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Al-Anbaa Saturday 20th November 2010 - No 12456يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 14 من ذي احلجة 1431 ـ 20 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 طهران ترفض تقرير «الخارجية» األميركية: 
  واشنطن األكثر انتهاكاً للحقوق الدينية  

 ..واألمم المتحدة تتبنى قرارًا حول حقوق اإلنسان في إيران

 .. وتركيا في دفاع عن إيران: لن نقبل 
باستهداف الدرع الصاروخية بلدًا محددًا

 عواصمـ  وكاالت: أكد الرئيس التركي عبداهللا غول امس قبل مغادرته الى 
لشــــبونة للمشاركة في قمة احللف االطلسي، ان تركيا تشترط أال يستهدف 
مشــــروع الدرع الصاروخية لألطلسي بلدا محددا في إشارة الى إيران قائال: 
«نحن نعارض بشــــكل قاطع ان تتم اإلشــــارة باالسم الى بلد، ويبدو انه مت 
قبول طلبنا هذا». من جانبه، دعا أندرس فوع راسموسن منظمة حلف شمال 
األطلسي (ناتو) التي يشغل منصب أمينها العام إلى االستعداد لشن عمليات 
عسكرية جديدة خارج أراضيها بعد سحب قواتها من افغانستان. وأشار إلى 

أن الدرع الصاروخية للحلف لن تقتصر على إيران.

 السعودية تسمح لـ «حجاج المرور» 
بالخروج من «الرقعي» بعد دفع الغرامة

 عواصم ـ وكاالت: فيما رفض املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
رامني مهمانبرست أمس التقرير األخير لوزارة اخلارجية األميركية بشأن 
وجود انتهاك حلقوق األقليات الدينية في إيران وقال «ان أميركا هي األكثر 
انتهاكا للحقوق الدينية»، تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا حاسما 
حول وضع حقوق اإلنســـان في إيران والتي «غالبا» ما تتعرض لالنتهاك. 
وحتدثت اللجنة الثالثة في األمم املتحدة عن التعذيب وســـوء املعاملة أو 
عقوبات جسدية فظيعة وغير إنسانية ومهينة مبا في ذلك اجللد أو البتر، 
وأشارت أيضا إلى «الزيادة املأساوية في تطبيق عقوبة اإلعدام» في غياب 
ضمانات دولية معترف بها. إلى ذلك، أعلن األسطول اخلامس األميركي أن 
مدمرة تابعة له قدمت املســـاعدة لبحارين إيرانيني كانا يطفوان على منت 

قارب للنجاة في اخلليج. 
 أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي

  فيما استمرت طالئع حجاجنا في الوصول عبر عشرات الرحالت أمس واليوم 
وغــــدا، أعلن رئيس بعثة احلج الكويتية د.خالــــد املذكور ان األمطار الرعدية 
التي هطلت على مكة املكرمة خالل اليومني املاضيني تسببت في حدوث عطل 
في قطار املشــــاعر نتيجة ماس كهربائي ما جعل كثيرا من احلجاج الكويتيني 
يرمون اجلمرات باستخدام الباصات وليس القطار كما كان مقررا. إلى ذلك، أكد 
مصدر أمني سعودي في منفذ الرقعي لـ «األنباء» انه سيتم السماح ملئات من 
الوافدين احلجاج بتأشيرة مرور باخلروج من اململكة والدخول إلى الكويت بعد 
إمتام اإلجراءات املتبعة وأخذ تعهدات عليهم بعدم تكرار ذلك، وذكر املصدر أن 
هناك تعليمات مشددة حول تأشيرة املرور ألن الكثيرين يستغلونها في الذهاب 
إلى احلج وهذه ُتعتبر مخالفة جسيمة لقوانني احلج. وزاد: هناك تأشيرة حج 
يستطيع أي شخص وفي أي دولة أن يحصل عليها من خالل سفارات اململكة 
فلماذا هذا التحايل؟ مشــــددا على ان هناك عقوبات صارمة في حق من يرتكب 
هذا التجاوز تصل إلى عدم السماح بالدخول إلى اململكة حتى عن طريق املرور. 
ولفت املصدر إلى أن جميع املخالفني هذه املرة سيتم إدخال أسمائهم في احلاسب 

اآللي اخلاص باجلوازات واالكتفاء بأخذ غرامة مالية. 

 مريم بندق
  أكدت مصادر حكومية رفيعة في 
تصريحات خاصة لــــ «األنباء» ان 
مجلس اخلدمة املدنية سيعقد اجتماعا 
قريبا جدا برئاسة نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصباح. وقالت املصادر إن االجتماع 
يهدف إلى وضع اإلجراءات التنفيذية 
لقرار مجلس الوزراء املعني بكادر 
اخلبراء اجلديد وتســـكني الزيادات 
الوظيفية  املالية بحسب املسميات 
وســـنوات اخلبرة وصياغة القرار 
في صورة تنفيذية إلبالغه للوزير 
املختص لبدء صرف الزيادات. وكان 
مجلس الـــوزراء قد اعتمد الزيادات 
املالية اجلديدة للخبراء والتي انفردت 
بنشرها «األنباء» ٢٥ أكتوبر املاضي، 
وأكدت املصادر أن الزيادات تتضمن 
زيادة خاصة في بدل طبيعة العمل 
الراتب األساسي  تساوي ١٠٠٪ من 
ملن أمضى ١٠ سنوات تنخفض إلى 
٩٥٪ ملن هم أقـــل من ذلك مع إقرار 
عالوة خاصـــة تصـــرف للخبراء 
أصحاب املستوى الـ «٣» وال تشمل 
اخلبـــراء في املســـتويني «١» و«٢» 
وحدها األدنى ١٥٠ دينارا واألقصى 

٢٥٠ دينارا مع إقرار بدل تفرغ يبدأ 
بـ ١٥٠ دينارا  وبحد أقصى ٣٠٠ دينار، 
إضافة إلى بعض املزايا السنوية التي 
تشمل ٦٠ يوما سنويا وصرف بدل 
إجازة عن العطلة الصيفية ملن يواصل 
العمل ومساواة احملاسبني العاملني 
بإدارة اخلبراء مع املهندسني، وتبلغ 
تكلفة الكادر ٣٫٧ ماليني دينار سنويا. 
وردا على سؤال حول املطالبات املالية 
لبعض الفئات التي علقت اضراباتها 
على وعد مبناقشة مطالباتها، أجابت 
املصادر بـــأن االجتماع لن يتجاهل 
هذه الفئات ومطالبها، مشـــيرة الى 
أن مجلس اخلدمة املدنية سبق أن 
كلف ديوان اخلدمة املدنية بدراسة 
هذه املطالب والتوصل إلى التكلفة 
اإلجمالية لها وإجراء دراسة حول مدى 
عدالة هذه املطالب وأحقية الفئات فيها 
بالنظر إلى ما هو معمول به للفئات 
األخرى التي مت إقرار زيادات مالية 
لها، وكشـــفت املصادر أن الدراسة 
تعد شـــبه مكتملة وستوضع على 
طاولة اجتماع مجلس اخلدمة املدنية 
وسينظر فيها إذا سمح وقت االجتماع 
بذلك على أن يتم بحثها إذا سنحت 

الفرصة.  

 مدمرة أميركية تساعد بحارين إيرانيين في الخليج

 منتخب الرماية على منصة التتويج فرحا بلقب مسابقة رماية «التراب»                                  (ا.ف.پ)

 تسكين كادر الخبراء وبحث زيادات مالية لفئات جديدة
 في اجتماع يعقده «الخدمة المدنية» لترجمة قرار مجلس الوزراء بزيادة بدل طبيعة العمل ١٠٠٪ من الراتب األساسي وإقرار العالوة الخاصة وبدل التفرغ و٣ مزايا وظيفية أخرى

 «الذهب يجيب الذهب»
 غوانزو ـ كونا والوكاالت: بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس االحتادين الكويتي واآلســــيوي ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ سلمان احلمود عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســــبة فوز الرامي ناصر املقلد بذهبية رماية مسابقة 
«التراب» والرامي خالد املضف بفضية املســــابقة ذاتها وإحراز منتخبنا 

للرماية ذهبية الفرق في آسياد غوانزو بالصني. من جهته، أشاد الشيخ 
ســــلمان احلمود بهذا اإلجناز اجلديد معتبرا أنــــه يضاف إلى إجنازات 
الرماية الكويتية وسجلها الذهبي. بدوره، أعرب نائب املدير العام للهيئة 
العامة للشــــباب والرياضة عصام جعفر عن سعادته وتهانيه للشباب 
الرياضي على اإلجناز الالفت وقال: «لقد عودنا شباب نادي الرماية على 

اإلجنازات والذهب يجيب الذهب». من جانبه، أعرب املقلد عن ســــعادته 
بإحراز الذهبية، وقال «أنا سعيد بإجنازي بعد حتقيق ميداليتني ذهبيتني 
للكويت في هذه املشاركة، انه إجناز باسم جميع الرياضيني الكويتيني، 
وكنت أمتنى حتقيقه حتت علم بلدي الكويت». وتابع «أنا أمثل اإلنسان 

الكويتي في احملافل الرياضية الدولية».  

 األمير يهنئ أبطال الرماية والحمود باإلنجاز في آسياد غوانزو 

 «الحرس»: الشيعة والسّنة سواسية ويعاملون ككويتيين
  ومسطرة تحكم المناصب القيادية حتى من «أبناء األسرة»

 ترامب يدرس الترشح لالنتخابات الرئاسية األميركية في ٢٠١٢

 عبدالهادي العجمي
  نفى مصدر عسكري رفيع املستوى في احلرس 
الوطني في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ما تضمنه 
التقرير األخير الذي نشــــرته وزارة اخلارجية 
األميركية بأن نسبة متثيل املواطنني من املذهب 
الشيعي في احلرس قليلة وان هناك عائقا مينع 
توليهم مناصب قيادية في احلرس الوطني. وقال 
املصدر ان هذا التقرير ال ميت للحقيقة بتاتا بأي 
صلة وانه غير صحيح جملة وتفصيال، مؤكدا ان 
جميع منتسبي احلرس الوطني من ضباط وأفراد 
مبن فيهم املواطنون «الشيعة» محل ثقة من قبل 
سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشــــيخ مشعل 

األحمد. وشدد املصدر على انه ال وجود ملسميات 
مثل شــــيعي وسني وقبلي وحضري داخل هذه 
املؤسسة العسكرية العريقة، موضحا ان اجلميع 
متساوون في احلقوق والواجبات ويعاملون فقط 
ككويتيني بغض النظر عن أصولهم ومذاهبهم. 
وحــــول الترقيات وتقلد املناصــــب القيادية أكد 
املصــــدر ان اجلميع يعاملون مبســــطرة واحدة 
حتى أبناء األسرة احلاكمة من منتسبي احلرس 
الوطني فمن يعمل بجهد وإخالص وتفان ويجتاز 
الدورات بامتياز ويطور مقدراته العسكرية فهو 
األحق بالترقية وتقلد املناصب القيادية. وختم 
املصــــدر برفضه التام ألي تدخل خارجي في أي 
جهاز عسكري حساس فنحن ال نقبل الوصاية 

من أي أحد كان. وعلى الصعيد نفسه قال رئيس 
جلنة الشريعة د.خالد املذكور: «الواقع في الكويت 
يؤكد انه ال تضييق على ممارسة الشعائر الدينية 
للمســــيحيني، فالقس عمانويل غريب يشيد في 
كل مناسبة بأجواء احلرية الدينية للمسيحيني 

في الكويت». 
  وأضاف: «أغلب املسيحيني في الكويت من غير 
الكويتيني يصلون في كنائسهم وال أحد يتعرض 
لهم. وبالنسبة لالخوة الشيعة قال د.املذكور «ال 
تضييق على الشــــيعة فمنهم الوزراء والوكالء 
واملســــؤولون في مختلف جهــــات الدولة ولهم 
مساجدهم وحسينياتهم ويحيون شعائرهم بكل 

حرية سواء في عاشوراء أو غيرها».

 واشنطنـ  وكاالت: وّجه امللياردير األميركي دونالد ترامب 
إنذارا شديدا للرئيس األميركي باراك أوباما بإعالنه أمس انه 
يدرس الترشــــح حتت راية احلزب اجلمهوري لالنتخابات 

الرئاسية األميركية في ٢٠١٢.
  وتوعد ترامب الصني في حال انتخابه رئيسا، حيث أكد 
انه سيشن حملة على االقتصاد الصيني، معتبرا ان الصني 

تتالعب بعملتها على حساب الواليات املتحدة.

  في غضون ذلــــك، قال جو بايدن نائب الرئيس األميركي 
الدميوقراطي باراك أوباما ان الرئيس سيبلي بالء حسنا في 
سباق انتخابات رئاســــة محتمل عام ٢٠١٢ أمام اجلمهورية 

سارة بالني.
  وأضاف انه معجب ببالني على املســــتوى الشخصي وان 
لديها فرصة جيدة للفوز بترشيح احلزب اجلمهوري خلوض 

انتخابات الرئاسة املقبلة. 

 مصادر مطلعة أكدت لـ «األنباء» الرفض التام ألي تدخل خارجي في أي جهاز عسكري والوصاية من أي كان

 بايدن: أوباما سيبلي بالء حسنًا أمام بالين في سباق االنتخابات

 دونالد ترامب

 شعر بزيادة في آالم الظهر.. واألطباء نصحوه بالراحة والمتابعة

 خادم الحرمين الشريفين غادر المستشفى 
بعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية 

 التفاصيل ص ٢٨ و٢٩ 

 األزرق ينهي معسكره بأبوظبي ويتوجه إلى اليمن اليوم لخوض «خليجي ٢٠» ص٢٧  المطوع ضمن القائمـة النهائية لجائزة أفضل العب آسـيوي لعام ٢٠١٠   ص٢٧ 

 التفاصيل ص٣ - ٥ التفاصيل ص٢٢
 

 نقلت وكالة األنباء السعودية (واس) بيانا صادرا عن الديوان امللكي 
يفيد مبغادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
مستشفى امللك فيصل التخصصي في الرياض ظهر أمس اجلمعة.وقال 
البيان انه استمرارا للفحوصات الطبية التي أجراها خادم احلرمني 
خالل الفترة املاضية شعر صباح أمس اجلمعة بزيادة في آالم الظهر 
فقام بإجراء املزيد من الفحوصــــات الطبية، حيث تبني ان االنزالق 
الغضروفي صاحبه جتمع دموي أدى للضغط على األعصاب املجاورة 

لهذا االنزالق وقد نصحه الفريق الطبي بالراحة واملتابعة. 

ــفى امللك  ج خرئجه من مستش ــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لد أ احلرمني الش  خاد
فيصل التخصصي في الرياض أمس            (ئاس) 

 ٤٠٠ ألف عبروا النويصيب والسالمي بالعطلة
 أمير زكي ـ محمد الدشيش

  مع انتهاء مشــــاعر احلج وعطلة عيد األضحى توقع مصدر امني مطلع 
لـ «األنباء» أن يكون قرابة ٤٠٠ ألف شــــخص اســــتخدموا منفذي الســــاملي 
والنويصيب مؤخرا، الفتا إلى أن أكثر هذه األعداد كانت من املغادرين، وأشار 
املصدر إلى أن كامل قوة املنفذين كانت متواجدة حتسبا لعودة األعداد الغفيرة 
من املغادرين خالل يومي امس اجلمعة واليوم السبت. وقال املصدر األمني: 
خالل العطلة استخدم منفذ النويصيب نحو ١٤٠ ألف شخص، مؤكدا أنه خالل 
ثاني أيام العيدـ  األربعاء املاضيـ  بلغ عدد مستخدمي منفذ النويصيب ٢٦٢٥٦ 
شخصا، وأوضح أن رجال املنفذ وعلى رأسهم مسؤول نوبة (ج) فالح سالم 
بذلوا جهودا جبارة في تسهيل إجراءات السفر واملغادرة. وأضاف: خالل ثالث 
أيام العيد بلغ عدد املغادرين والقادمني من منفذ النويصيب ١٩٤٢٣ شخصا 
وخالل يوم أمس، رابع أيام العيد، بلغ عدد األشخاص الذين استخدموا املنفذ 
حتــــى الثالثة عصرا قرابة ٢١ ألفا، مرجحا أن يصل إجمالي األعداد مع نهاية 

العطلة ـ اليوم السبت ـ إلى نحو ٤٠٠ ألف شخص. 


