك���ن ان يحكم عليه 

بالسجن ملدة تصل الى 50 عاما.

ألغت حكم أول درجة بإدانة 5 متهمين بينهم حسين األحمد

حزب العدالة التركي يؤجل إلغاء حظر الحجاب لما بعد انتخابات 2011
وحضور »خير النساء«  المحجبة يدفع قادة الجيش لمقاطعة احتفال العيد الوطني 

أنق����رة � أ.ش.أ: يعتزم قادة اجليش التركي مقاطعة احتفال العيد 
الوطني أو »ي����وم اجلمهورية«، الذي يقيم����ه الرئيس عبداهلل غول 

بالقصر اجلمهوري في أنقرة اليوم وذلك حلضور قرينته 
»احملجبة« خير النساء غول.

وذكر تلفزيون »تي. آر. تي« الرسمي التركي 
أنه في الوقت الذي يقيم فيه الرئيس عبداهلل 
غول االحتفال السنوي في القصر اجلمهوري 
مساء اليوم، أعلن اجليش عن تنظيم حفل 
اس����تقبال في املوعد نفسه، الذي يقام فيه 
ع����ادة احلفل في القصر اجلمهوري، لتكون 
هذه هي ذريعة قادة اجليش ملقاطعة احتفال 

القصر اجلمهوري، الذي ستظهر فيه رسميا 
خير النس����اء غول بحجابها للمرة األولى منذ 

ثاث سنوات.
ذل����ك أن الرئيس غول اعتاد منذ توليه رئاس����ة 

اجلمهورية عام 2007 أن يقيم حفلني مبناسبة عيد تأسيس 
اجلمهورية التركية، الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، أحدهما نهاري، 
وكان هو احلفل الرسمي، الذي يحضره قادة اجليش ثم يقيمون حفلهم 

اخلاص في مساء اليوم نفسه، واآلخر مسائي، تدعى اليه الشخصيات 
العام����ة والصحافيون ورجال األعمال والفنانون والرياضيون، وهو 

احلفل الذي كانت حتضره قرينته خير النساء غول.
لكنه قرر هذا العام إقامة حفل واحد فقط حتضره 
قرينته وزوجات املشاركني في احلفل وأخطر رئاسة 
أركان اجليش بذلك، ولم تبد رئاس����ة األركان 
موقفا رافضا ف����ي البداية إلى ان أعلنت عن 
تنظيم حفل في املوعد نفسه الذي سيقيم فيه 

الرئيس غول احلفل بالقصر اجلمهوري.
في غضون ذلك، أعلن حزب العدالة احلاكم 
في تركيا أمس تخليه عن جهود إللغاء احلظر 
على ارتداء احلجاب في املؤسسات التعليمية 
في املرحلة احلالية بعد رفض احزاب املعارضة 
دعم مثل هذه اخلطوة. وقال نائب حزب العدالة 
سعاد قليج في تصريحات للصحافيني انه قرر تأجيل 
تقدمي قوانني تتعلق بتعزيز احلريات العامة في الباد الى 
ما بعد االنتخابات العامة املقررة في يونيو من عام 2011 بسبب غياب 

التفاصيل ص30الدعم من املعارضة ملثل هذه القوانني.

نجل ولي العهد السعودي يؤكد 
أن األمير سلطان بصحة جيدة

السعودية: ال مانع من مشاركة
المرأة في االنتخابات البلدية

الري����اض � يو.ب����ي.آي: أكد 
وزير الشؤون البلدية والقروية 
الس����عودية األمير منصور بن 
متعب بن عبدالعزيز انه ال مانع 
من مشاركة املرأة السعودية في 
االنتخابات البلدية املقبلة والتي 
من املق����رر أن تقام خال العام 
املقبل، ولم يكشف عما إذا كانت 
مشاركتها ستكون بالتصويت 

أو الترشح. 
وكان���ت صحيف���ة »الوطن« 
السعودية نقلت عن عبداحملسن 
آل الشيخ رئيس مجلس بلدي مكة 
املكرمة قوله »إن عمل املجالس ال 
يناسب املرأة من الناحية املادية 
التقنية«، مقترحا إنشاء مجالس 
استشارية اجتماعية خاصة باملرأة 

تتناسب مع خصوصيتها.

)سعود سالم(

التفاصيل ص5

التفاصيل ص5

روال: سننجز التحقيق 
في ملف العالج بالخارج

أكدت رئيس����ة اللجنة الصحية النائبة د.روال دش����تي 
ان اللجنة س����تجتمع نهاية االسبوع املقبل وستبحث آلية 
عملها، مشيرة الى ان هناك كثيرا من القضايا على جدول 
أعمالها من دور االنعقاد الس����ابق نري����د إجنازها في هذه 
الدورة للدفع بالعملي����ة التنموية، باإلضافة الى التحقيق 

في ملف العاج باخلارج.

الشيخ عكرمة صبري في حوار خاص مع  »األنباء«: 

الملياردير اليهودي 
مسكوفيتش ينفق 

أضعاف ما ينفقه 
العرب على 

مدينة القدس ص4

التفاصيل ص7


