السبت

طالع ص ()16

ي � ��وم� � �ي � ��ة ش���ام� �ل���ة  40صفحة  100فلس

 28محرم

www.alraimedia.com

1433ه� املوافق  24ديسمبر  2011السنة السادسة Saturday 24 Dec. 2011 • Issue No A0-11863

تظاهرة سلمية مئة في املئة ...تعبير عن الرأي وانسحاب دون ضجيج ورضا أمني

ورد بال شوك في ...تيماء

• الحمود قاد مركز العمليات عن بعد ّ
وزود قياداته بالتعليمات :ضبط النفس وعدم استعمال العنف
• شخصيات بينها البراك والجاسم والديني والفضالة تطرح مبادرة لحل قضية البدون
| كتب حسين الحربي وغازي الخشمان
وغانم السليماني وعزيز العنزي |

اللواء الدوسري يتلقى ورودا من طفلة بدون تجمعت مع املتظاهرين في تيماء امس

(تصوير نور هنداوي)

مصادر في «السجل العقاري» أكدت ل� «الراي» أنه بريء من تهمة اإلتجار بالعقارات

وردة ب��دال من خرطوم م��اء ،وابتسامة عوضا عن ضيق
تنفس نتيجة قنبلة دخ��ان�ي��ة ،وه ��دوء صاحبته ح��ري��ة في
ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ال� ��رأي وان �س �ح��اب س�ل�م��ي ،ب ��دال م��ن الضجيج
وعمليات الكر والفر( .تفاصيل ص )2
هكذا طوى املشهد نفسه على تظاهرة البدون في تيماء،
فيما ط��رح ع��دد م��ن ال�س�ي��اس�ي��ن م �ب��ادرة مل�ع��ال�ج��ة القضية
برمتها ي��وق��ع عليها امل��رش�ح��ون الن�ت�خ��اب��ات مجلس األم��ة
ويلتزمون تنفيذها في حال فوزهم وتكون في عهدة البرملان
الجديد.
وان�ط�ل�ق��ت ال�ت�ظ��اه��رة ب�ع��د ص��الة ال�ج�م�ع��ة وس ��ط وج��ود
ن� �س ��ائ ��ي ،وج � �م ��ع م� ��ن االط� � �ف � ��ال ب� ��االض� ��اف� ��ة ال � ��ى ن��اش �ط��ن
سياسين ،وف��ي ح��وال��ي ال�س��اع��ة ال��واح��دة وع�ش��ري��ن دقيقة
ظهرا اكتفى ع��دد كبير من أبناء ال�ب��دون بايصال الرسالة،
وف �ض �ل��وا االن �س �ح��اب م��ن س��اح��ة ال �ت �ج �م��ع ،م �ق��دم��ن ال�ش�ك��ر
وباقات من ورد القرنفل و«األوركيد» لرجال األمن ،وقيادات
وزارة الداخلية التي لم تستعن بالقوات الخاصة ،وانفض
التجمع بسالم.
وبينما أعلن اللواء محمود الدوسري ان وزي��ر الداخلية
سيلتقي م��ع وف��د م��ن «ال �ب��دون» ي��وم األح ��د امل�ق�ب��ل ملناقشة
قضية املعتقلن وبعض املطالب ،نفى ما تردد من اشاعات
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ّ
«الخامسة» تجري «تشاورياتها» اليوم وعنزة زكت مرشحها

القبائل ترسم خريطة التحالفات
• التحالف اإلسالمي الوطني في «األولى» لن يضم أي مرشح من تيارات أخرى إلى قائمته
ّ
• الكنادرة يفضلون خوض االنتخابات بروح الفريق الواحد الستعادة مقعدهم الذي فقدوه
| كتب فرحان الفحيمان
وتركي المغامس |

املويزري :أخوض االنتخابات أنا وأخي علي الدقباسي في قائمة واحدة

م��ع ب ��دء رس ��م ال�ق�ب��ائ��ل لخريطة
التحالفات في ال��دوائ��ر التي تحمل
ً
فيها ثقال يزداد الوضع االنتخابي
في الدوائر كافة حماوة ،خصوصًا
م��ع فتح ب��اب الترشيح النتخابات
مجلس .2012
ودخ � �ل� ��ت ال � ��دائ � ��رة االن �ت �خ��اب �ي��ة
ال �ث��ال �ث��ة م��رح �ل��ة أك� �ث ��ر ج ��دي ��ة ب�ع��د
ف �ت��ح ب ��اب ت�س�ج�ي��ل امل��رش �ح��ن ،ام��ا
ف��ي ال��دائ��رة األول��ى فعلمت «ال��راي»
أن التحالف االس��الم��ي الوطني لن
يضم أي م��رش��ح م��ن ت �ي��ارات أخ��رى
الى قائمته «ألن هذه التجربة باءت
بالفشل ف��ي انتخابات  2009حيث
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ّ
الجويهل توقع «ربيعًا عربيًا» في الدوائر
• 10مرشحني سجلوا في اليوم الثالث
واإلجمالي ارتفع إلى  166مرشحا ومرشحة
| كتب علي العالس وهاني شاكر
وسلمان الغضوري وفهد المياح |

ال�ه��دوء ك��ان أم��س سيد امل��وق��ف ف��ي إدارة ش��ؤون
االن �ت �خ��اب��ات ،ول ��م ي �ت �ق��دم ل�ل�ت�س�ج�ي��ل س ��وى ع�ش��رة
مرشحني ليرتفع اإلجمالي في األيام الثالثة على فتح

باب الترشيح الى  166من ضمنهم  8مرشحات.
وك��ال �ع��ادة ل��م ت �خ��رج ت�ص��ري�ح��ات امل��رش�ح��ني عن
تقييم أداء املجلس السابق والعالقة بني السلطتني،
ومستقبل تلك العالقة ،إذ وجه مرشح الدائرة الرابعة
ش�ع�ي��ب امل ��وزي ��ري ج�م�ل��ة رس��ائ��ل للشعب الكويتي
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فيلتمان يعتبر املجلس الوطني ً
ممثال شرعيا للشعب السوري

تفجيران انتحاريان يستقبالن العرب في دمشق
ّ
ورستم غزالة يتوقع مزيدًا من التدهور
• رئيس أركان الجيش السوري الحر ل� «الراي» :التفجيران من صنع النظام لكسب نقاط أمام الرأي العام الدولي
ب� ��اغ� ��ت ت� �ف� �ج� �ي ��ران ان� �ت� �ح ��اري ��ان
استهدفا ،أمس ،مقرين للمخابرات
ً
في دمشق وأوقعا  65قتيال ومئات
ال� �ج ��رح ��ى ون �س �ب �ت �ه �م��ا ال �س �ل �ط��ات
السورية الى تنظيم «القاعدة» ،وفد
الجامعة العربية ال��ذي يعد لبعثة
املراقبن في يومه االول في سورية،
رغم ان مهمة البعثة وفق ما أقرتها
الجامعة العربية تتمثل في التحقق
م � ��ن وق� � ��ف ال� �ق� �م ��ع ال� � � ��ذي ت �م ��ارس ��ه
السلطات السورية ضد املتظاهرين
السورين والذين تظاهروا في عدد
من مدن البالد وسقط منهم عشرات
القتلى برصاص االمن.
واع �ت �ب��ر رئ �ي ��س أرك� � ��ان ال�ج�ي��ش
السوري الحر العقيد احمد حجازي
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تحذير من تفجيرات في لبنان
تستهدف مناطق مسيحية
| خاص « -الراي» |

ح��ذرت مصادر ديبلوماسية عربية من حصول
تفجير ض��د كنيسة لبنانية او ف��ي مناطق لبنانية
ت �ش �ه��د اح� �ت� �ف ��االت ع� �ي ��دي امل � �ي� ��الد ورأس ال �س �ن��ة
«ان �س �ج��ام��ا م��ع س�ي��اس��ة االوراق ال �ت��ي ه ��دد ال�ن�ظ��ام
السوري باستخدامها وتحديدا ورقة تنظيم القاعدة
التي استعملت امس في تفجير كفرسوسة».

وش �ك �ك��ت امل� �ص ��ادر ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر «ف ��ي ال ��رواي ��ة
السورية للتفجير» ،مشيرة ال��ى ان النظام السوري
يقحم املجتمع في دوام��ة خطرة من العنف الطائفي
وامل��ذه�ب��ي «وه ��و م�ه��د لكفرسوسة بحملة اعالمية
اس �ت �خ��دم ف�ي�ه��ا وج��وه��ا ج��دي��دة م�ث��ل وزي ��ر ال��دف��اع
ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��اي��ز غ �ص��ن» ،م�ع��رب��ة ع��ن خ�ش�ي�ت�ه��ا من
وج��ود ات�ف��اق اقليمي يمتد م��ن ط�ه��ران ال��ى ضاحية
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سجالت أحمد السعدون في قطر
خالية من أي منحة أو هبة
| كتب ماجد العلي |

�ؤول��ة ف ��ي ق �ط��اع
أب �ل �غ��ت م� �ص ��ادر ق �ط��ري��ة م �س� ُ
السجل العقاري «ال��راي» أن كل ما ذكر عن أمالك
«مجاف
للنائب السابق أحمد السعدون في قطر
ٍ
وعار عن الصحة وال أساس له».
للحقيقة
ٍ
وشددت املصادر على براءة ذمة السعدون مما
ُ
نسب اليه «اف �ت��راء» على ان��ه يملك ع�ق��ارات كثيرة
في قطر تقدر قيمتها باملاليني من الدوالرات إن لم
يكن أكثر ،وأفصحت أنها ال تبرئ ذمة السعدون

اعتباطا ودون أدلة« ،اذ حقيقة ال يوجد في سجالت
الدوائر العقارية في قطر ما يشير ال من قريب وال
من بعيد الى ان السعدون يملك عقارات او انه قام
بعمليات شراء وبيع في هذا القطاع».
وش� � ��ددت امل � �ص ��ادر أي �ض ��ا ع �ل��ى ن� �ق ��اوة ث��وب
ال �س �ع��دون م ��ن أي ع�م�ل�ي��ة ع �ق��اري��ة ،الس �ي �م��ا من
جهات رسمية ،حيث لم يسجل التنقيب في دفاتر
السجالت العقارية عن أي منحة أو هبة للسعدون
من أي جهة رسمية كانت ،معللة التأخر في إعالن
ب� ��راءة ذم ��ة ال �س �ع��دون ال ��ى ال��وق��ت ال ��ذي اس�ت�غ��رق��ه

التنقيب في سجالت الدوائر العقارية للخلوص الى
النتيجة األخيرة.
ومل��زي��د م��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة ل�ف�ت��ت امل �ص��ادر ال ��ى أن
نجل السعدون عبدالعزيز قام بعمليتني عقاريتني
بسيطتني عبر شرائه أراضي بمساحات صغيرة
ف��ي ق�ط��ر ،ش��أن��ه ش��أن أي خليجي ق��د ي��رغ��ب في
االستثمار ،لكن العمليتني برمتهما ال ترقيان بأي
حال الى سقف أن يكون مادة لالتهام ،موضحة أنه
باستثناء هاتني العمليتني لم ترصد ألي من أبناء
السعدون أي عملية عقارية في قطر.

