
 فيمـــا أكد نائـــب رئيس 
الوزراء ووزيـــر اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح أن 
«الكويت ال ميكن أن تتخلى 
عن أبنائها احملتجزين من دون 
وجه حق في غوانتانامو وأن 
صاحب السمو األمير هو من 
يطالب بهم»، شددت السفيرة 
األميركية لدى الكويت ديبورا 

جونز على أن أحدا في الكويت لم يوص بالسماح 
الكويتيـــني باملوت،  حملتجـــزي غوانتانامـــو 
وقالـــت في تصريح صحافـــي: «أود أن أوضح 
أن احلكومة الكويتية كانـــت دائما ما تطــالب 
بعودة احملتجزين الكويتيني في غوانتانامو، وقد 

تركزت مناقشاتنا حول  هذه 
املسألة على السبل التي من 
شأنها أن تسهل اطالق سراح 
هؤالء املعتقلني الذين نعتقد 
أنهم ال يزالون يشكلون تهديدا 
ملصالح الواليات املتحدة بل 
ومصالح حلفائنا، مبا فيهم 
الكويـــت، وفـــي خضم تلك 
احملادثات العامة التي تناولت 
العقبـــات والصعوبـــات القانونية التي تواجه 
املجتمع املدني في التعامل مع االرهابيني املنتمني 
الى دول غير ارهابية، لم يوص أي شخص في 
أي وقت على محمل اجلد بأن نسمح للمحتجزين 

في غوانتانامو باملوت». 

ــذر الزعيم الليبي معمر القذافي   عواصم ـ وكاالت: ح
ــيل من املهاجرين األفارقة يحولها  القارة األوروبية من س
ــلمني سيكتسحونها ما لم  ــوداء» وبأن املس الى «قارة س
تقدم الدول الغربية قرابة ٦ مليارات دوالر ملكافحة الهجرة 
ــي مؤمتر «القارة  ــروعة. وإذ وصف القذافي ف ــر املش غي
ــة بني اجلانبني  ــا» العالقة االقتصادي ــة وافريقي األوروبي
بالفاشلة، فقد قال «علينا ان نوقف الهجرة غير القانونية، 
فإذا لم نفعل ستتحول أوروبا إلى السواد وسيغلب عليها 

أناس بديانات مختلفة وستتغير أوروبا».

 لندن ـ يو.بـــي.آي: عادت النعجة دوللي الـــى واجهة االحداث 
مجـــددا ولكن بصيغة رباعية هذه املرة، اذ أعلن العالم البريطاني 
البروفيسور كيث كامبل الذي سبق أن استنسخ النعجة «دوللي» 
عن «والدتها من جديد» موضحا انه متكن من استنســـاخ ٤ منها. 
وافادت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ان استنساخ النعاج 
األربع والتي أطلق عليها اسم «دوللي»، هي نسخ جينية طبق األصل 
عن «دوللي» األصلية التي قتلت قبل ٧ ســـنوات نتيجة معاناتها 
من مشـــاكل صحية. وقال العالم الذي يحتفظ بالنسخ كحيوانات 
أليفة في أرض بجامعة نوتينغهام ان «دوللي حية وبخير وجينيا 
هذه هي دوللي». يشـــار إلى ان النعجة استنسخت في العام ١٩٩٦ 
وبقيـــت حتى فبراير ٢٠٠٣. واكد كامبل ان املستنســـخات األربع 
بصحة جيدة وقد متت والدتهن من رحم نعجة تعرف باسم «رايلي» 
مضيفـــا ان «ما من قلق على صحتهن وال تظهر أي إشـــارات على 
إصابتهن بالتهاب املفاصل كما حصل مع دوللي من قبل». وكانت 
دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه بنجاح من خلية جسمية 
في مؤسسة أدنبره في اســـكوتلندا، واحدثت وقتها موجة انتقاد 

حول اخالقيات عملية االستنساخ. 
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 أحدث تسريبات «ويكيليكس»

 سـاركوزي األميركي: قبـــل انتخابه، أقنع 
الرئيس نيكوال ساركوزي الواليات املتحدة 
الفـــرنسي األكـــثر تأييــدا  بأنه الزعيم 
ألميركا منذ احلرب العاملية الثانية حتى انه 
بحث في مسألة إرسال قوات فرنسية إلى 
العراق حسبما كشفت برقيات ديبلوماسية 
أميركية سربـــها موقــع «ويكيليكس»، 
وكتبت السفارة األميركية في باريس في 
٢٠٠٦ ان الرئيس الفرنسي «لقب بساركوزي 
األميركي ودعمـــه ألميركا صادق وينبع 

من القلب».
  األسد «إيران ليسـت مهتمة بتطوير سالح نووي»: 
كشـــف موقع «ويكيليكس» ان الرئيس 
السوري بشار األسد أوضح لوفد أميركي 
ان إيران ليست مهتمة بتطوير سالح نووي 
وان حل عالقات بالده بحماس وحزب اهللا 
«بشكل مقبول» ممكن بعد التوصل إلى 

سالم إقليمي شامل.
  موسى «مش ناقصني»: ملا سئل األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى عن تسريبات 
موقع «ويكيليكس» متنى األمني العام أال 
تؤثر هذه الوثائق على عالقة العرب بإيران 

وقال: «مش ناقصني».
  قائد احلرس الثوري صفع جناد: ذكرت إحدى 
الوثائق املسربة أن الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد تلقى صفعة من قائد احلرس 
الثوري اللواء محمد جعفري في اجتماع 
ملجلس األمن القومي في طهران حول دعم 

حرية الصحافة.
  كرزاي أفرج عن معتقلني خطرين: قالت وثيقة 
أخرى مسربة ان الرئيس األفغاني حامد 
كرزاي قد أفرج عن معتقلني خطرين وعفا 
عن بعض كبار جتار املخدرات لعالقتهم 

بعدد من املسؤولني. 

 توجه نيابي لمقاطعة جميع الجلسات
 «إال الدستور» تنطلق من ديوان السعدون السبت.. و١٠ نواب لعقد جلسة خاصة االثنين المقبل إلسقاط تقرير «التشريعية» عن حصانة المسلم باعتباره غير دستوري

 (متين غوزال)  النواب د. جمعان احلربش ومبارك الوعالن وفالح الصواغ وخالد الطاحوس ومسلم البراك وأحمد السعدون ود. فيصل املسلم وعلي الدقباسي ود. وليد الطبطبائي خالل اجتماعهم في مكتب السعدون أمس  

 إيقاف أعمال المجلس يحتاج 
إلى استقالة ٣٣ نائبًا

 تداول بعض النواب أمس فكرة االستقالة اجلماعية كرد 
على مقاطعة احلكومة للجلسات وقد حددت املواد ٩٦ و٨٤ 
من الدستور و١٧ و١٨ من الالئحة الداخلية للمجلس الشروط 
الواجب توافرها إليقاف أعمال مجلس األمة وأهمها وجوب 
خلو مقاعد عدد أكثر من النصف + واحد من النواب وانتفاء 
عضويتهم ألي سبب وهو النصاب القانوني الذي يشترط 
توافره لعقد أي جلسة من جلسات املجلس أي «٣٣» نائبا.

  وقد وضعت هذه املـــواد النواب أمام فرضية عدم توافر 
العدد املطلوب إلمتام هذا الســـيناريو حيث جرى استبعاد 

الفكرة. 

أبورميـــة ومحمد هايف ثم خرجت 
كتلة التنمية واإلصالح لعقد مؤمتر 
صحافي بينـــت خالله أن احلكومة 
ومؤسسة الفســـاد وبعض النواب 
آثروا عـــدم الدفاع عن الدســـتور. 
مصادر مـــن اجتماع الــــ ١٩ قالت

لـ «األنباء» ان النائب السعدون حتدث 
عن وجود سوابق حول سحب طلبات 
كانت تتعارض مع الدســـتور وان 
عدم حضور احلكومة أسهم في عدم 
تسجيل سابقة بالتصويت على طلب 
فيه مخالفة دستورية وان اجللسة 
اخلاصة تهدف إلسقاط «التشريعية» 
من جدول األعمال. وأضافت املصادر 
أن بعض النواب املجتمعني طرحوا 
فكرة االستقالة اجلماعية ثم جرى 

استبعاد الفكرة الحقا لتطرح فكرة 
مقاطعة النواب جلميع اجللســـات 
املقبلة إذا لم حتضر احلكومة اجللسة 
اخلاصة األسبوع املقبل. من جانبه، 
اعتبر أمني عـــام التحالف الوطني 
الدميوقراطي خالد اخلالد «إفشـــال 
جلســـات مجلس األمة اســـتفزازا 
حكوميا ـ نيابيا». وقال اخلالد: «ما 
حدث استفزاز حكوميـ  نيابي وتفريغ 
للدستور من محتواه وتسجيل سابقة 
تاريخية برفع احلصانة عن نائب 
ملا أبداه من رأي حتت قبة عبداهللا 
السالم»، مشيرا الى ان عقد اجللسات 
حق أصيل للشعب الكويتي لتحقيق 

تطلعاته ومناقشة قضاياه. 

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
  أدت مقاطعة احلكومة وبعض 
النــــواب جللســــتي أمــــس وأمس 
األول وعدم انعقادهما بسبب عدم 
اكتمال النصاب، حيث كان من املقرر 
التصويت على طلب رفع احلصانة 
عن النائب د.فيصل املســــلم، أدت 
الــــى والدة كتلــــة نيابيــــة جديدة 
الدستور» تتكون من  باسم «كتلة 
٢٦ عضوا شــــملت جميــــع أطياف 
املجلس. وأصدرت الكتلة اجلديدة 
بيانا مســــاء أمس صاغــــه النواب 
أحمد السعدون وعادل الصرعاوي 
ود.جمعان احلربش اعتبرت فيه أن 
طلب رفع احلصانة عن املسلم غير 
دستوري وطالبت احلكومة بسحب 

طلبها واعتباره كأن لم يكن.
  وأعلنت الكتلة ذاتها بدء انطالق 
حملة «إال الدستور» بأولى ندواتها 
في ديوان النائب احمد الســـعدون 
مســـاء الســـبت املقبل على أن يتم 
اإلعالن عـــن مواعيد وأماكن انعقاد 
الندوات األخرى تباعا. وأمس قدم 
عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة 
االثنـــني املقبل املوافـــق ٦ اجلاري 
ملناقشـــة تقرير «التشريعية» عن 
النائب املســـلم  رفع احلصانة عن 
بعد فشل جلسة أمس التي حضرها
٢٦ نائبـــا باإلضافـــة إلـــى الوزير 
البصيري فقط، وبعد رفع جلســـة 
األمس عقد ١٩ نائبا اجتماعا موسعا 
في مقر جلنة حماية األموال العامة 
تدارسوا خالله اخليارات املطروحة 
للتعامل مع قضية مقاطعة احلكومة 
للجلسات إلفشال نصابها وذلك بعد 
ان سبق هذا االجتماع اجتماع مبدئي 
في مكتب النائب احمد الســـعدون 
حضره نواب «الشعبي» وانضم إليهم 
بعد ذلك نواب «التنمية واإلصالح» 
ثم مبارك الوعـــالن ود.ضيف اهللا 

 السفيرة األميركية: لم يوِص أحد  على محمل الجد 
بالتخلص من  محتجزي غوانتانامو الكويتيين

 القذافي يحّذر أوروبا: ادفعوا ٦ مليارات 
دوالر وإال ستتحولون إلى قارة سوداء

 النعجة المستنسخة «دوللي».. صارت ٤

 محمد الصباح: ال يمكن أن نتخلى عن أبنائنا وسمو األمير هو من يطالب بهم

 الشيخ جابر اخلالد

 معمر القذافي 

 النعجة املستنسخة «دوللي» 

 ديبورا جونز

 اإلنتربول يالحق مؤسس «ويكيليكس» بتهمة  اغتصاب ! 
 عواصـــم ـ وكاالت: مـــازال ســـيل 
«الفضائح» التي كشفها موقع ويكيليكس 
يشكل عبئا على الديبلوماسية األميركية 
دفع وكيل وزارة اخلارجية األميركية 
وليام بيرنز الى االعتراف بأن الوثائق 
أحلقت ضررا كبير باجلهود الديبلوماسية 
األميركية. أما الفصل اجلديد في فصول 
القضية، فهو إصدارات الشرطة الدولية 
(االنتربول) «مذكرة حمراء» في قضية 
«اغتصاب» شـــابة في الســـويد، ضد 
مؤســـس ويكيليكس جوليان أساجن. 
لكـــن جوليان الذي قـــدم طلبا لنقض 
املذكرة دعا في مقابلة صحافية وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
إلى االســـتقالة «إذا صحـــت مطالبتها 
ديبلوماسييها بالتجسس على نظرائهم 

التســـريبات أن  األجانب» وفي جديد 
الفرنســـي نيكوال ساركوزي  الرئيس 
أزعج بتصرفاته وأسلوبه مستضيفيه 
السعوديني خالل أول زيارة له إلى اململكة 
إذ جتنب األكل من الطعام احمللي وروج 
الفرنسية. من جهة  بفوقية للشركات 
أخرى، تساءلت الصحف األرجنتينية 
عما دفع بوزيرة اخلارجية األميركية، 
هيالري كلينتون، ألن تطلب من موظفي 
سفارة بالدها في العاصمة األرجنتينية 
معلومات عن احلالة العقلية للرئيسة 
كريستينا كيرشنر، وعما إذا كانت تتناول 
أدوية مهدئة لألعصاب ولم جتد لذلك 
تفسيرا إال «لغيرة تشعر بها من رئيسة 
األرجنتني كامنة في نفسها وغير واضحة 

للعيان».

 في جديد التسريبات: ساركوزي سبب إزعاجًا للسعوديين لرفضه تناول طعامهم وترويجه بفوقية للشركات الفرنسية

 الوثائق المسربة تفّجر خناقة نسوان بين كلينتون ورئيسة األرجنتين

 رئيس هيئة األمر بالمعروف بمكة: المرأة يمكنها القيادة وليس عليها تغطية وجهها
 جدة ـ أ.ف.پ: وسط ترحيب وتصفيق 
كبير من املشاركات في مؤمتر تنمية املرأة 
في جدة، انتقد مســــؤول فــــي هيئة االمر 
باملعروف بالسعودية حظر االختالط بني 
اجلنسني في األماكن العامة وقال ان املرأة 
ميكنها شرعا قيادة السيارة وليس عليها 
تغطية وجهها. وقال احمد الغامدي رئيس 
هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر في 
منطقة مكة املكرمة انه ال يوجد في االسالم 
ما مينع املرأة من قيادة السيارة بالرغم من 

حظر السلطات السعودية لذلك.
  وعن النقاب، ذكــــر الغامدي ان «هناك 
اختالفا في تفسير اآلية القرآنية، االمر الذي 
جعل بعض العلماء يفتون بوجوب تغطية 
كامل اجلسم، في املقابل آخرون أفتوا بجواز 
كشف الوجه والكفني الى املرفقني وهناك من 

قال بجواز كشف الشعر كذلك».
  واشار الغامدي الى ان حظر االختالط 
يجب ان يكون على النساء والرجال الذين 
يلتقون سرا وليس في االماكن العامة، في 
وقت تتمســــك الشرطة الدينية في اململكة 

بحظر كافة اشــــكال االختالط بني النساء 
والرجال من غير احملارم. واعتبر الغامدي ان 
«االسالم امر بتغطية جسم املرأة ملساعدتها 

على املشاركة في احلياة االجتماعية وليس 
ملنعها من ذلك». وقوبــــل حديث الغامدي 
بتصفيق حار من النساء احلاضرات اللواتي 

كن يلبسن جميعهن العباءات السوداء التي 
يجب ان تلبسها جميع النساء على ارض 
اململكة. وجــــاءت تصريحات الغامدي في 
اطار مؤمتر «مشــــاركة املــــرأة في التنمية 

الوطنية».
  وكانت هيئة االفتاء الســــعودية، اعلى 
سلطة دينية في اململكة، أفتت بعدم جواز 
عمل املرأة على صندوق الدفع (كاشيرات) 
في احملــــالت التجارية، ناقضة بذلك قرارا 

يجيز ذلك من قبل وزارة العمل.
  من جهتهــــا، انتقدت نورة الفايز نائبة 
وزير التربية والتعليم واول امرأة حتتل 
منصبا في احلكومة السعودية، عدم حتقيق 
تقدم في مجــــال النهوض باملرأة والفرص 

التعليمية املتاحة.
  وطالبت الفايز النساء بالصبر ووعدت 
باملساعدة في ايجاد حل ملشاكل احلوادث 
املتكررة التي تتعرض لها املعلمات اللواتي 
ينتقلن الى مناطــــق بعيدة للعمل ويعدن 
للمبيــــت في منازلهن النــــه يحظر عليهن 

املكوث عند غير محارمهن. 

 ترحيب «نسائي» كبير بانتقاده حظر االختالط بين الجنسين في األماكن العامة 

 مصر: البرلمان الجديد بـال «إخوان» وال «وفد»   ص٤١ 

 الكويـت تتبـرع بـ ٥٠٠ مــليون دوالر لتنميـة شـرق 
السـودان ومجموع االلتزامات تجاوز المليار   ص١٠ و١١ 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير اخلارجية اإليراني منوچهر متكي

 متكي: األمير أكد أن وثائق «ويكيليكس» هدفها نشـر 
الفتنة ولن تؤثر على عالقاتنا الثنائية  ص٢ و٣ و١٠ و١١ 

 إسرائيلي يتقاضى عمولة 
  عن كل مريض كويتي في ميونيخ 

 كويتي عشريني يريد
   التحول إلى «المسيحية»

 حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» من مصادر صحية 
مطلعة ان التعاقدات واالتفاقيات التي 
أبرمتها وزارة الصحة بحضور وكيل 
الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي ومدير 
إدارة العالج في اخلارج محمد املشعان 
مع املستشفيات األملانية في ميونيخ 
أجنزت عبر وسيط إسرائيلي اجلنسية 
من أصل فلسطيني، حيث حصل األخير 
على «عمولة» جراء التعاقدات. وأشارت 
املصادر إلى ان الوسيط يحمل جوازين 
احدهما أملاني واآلخر إسرائيلي، وعلمت 
«األنباء» تورط أحد املســــؤولني في 

الوزارة في عملية العمولة. 

 مؤمن المصري
  قضـــت الدائرة املدنية التاســـعة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة املستشار 
خالد العثمان بشـــطب دعوى مواطن 
كويتي عشريني يطالب فيها بتغيير 
ديانته من اإلسالم إلى املسيحية وذلك 
لعدم حضوره أو حضـــور محاميه. 
وتضمنت الدعوى، التي أقامها الشاكي، 
اآلتي «الطالب كويتي اجلنسية ومسلم 
الديانة إال أنه عند بلوغه سن الرشد 
اختار بإرادته الديانة املسيحية واعتنقها 
ومتمسك بجميع تعاليمها ومبادئها حتى 
تاريخه» وقد قدم املواطن الشكوى في ٦ 
أكتوبر الفائت مطالبا بتغيير ديانته إلى 
املسيحية في أوراقه الرسمية. وحيث 
ان املواطـــن لم يحضر جلســـة امس 
ولم يحضر عنـــه محاميه ليمثل أمام 
احملكمة فقد قررت احملكمة شطب دعواه 
وال يعرف إلى اآلن األسباب احلقيقية 

وراء تراجعه عن دعواه. 

 الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

 الذكرى الـ ٣٩ لتأسيس االتحاد اإلماراتي : 
ها حدود  ص٢٦و٢٧   آمال ال سقف لها وطموحات ال تحدُّ

 التفاصيل ص٤٢

 التفاصيل ص٦-٩

 ضبط ٤ أطنان جديدة
  من اللحوم واألغذية الفاسدة

 بداح العنزي
  متكنت البلدية من ضبط ٤ أطنان 
جديدة من اللحوم واألغذية الفاسدة 
داخل مخزن مخالف في منطقة كبد، 
بعد ان توصل فريق من إدارة األغذية 
املستوردة ملعلومات حول ذلك املخزن، 
وشـــملت الضبطية حلوما فاســـدة 
وبهارات ومعلبات، ومت التحفظ عليها 
وإغالق املخزن. من جهة أخرى، أتلفت 
البلديـــة ٣ أطنان من املواد الغذائية 

 التفاصيل ص٢١الفاسدة في صبحان.  


