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Al-Anbaa Monday 8th November 2010 - No 12444يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 2 من ذي احلجة 1431 ـ 8 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 ازدحام وتدافع أمام «األعلى للمعاقيـن» و٢٥٠٠ تقدموا بطلبات للحصول على قرض الترميم    ص١٠ 

 عيدية العسكريين اليوم ونقاش اللحظة األخيرة قد يحسم «القانونيين»
 الحكومة انتهت من صياغة مشروع زيادات «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات».. وأحالت تعديالت «المرئي والمسموع» إلى ما بعد العيد

ؤ االنوار   أئباما يواصل - كما زئجته -  ديبلوماسية الرقص في الهند ئيبدئ في احتفاالت مهرجا
ح               (أ.پ)  ج مدارس مومبا ء احد الهندئسي «ديوالي» ئهو يرقص مع اطفا

 أوباما ينتقد من الهند تقصير باكستان في مواجهة اإلرهاب 
ويشيد باإلسالم: المتطرفون يستغلونه ويشوهون صورته

 ص٤٦ 

 العراق: تضارب األنباء حول التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة
 بغداد ـ وكاالت: بعــــد االنتقاد الالذع الذي وجهه 
الرئيس األميركي باراك أوباما للسياسيني العراقيني 
الذين أخذوا وقتا أكثر من الالزم لتشكيل احلكومة، 
تضاربت األنباء الواردة من العراق حول اتفاق الكتل 
السياسية على احتفاظ رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي بالسلطة لوالية ثانية على ما أعلنه علي الدباغ 
املتحدث باسم احلكومة، مشيرا الى ان «االتفاق ينص 
على جتديد والية رئيس اجلمهورية جالل طالباني 

فيما يحتفظ املالكي مبوقعه لوالية ثانية»، موضحا 
أن رئاسة البرملان ستذهب الى «العراقية» بزعامة إياد 
عالوي على ان حتدد الحقا مرشحها للمنصب. لكن 
النائب عبدالكرمي حطاب عضو «العراقية» نفى ذلك 
جملة وتفصيال وقال «ما تتناقله وسائل اإلعالم عار 
من الصحة واحلوارات جارية لبلورة موقف حاسم 
خالل املؤمتر الذي سيعقد في أربيل اليوم مبشاركة 

القوى السياسية األخرى».  

 موقعان في الشمال والنويصيب 
النطالق قطار «التعاون»

 القبض على مدعي األلوهية على «فيس بوك» 

 فرج ناصر
  أعلن وكيل «املواصالت» عبداحملســـن 
املزيدي عن بدء اخلطوات الفعلية ملشروع 
الســـكك احلديديـــة فـــي دول «التعاون»، 
موضحا انـــه مت تخصيص موقعني، االول 
شمال الكويت واآلخر في منطقة النويصيب 
النطالق القطار حرصا على ربط املسافرين 
في دول «التعـــاون» بالعراق وصوال الى 
الـــدول االوروبية، واكد ان املجلس بدأ في 
مرحلة التصاميم واالتفاق على احتياجات 

 التفاصيل ص١٤ الدول املختلفة. 

 مريم بندق
  قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان مجلس الوزراء سيحسم اليوم 
الزيادات املالية للعســـكريني والتي ستكون 
مبنزلة عيدية احلكومة البنائها من منتسبي 
وزارة الدفـــاع واحلـــرس الوطني وحرس 

احلدود.
  واوضحت املصـــادر ان اللجنة الوزارية 
القانونية استعرضت امس اللمسات النهائية 

ملشروع الزيادات متهيدا العتماده.
  وحول زيـــادات القانونيني العاملني في 
ادارة الفتـــوى والتشـــريع واالدارة العامة 
للتحقيقـــات واالدارة القانونيـــة في بلدية 
الكويت قالت املصـــادر ان احلكومة انتهت 
من صياغة مشروع الزيادات للفئات الثالث 
وقد يسهم نقاش اللحظة االخيرة في حسم 
هذه الزيادات املستحقة ايضا بعد ان اعتمد 
املجلس في جلسة سابقة كادر اخلبراء الذي 

انفردت «األنباء» بنشره.
  وحول مشروع قانون تعديالت املطبوعات 
والنشر واملرئي واملسموع افادت املصادر بأنه 
سيؤجل الى ما بعد عطلة العيد ولن يحسمه 

مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
  هذا وتوقعت املصادر ان ينتهي املجلس 
من التجديد لعدد من الوكالء املساعدين الذين 
رفعت تقارير بشأن كفاءتهم من ديوان اخلدمة 

املدنية. 

 أ.ش.أ: جنحت األجهزة األمنية الفلسطينية بقلقيلية في اعتقال 
شاب بتهمة ادعائه األلوهية وإنشائه صفحة مثيرة للجدل على موقع 
التواصل االجتماعي الشـــهير «فيس بوك» باســـم «أنا اهللا». وذكر 
موقع «ســـي. إن. إن». أمس األول أن االعتقال مت نهاية هذا األسبوع 
بعـــد أن مت ضبط املتهم في حالة تلبس أثناء إبحاره على الشـــبكة 
العنكبوتية. وأوردت تقارير إخبارية عن املوقع الرسمي حلركة فتح 
أن املدعو «و.ح» محجوز لدى جهاز املخابرات العامة الفلســـطيني. 
وأكدت بعض املصادر أن «املتهم» يعد أحد أهم الناشـــطني امللحدين 
على موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك»، وصاحب مدونة «نور 
العقـــل» و«صفحـــة اهللا» التي يدعي فيها األلوهيـــة. وفجرت هذه 
الصفحة إبان إنشـــائها موجة سخط عارمة في صفوف مئات اآلالف 
من متصفحي اإلنترنت نظرا الســـتفزازها املباشر ملشاعر املسلمني 

ج صور الصفحات املطالبة بحذف صفحة مدعي األلوهية وتعمد صاحبها لتحريف القرآن واالستهزاء بالرسل.   إحد

 هايف يدعو «أمن الدولة» للتحقيق في وجود 
  علم إيران على علبة مناديل تابعة لـ «النفط»

 محمد الصباح: ال جديد حول الصدام العسكري في المنطقة وأدعو اإلخوة في إيران إلى التعامل بشفافية مع الشرعية الدولية

 العمير أكد عدم انتهاء لجنة التحقيق من تقرير «الوافدين» والحربش والصواغ ينفيان كالم اليوسف

ح  ج استقباله نائب رئيس املجلس االحتاد  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لد
ح أمس   ح ئئزيرة اخلارجية ميشلني كاملي - ر السويسر

 مجلس «زين» يوافق على بدء فحص «االتصاالت» 
ألصول المجموعة تمهيدًا لبيع ٤٦٪ منها

 أحمد يوسف ـ محمود فاروق
  وافق مجلس إدارة شركة زين في 
اجتماعه أمس على بدء شركة اتصاالت 
النافي  الفحص  اإلماراتية في عملية 
للجهالة ألصول املجموعة واالطالع 
على أوضاعهــــا املالية بعد أن طلبت 
الوطنية من  شــــركة االســــتثمارات 
املجلس السماح بفتح دفاتر الشركة 
أمام املشتري احملتمل ضمن استحقاقات 
توقيع العقد االبتدائي لبيع ٤٦٪ من 

زين.
  وبينــــت مصادر لـــــ «األنباء» أن 

الفحص ستستغرق شهرين،  عملية 
موضحــــة أن االجتماع كان بحضور 
ممثلني عن الشركة الكويتية للمقاصة 
وذلك لالتفاق على آلية جتميع أسهم 
صغار املساهمني وفقا لدفاتر الشركة 

في ٢٩ سبتمبر املاضي.
  من جهة أخرى، قالت «االستثمارات 
الوطنيــــة» إنهــــا وبصفتهــــا مكلفة 
بالتجميع الذي يقوده عميلها (شركة 
اخلير الوطنية لألســــهم والعقارات) 
لبيع ٤٦٪ من «زين» فإنها ستقوم من 
خالل «املقاصة» بتلقي طلبات جميع 

الراغبني من مساهمي الشركة الذين 
ال تتجاوز ملكياتهم ٣٠٠ ألف ســــهم، 
واملقيدين في ســــجالت الشركة كما 
في ٢٠١٠/٩/٢٩ ومازالوا ميتلكون هذه 
األســــهم ولم يقوموا بالتصرف فيها 
أو حتميلها بأي أعبــــاء حتى تاريخ 
إمتام الصفقة والذيــــن يرغبون في 
حتويل أسهمهم إلى احملفظة املنشأة 
لهذا الغرض متهيدا لبدء نقل ملكيتها 
إلى املشــــتري في حال إمتام الصفقة 
بسعر ١٫٧٠٠ دينار للسهم وذلك اعتبارا 

من ١٠ وحتى ٣٠ اجلاري.

 «االستثمارات» تفتح باب تلقي رغبات من يملكون أقل من ٣٠٠ ألف سهم

 التفاصيل ص٤٦ 

 التفاصيل ص ٣٨ 

 المحمد: مصممون على تحقيق نتائج إيجابية 
  في مجال تطوير بلدنا سياسياً واقتصادياً 

 األمير استقبل نائب رئيس المجلس االتحادي السويسري ووزيرة الخارجية 

 ص٣و٥ 

 حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة  - ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

  في تطور الفت للقضية التي أثارها قبل ايام، دعا النائب 
محمد هايف جهاز أمن الدولة الى سرعة التدخل وإجراء 
حتقيق في قضية وجود العلم اإليراني على علبة مناديل 
تابعة لوزارة النفط. وقال هايف في مؤمتر صحافي عقده 
في مجلس األمة امس عرض خالله صورا مقارنة بني العلم 
اإليراني وشعار «النفط» ان الصورة الكبيرة للعلبة حوت 
العلم االيراني وبعض رموز احلضارة الفارسية وبعض 
اخلطــــوط الصفراء التي ترمز ألحــــد األحزاب املرتبطة 
بإيران وليس شــــعار ناقالت نفــــط الكويت. وأمس أكد 
عضوا جلنــــة الداخلية والدفاع في دور االنعقاد الفائت 
النائبــــان د.جمعان احلربش وفالح الصواغ عدم صحة 
تصريح اللواء علي اليوســــف في شأن حتريف إفادته 
بشأن الوافدين اإليرانيني مستندين إلى مضبطة اجتماع 
اللجنة. وفي املوضوع ذاته أكد عضو جلنة التحقيق في 
املوضوع التي شكلها مكتب مجلس األمة النائب د.علي 
العمير أن جلنة التحقيق في شكوى مدير «اجلنائية» عن 
تقريــــر الوافدين االيرانيني لم تنته من عملها بعد. وفي 
موضوع إيران ايضا دعــــا نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح «االخوة في 
إيران» إلى أن يتعاملوا بشفافية مع متطلبات الشرعية 
الدولية. وردا على سؤال صحافي اثر خروجه من اجتماع 
اللجنة اخلارجية البرملانية حول وجود مخاوف نيابية 

بشأن خطة الطوارئ احلكومية ملعاجلة تداعيات امللف 
النووي االيراني اكد الشيخ د.محمد الصباح ان «احلكومة 
لديها خطة طوارئ لكل شيء». واضاف «ليس هناك اي 
شيء  جديد حتى اآلن يستدعي القول إن املنطقة مقبلة 

على صدام عســــكري» معربا عن املــــه بعدم وقوع هذا 
الصدام العسكري. وتابع «بكل امانة ليست هناك بوادر 
للخوف او الرعب الذي يجعلنا نستنفر اآلن وكأن شيئا 

سيحدث غدا». 

 (متين  غوزال)  محمد هايف يطلع الصحافيني على صورة العلم اإليراني وغالف علبة محارم «النفط» 

 التفاصيل ص٦و٧ 


