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Al-Anbaa Saturday 27th November 2010 - No 12463يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 21 من ذي احلجة 1431 ـ 27 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 تجنيس العسكريين «البدون» بين وزيري الدفاع والداخلية
 حملة إحصاء ٦٥ سيكون لهم نصيب «األسد» في الجنسية ومؤشرات على تجنيس ٢٠٠٠ أسرة خالل األشهر القليلة المقبلة

 السعودية تعلن كشف وتفكيك ١٩ خلية إرهابية خططت 
الستهداف مسؤولين وإعالميين ومنشآت نفطية خالل موسم الحج

 الرياض ـ وكاالت: أعلنت السلطات السعودية امس 
أنها خالل الـ٨ أشــــهر املاضية أوقفت ١٤٩ شخصا على 
عالقة بتنظيم القاعدة، وأنها أحبطت مخططات في مراحل 
متقدمة كانت تستهدف منشآت نفطية وتنفيذ اغتياالت 
بحق رجال أمن ومسؤولني وإعالميني في البلد احلرام في 
موســــم احلج. ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
(واس) عن املتحدث الرســــمي بــــوزارة الداخلية اللواء 
منصــــور التركي قوله في مؤمتر صحافي انه «بلغ عدد 
الســــعوديني بينهم مائة وأربعة وعشرين، أما اخلمسة 
والعشــــرون الباقون فمن جنســــيات مختلفة»، مضيفا 
ان أنشــــطة املشــــتبه بهم توزعت علــــى ١٩ «خلية» لها 
صالت بتنظيم القاعدة في اليمن والصومال وأفغانستان 
وتضم أعضاء من العرب ومن افريقيا وجنوب آســــيا، 

ومعظمها في بداية التكوين. وكشف التركي عن انه مت 
«اعتراض مخططات في مراحل متقدمة لتنفيذ اغتياالت 
بحق رجال أمن ومسؤولني وإعالميني ومستأمنني، وقد 
مت ضبط وثائق وأسلحة لها عالقة بتلك املخططات كما 
اتخذت اإلجراءات النظامية عبر الشــــرطة الدولية بحق 
املرتبطني بتلك املخططات من املقيمني باخلارج». وتابع 
التركي: ان أعضاء اخلاليا جندوا أنفســــهم «لنشر الفكر 
التكفيري املنحرف وجمع األموال لدعم التنظيم الضال 
في الداخل واخلارج حيث عثر في أماكن تابعة لهم على 
مبالغ نقدية مقدارها ٢٢٤٤٦٢٠ رياال (مليونان ومائتان 
وأربعة وأربعون ألفا وستمائة وعشرون رياال) باإلضافة 
إلى قيامهم بتسهيل سفر املغرر بهم إلى املناطق املضطربة 
ومحاولة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى 

واإلخالل باألمن». وقال التركي: من خالل متابعة ما يبث 
من دعايات للفكر الضال على الشبكة العنكبوتية، فقد 
مت القبض على مســــتخدم املعرفات «قاتل، أنور، احملب 
باهللا، أبو ريان»، كما مت القبض على مستخدم املعرفات 
التالية «األسد املهاجر، الغريبة، بنت جند احلبيبة، النجم 
الساطع» التي اتضح أنها تعود المرأة وقد متت معاجلة 
أمرها وتســــليمها لذويها. وأضاف التركي «ان األجهزة 
األمنية املختصة التزال ترصد التوجهات اإلجرامية للتنظيم 
الضال املتمركز في اخلارج ومحاوالت قيادته املستمرة 
إليجاد مواطئ قدم لعناصرهم داخل الوطن واستغالل 
مواسم احلج والعمرة في ذلك ونشر أفكارهم التكفيرية 
والتغرير بحدثاء الســــن وحتريضهم على اخلروج إلى 

مواطن الفتنة واالقتتال بدعاوى مضللة». 

 الخاليا مرتبطة بقاعدة اليمن والصومال وأفغانستان وأعضاؤها من العرب وأفريقيا وجنوب آسيا

 ضمت ١٤٩ شخصًا بينهم ١٢٤ سعوديًا و٢٥ من جنسيات مختلفة جمعوا ٢٫٢٤ مليون ريال
 جانب من األسلحة واألجهزة التكنولوجية التي ضبطتها الداخلية السعودية مع اخلاليا اإلرهابية 

 مبارك: أمن الخليج هو أمن مصر
ـ يو.بـــي.آي: قال   القاهـــرة 
الرئيس املصري حسني مبارك 
ان امن منطقـــة اخلليج العربي 
هو جزء من أمن بالده وان مصر 
تعطي لذلك أهمية قصوى. ونقلت 
وسائل إعالم مصرية امس عن 
مبارك بعد عودته من زيارة قام 
بها الى عـــدد من الدول العربية 
باخلليـــج قولـــه «ان األمن في 
امتداد ألمن  العربي هو  اخلليج 
مصـــر» وان «حتقيق األمن في 
منطقة اخلليج له أهمية قصوى 

بالنسبة ملصر».
  وأضاف ان «األمن في اخلليج 
العربي أمن ملصر واننا نضع في 
اعتبارنا أن اخلليج العربي امتداد 
امتداد  ألمن مصر وأمـــن مصر 
للخليج العربي وكالهما له أهمية 

قصوى بالنسبة لنا».
  وكان مبارك قد زار كال من دولة 
العربية املتحدة وقطر  اإلمارات 
والبحرين حيث أجرى مع قادتها 
مباحثات شملت أوضاع املنطقة 

والعالقات الثنائية. 

 النفط الكويتي يرتفع ١٫٦٨ دوالر
 كونا: قالت مؤسســـة البترول الكويتية أمس ان سعر برميل 
النفط الكويتي ارتفع ١٫٦٨ دوالر في تعامالت أمس ليســـتقر عند 
مستوى ٨١٫١٧ دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت أول من أمس حيث 

بلغ ٧٩٫٤٩ دوالرا للبرميل. 

 من الماضي 

 البغلـي: أعـددت أول دليـل  لمتحف 
الكويت القديم وسافرت إلى الدنمارك 
ص١٢و١٣  السـتعادة كثير مـن اآلثـار  

اإلعفـاء  نـدرس  «األنباء»:  لـ   المزيـن 
الديبلوماسية  الجوازات  لحملة  المتبادل 
مـن  وروسـيا  الكويـت  بيـن  والخاصـة 
ص٢٠و٢١ التأشـيرات   منـح  إجـراءات 

 تقييم ٨٥٠٠ موظف 
  في «األشغال» لتحديد 

مستحقي المكافآت الممتازة
 فرج ناصر

  أكد مصدر مســــؤول بوزارة 
األشغال أن الوزارة ستقوم خالل 
الشهر املقبل بعمل إحصائية شاملة 
لتقييم موظفــــي الوزارة والبالغ 
عددهــــم ٨٥٠٠ موظــــف الختيار 
املســــتحقني منهــــم ملكافآت ومن 
تنطبق عليهم شروط ديوان اخلدمة 
املدنية ملنحهــــم املكافآت املمتازة 
والدرجات باالختيار خالل مارس 
املقبلني. واضاف املصدر:  ومايو 
موظفو الوزارة سيخضعون لتقييم 
شامل وتدقيق حتى يتسنى لهم 
احلصول على هذه املكافآت. وقال 
إن الوزارة ســــتوزع خالل األيام 
القادمة اســــتمارات التقييم على 
وكالء ومديــــري ومراقبي جميع 
القطاعات بالوزارة لوضع التقاييم 

والتقارير اخلاصة باملوظفني. 

 العراق  بدأ فتح ١١ موقعًا ُيعتقد أنها 
مقابر جماعية تضم رفات أسرى كويتيين

 ذي قار ـ وكاالت: بـــدأت السلــطات األمنيـة العراقية أمس 
بفتـــح ١١ موقـــــعا في محافظـــــــة ذي قار العراقـــية للبحث 
عن رفات األســـرى الكويتيني، وذلك بنــــاء على طلب صادر 
من احلكومة الكويتية التي قدمت للســـلطات األمنية العراقية 
إحداثيـــات املواقـــع الـ ١١ التي مت حتديدها عـــن طريق األقمار 

االصطناعية.
   ووفق مســـؤول محلي في محافظـــة ذي قار العراقية فان 
الفريق العراقي شــــــرع في البـــحث أمس دون مشـــاركة أي 
فريق كويتي، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء العراق مســـاء 

أول من أمس.
  وأوضح ان املواقع الـ ١١ يعتقد انها مقابر جماعية تضم رفات 
أسرى كويتيني وفق طلب رسمي تقدمت به احلكومة الكويتية 

في وقت سابق للحكومة العراقية. 
  وعن احتمالية مشاركة خبراء كويتيني في البحث، قال: «ال 
يوجد في الفريق حاليا سوى مختصني عراقيني، ولكن هنالك 

أنباء عن رغبة الكويتيني في احلضور».
  وأشار الى وجود «مـــطالب من السفير األميركي للتدقيق 
بشـــأنها (املواقع) بغية حســـم ملف األســـرى الكويتيني في 

العراق». 

 الكهرباء والماء مجاناً ٥ أعوام للمواطنين 

 الحمود: صرف زيادة الـ ٢٠٪ لرواتب الدارسين 
بالخارج يناير المقبل بأثر رجعي من سبتمبر

 ماضي الهاجري
  في مســـعى منهم لتخفيف 
حـــدة الغالء، يتقـــدم عدد من 
النواب مبقترح إعفاء املواطنني 
من حتمل تكاليف الكهرباء واملاء 
ملدة ٥ أعوام مقبلة من تاريخ 
القانــــون متى ما وافق  إقرار 
عليه مجلس األمـــة وصّدقت 

عليه احلكومة. 
  نائب فّضل عدم ذكر اسمه 
حاليا حلني جمع التواقيع على 
انه  لــــ «األنباء»  أكد  مقترحه 
ناقـــش املقترح مع أكثر من ١٥ 
نائبا باركوا هذا التوجه وأبدوا 
استعدادهم لدعم املقترح، وأشار 
الى ان املقتـــرح يتضمن مادة 

تؤكد انه متى ما كان سعر برميل 
النفط فوق حاجز الـ ٥٠ دوالرا 
فستكون الكهرباء واملاء مجانا 
للمواطنني خالل الـ ٥ سنوات، 
واذا انخفض الى ما دون الـ ٥٠ 
دوالرا يتحمل املواطن الفاتورة 
حلني عودة سعر برميل النفط 

فوق حاجز الـ ٥٠ دوالرا. 

 ميامي ـ كونا: أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليـــم العالي د.موضي احلمود زيادة رواتب 
الطلبة الدارسني في اخلارج بنسبة ٢٠٪ جلعل 
الطلبة في حالة مادية أفضل تعزز تركيزهم على 
دراســـتهم خاصة في ظل التضخم في تكاليف 

املعيشة. 
  وأوضحت احلمــــود في تصريحات صحافية 

على هامش مشاركتها في املؤمتر السنوي الـ ٢٧ 
الحتاد طلبة الواليات املتحدة حتت شعار «ألجلك 
يا وطني.. نصنع القمم» انه سيتم صرف الزيادة 
التي أقرت الصيف املاضي مع مرتبات يناير املقبل 
بأثر رجعي من سبتمبر املاضي، مبينة أن الزيادة 
احلالية تشمل فقط مبتعثي «التعليم العالي» في 

جميع دول العالم.

 عادل الشنان
  مع بدء اجلهاز املركزي ملعاجلة قضية «البدون» 
عمله وتنفيذ خطته املعتمدة علمت «األنباء» ان 
اجلهاز بـــدأ مبخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية 
لتولي شؤون منتسبيهما من فئة «البدون» بشكل 
تام، وان يكون املعنيان بالتجنيس للمستحقني 
من منتسبي الوزارتني هما النائب األول ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير الداخلية الشيخ 

جابر اخلالد.
  وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» انه سيتم استدعاء حملة احصاء ٦٥ 
للنظر في جتنيسهم شريطة التخلص من «القيد 
األمني» من خالل القضاء أو مؤسســـات الدولة 

املختلفة املعنية بالشؤون االمنية.
  وأضافت املصـــادر ان الفئـــة التي ال حتمل 
إحصاء ٦٥ وال تدخل ضمن شـــريحة منتسبي 

وزارتي الدفاع والداخلية ســـيتم منحها إقامات 
ملدة عامني قابلة للتجديد شرط أن يعملوا خالل 
هذه الفترة على تعديل اوضاعهم بشكل رسمي 
أو التخلص من القيود األمنية املنســـوبة إليهم 
ومن ثم يتم التجديد لهم للنظر في أمرهم خالل 
العامني اآلخرين، وشددت املصادر على أن الفئة 
التي لم تقم بالتســـجيل في «اللجنة املركزية» 
املعنية بشـــؤون املقيمني بصورة غير قانونية 
ســـابقا ليس لهم أي فرصة فـــي الدخول ضمن 

برنامج عمل اجلهاز املركزي للبدون.
  وتابعت املصادر بقولها: إن حملة إحصاء ٦٥ 
ســـتكون لهم اولوية التجنيس وستكون هناك 
اجراءات مبسطة في التعامل معهم وسيكون لهم 
نصيب األســـد في اجلنسية، مشيرة الى وجود 
بعض املؤشرات لإلعالن عن جتنيس ما يقارب 

٢٠٠٠ أسرة خالل األشهر القليلة املقبلة. 

 اقتراح يتقدم به عدد من النواب لتخفيف وطأة الظروف االقتصادية التي تعانيها األسر الكويتية

 شاركت في المؤتمر السنوي الـ ٢٧ التحاد طلبة أميركا 

 فيلتمان يعد بـ «فرم» 
حـزب اهللا ببـطء.. 
وواشـنطن تنفـي
طهران  يزور   الحريري 
اليــوم: لـم أتـهم 
  الحزب باغتيال والدي 

 ص٣٥ 

(أ.پ)   صاحب امليدالية الذهبية في الكراتيه حمد النويعم على منصة التتويج     

 إبراهيم البغلي 

 السفير ناصر املزين

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 ذهبية رابعة ترصع سجل الكويت في اآلسياد بطلها النويعم
 القناعـي يسـحب أعالم الدول اآلسـيوية 
لغياب العلم الكويتي مـن المؤتمر القاري
 الحمود: األميـر وراء تحقيق اإلنجازات 
غوانـزو  في  الرمايـة  ألبطال  العريضـة 

 جوكـر «يـد» العربي طـالل عباس:
  تحقيق الـدوري والبطولة الخليجية 
أفضل هدية لتعويض الجماهير العرباوية

 األنباء الرياضية (٢٢  - ٢٨)

ء عباس   طال

  (واس) 


