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 ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يفتتح عالم فيراري أبوظبي ـ أكبر مدينة ترفيهية مغطاة بالعالم 

Al-Anbaa Saturday 4th December 2010 - No 12470يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 28 من ذي احلجة 1431 ـ 4 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 >>>>> 

 قطر َتِعد العالم بمونديال «مثالي»
 متطرفون: في العام  ٢٠٢٢ لن يكون هناك قطر أو الكويت أو السعودية بل إمارة اسمها دولة اإلسالم  القرضاوي ردًا على أوباما: «مش معقول قطر تقدر تشتري أصوات وأميركا ما تقدرش!»

 توقعات بنمو االقتصاد القطري ٢١٪ في ٢٠١١.. وصحف أميركية عبرت عن دهشتها: واحدة من أصغر الدول حطمت أحالمنا باالستضافة 

 نواب لـ «األنباء»: استضافة قطر للمونديال شرف وفخر لكل خليجي وعربي  ص٢٥

 أمير قطـر: نعدكم بمنشـآت رياضية سـيفتخر بها العـرب  ص٢٧
 قطـر فرضت نفسـها العبـًا أساسـيًا فـي الرياضـة والثقافة ص٢٨
 الدوحة تحتضـن أفراح الخليـج والعرب باإلنجـاز التاريخي ص٢٩
 سـفير الملف القطري العنبري: نريد التحول من التنظيم الى المنافسة ص٣٠ 

 أهل الكويت: الملف القطري اسـتطاع التغلب على ملفـات دول متقدمة  ص٢٦ 

 ملف خاص في «األنباء» اليوم:  قطر «دوحة العالم» في مونديال ٢٠٢٢ 

 القاعدة تراجعت عن  قطع  «األنباء» تواصل نشر أحدث تسريبات «ويكيليكس»
رأس سعودي وإرساله 

لمساعد وزير داخلية المملكة

 مدرب السعودية: منتخب 
الكويت قوي لكننا ال نخشاه 

 ولي عهد أبوظبي يفتتح 
  مدينة «عالم فيراري» 

 صنعــــاء ـ يو.بــــي.آي: نقــــل 
موقع الكترونــــي ميني أمس عن 
بـــــ «املطلع» أن  مصدر وصفــــه 
تنظيم «قاعدة اجلهاد في جزيرة 
العــــرب» كان ينــــوي قطع رأس 
مخطوف سعودي وإرساله ملساعد 
وزير الداخلية الســــعودي األمير 
محمد بن نايف. وأضاف موقع «مين 
تودي» املستقل عن املصدر الذي 
لم يذكر اسمه قوله «اثر اختطاف 
د.ظافر الشــــهري مدير مستشفى 
الســــالم مبحافظة صعدة شمال 
اليمن جنا بأعجوبة بعد ان كانت 
التــــي اختطفته  القاعدة  عناصر 
تنوي قطع عنقه وإرساله لألمير 
محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية 
السعودي». وأفاد املصدر بأن دوافع 
االختطــــاف لم تكن فقط للضغط 
على السلطة اليمنية لإلفراج عن 
عبــــداهللا الوايلي املعتقل في احد 
أجهزة األمن الرتباطــــه بتنظيم 
القاعــــدة بل تعدت ذلك إلى إجبار 
أجهزة األمن اليمنية والسعودية 
على ترك مطاردة عناصر تنظيم 

القاعدة ومالحقتهم. 

 أعرب مدرب املنتخب الســـعودي 
خوسيه بيسيرو عن سعادته بالتأهل 
للمباراة النهائية. وقال «إننا ال نخشى 
لقاء الكويت في النهائي، وانه سيعد 
فريقه بشكل جيد للمباراة». وفى مؤمتر 
صحافي مشترك حضره مدربو منتخبات 
الكويـــت واإلمارات والعـــراق، امتدح 
بيسيرو املنتخب الكويتي، وقال «إنه 
منتخب قوي لكننا ال نخافه وسنلعب 
املباراة بقوة»، معربا عن رضاه عن أداء 

فريقه وثقته في العبيه.

 افتتح ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان اكبر مدينة ترفيهية مغطاة من نوعها في العالم 
«عالم فيراري أبوظبي» من خالل الضغط على زر مصمم على شــــكل 
السقف املميز، معلنا االفتتاح الرسمي للمدينة وسط حضور نخبة من 
جنوم الرياضة والفن واالعالم، وضغط الشيخ محمد على زر االفتتاح 
الرســــمي للمدينة ليتحول املكان الى مســــرح كبير حيث استعرضت 
اللوحات الراقصة لصيادي اللؤلؤ واملوسيقى احلية، فيما انطلقت عبر 
ســــقف املدينة الترفيهية عروض رائعة لأللعاب النارية احالت سماء 

املدينة وجزيرة ياس الى اطياف من األضواء امللونة. 

 ندوة «الدستور»: رسائل إلى الحكومة بمشاركة 
  نواب سابقين ونقابات عمالية واتحادات طالبية

 حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  تتجه األنظار إلى ندوة «كتلة الدســـتور» التي ســـتعقد 
مســـاء اليوم بديوان النائب أحمد السعدون والرسائل التي 
ســـتوجهها للحكومة على خلفية قضية رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم. مصدر نيابي أبلغ «األنباء» أن عددا 
من النواب السابقني طلبوا إدراج أسمائهم في قائمة املتحدثني 
في الندوة إضافة الى نواب الكتلة كما أدرجت أسماء ممثلني 
عن النقابات العمالية واالحتادات الطالبية. وأشار املصدر إلى 
أن التركيز اآلن هو على حضور احلكومة للجلسة اخلاصة 
املقررة االثنـــني املقبل من عدمه، موضحـــا أن عدم حضور 
احلكومة يعطي رسالة سياسية واضحة وسينتج عنه حتويل 

لدائرة االتهام حول عرقلة اجللسات واإلصرار على إفشالها 
من النواب إلى احلكومة ذاتها وإلصاق صفة التعمد بها. 

  وصرح املصدر بأنه إذا كان  احلديث ينصب بكامله اآلن 
حول دستورية أو عدم دستورية طلب رفع احلصانة عن النائب 
املسلم، فإن األمور ستتغير إذا لم تنعقد جلسة االثنني، الفتا 
إلى أن «كتلة الدستور» في هذه احلالة ستتبنى خيار توجيه 

اتهام صريح للحكومة بتعمد إفشال جلسات املجلس. 
  وأوضح املصدر ذاته أن ندوة الســـعدون اليوم ستشهد 
ســـردا لســـوابق عديدة عن طلبات مخالفة للدستور، جرى 
سحبها من قبل احلكومة أو عدم التصويت عليها، مبينا أنه 
سيتم االســـتناد إليها لتبرير موقف النواب الرافضني لرفع 

احلصانة عن املسلم. من جهته، وجه النائب املسلم في تصريح 
صحافي رســـالتني، أوالهما للوزيـــر د.محمد البصيري قال 
فيها: إن تصريحات البصيري أمس األول «تذاكي من حكومة 
تفريغ الدستور» وأقول للبصيري «الفرق كبير بني من هو 
وزير عند الرئيس ومن هو وزير الكويت وإذا أردت أن تعرفه 
فراجع مواقف وزراء الشعب حمود الزيد وعبدالعزيز الصقر 
رحمهما اهللا». وكانت الرســـالة الثانية ردا على تصريحات 
النائب سعدون حماد التي قال فيها «موقفنا واضح من رفع 
احلصانة عن املسلم»، حيث قال املسلم له «نعم أخ سعدون 
موقفـــك واضح جدا، أنت مع رفع احلصانة وتأخرك املتعمد 

عن جلسة الثالثاء أكبر األدلة». 

 عواصمـ  وكاالت: بينما حرص مختلف 
املسؤولني القطريني على التأكيد ان قطر 
ســــتحرص على ان يكون املونديال الذي 
فازت بشرف استضافته «مثاليا»، من حيث 
التنظيم واألجواء، لم يستطع األميركيون 
استيعاب صدمة هزمية ملفهم أمام امللف 
القطري، وقد عنونت صحيفة «واشنطن 
بوست» أمس «قطر تهزم الواليات املتحدة»، 
مضيفة «حطمت واحدة من أصغر الدول على 
كوكب األرض (أصغر من والية كونيكتيكت) 
األحالم الكبيرة للواليات املتحدة». وقالت 
«سي.ان.ان»: بعدد يزيد قليال عن مليون 
نســــمة وبدرجة حرارة تربو على الـ ٥٠ 
درجة، اعتبرت قطر خارج املنافسة، لكن 
هذه الدولة الصغيرة املســــاحة والسكان 
أثبتت أنها مقنعة. وردا على وصف الرئيس 
األميركي باراك أوباما الختيار قطر بأنه 
«سيئ»، رد رئيس االحتاد العاملي لعلماء 
املسلمني الشــــيخ يوسف القرضاوي في 
خطبة اجلمعة أمس بقوله: احلمد هللا، أول 
مرة نفوز على أميركا في شيء، وتصريح 
أوباما هو السيئ واخلاطئ، ألنه يدل على 
سوء سياسته، ونحن نقول له: مش معقول 
يا سيد أوباما ان قطر راح تقدر تشتري 

(أصوات) وأميركا ما تقدرش! 
  جــــاء ذلك فيمــــا برز تهديــــد من أحد 
مســــتخدمي املنتدى اإللكتروني «شموخ 
اإلسالم» عرف نفسه على أنه «جليبيب 
اإلرهابي»، قال فيه: في ٢٠٢٢ لن تكون قطر 
بإذن اهللا دولة قطر، بل ستكون منضوية 
حتت اخلالفة اإلسالمية التي ينشئها الشيخ 
أسامة بن الدن في ٢٠١٧. وكتب مستخدم 
آخر عرف نفســــه باسم «حفيد احلسني» 
أنــــه في ٢٠٢٢ لن يكون هناك بلد اســــمه 
قطر وليس هناك محافظة اسمها الكويت 
وليس هناك سعودية، بل هناك إمارة اسمها 

دولة اإلسالم.
   الى ذلك، أظهــــرت تقارير اقتصادية 
نقلتهــــا «رويترز» أنه بعــــد اإلعالن عن 
استضافة قطر ملونديال ٢٠٢٢ يتوقع ان 
يبلغ منو اقتصادها فــــي ٢٠١١ نحو ٢١٪ 

مقابل ١٥٫٥٪ في ٢٠١٠.

 عدم حضور الحكومة جلسة االثنين الخاصة برفع الحصانة عن المسلم يغّير رؤية «كتلة الدستور» ويطرح خيارات جديدة

ــرف «األزرق» علي محمود حامال علم قطر عقب انتهاء مباراة منتخبنا مع العراق أول من أمس وذلك بعد تزامن فوز الكويت   مش
ــوم)  مع اإلعالن عن استضافة قطر مونديال ٢٠٢٢                (األزرق.ك

 خادم الحرمين أجرى عملية جراحية
  ثانية لتثبيت فقرات جديدة بظهره

 مفتي لبنان وسفير إيران ارتديا 
  ثوبيهما بالمقلوب في صالة االستسقاء

امللكي السعودي  الديوان   قال 
أمس ان خادم احلرمني الشريفني 
امللــــك عبداهللا بــــن عبدالعزيز آل 
سعود أجرى أمس عملية جراحية 
في منطقــــة الظهر فــــي الواليات 
املتحدة. وأضاف في بيان صحافي 
ان العملية تهدف إلى تثبيت عدد من 
الفقرات في العمود الفقري استكماال 
التي أجراها في  للعملية السابقة 
الثالث والعشــــرين مــــن نوفمبر 
املاضي وفقا للخطة العالجية التي 
أوصى بها الفريــــق الطبي. وكان 
خادم احلرمني الشريفني، نتيجة 
عملــــه املتواصل، تعرض النزالق 
غضروفي مما تطلب مواصلة العالج 

في الواليات املتحدة. 

 بيروت: في خطبة صالة االستســـقاء في مســـجد محمد األمني ژ 
الشـــيخ محمـــد رشـــيد قبانـــي،    قـــال مفتـــي اجلمهوريـــة 
ان رســـول اهللا ژ، عندما كان يســـتغيث ربه، كان يقلب رداءه تذلال 
وتضرعا له عز وجل. وتوجه الى املصلني بالقول: من اســـتطاع منكم 
ان يقلب رداءه اقتداء بســـنة نبينا محمد تفاؤال بأن يقلب اهللا حالكم 
من الشدة الى الرخاء فليفعل، وليكن ذلك شعارا وعهدا تأخذونه على 
أنفسكم بتغييركم لباسكم الباطن الى لباس اإلميان والتقوى بدال من 
لباس الذنوب واملعاصي. وبعد اخلطبة دعا املفتي قباني اهللا أن يدر املاء 
على اللبنانيني واملسلمني عموما، وقد اغرورقت عيناه بالدموع، وبادر 
الى خلع ردائه ثم ارتداه باملقلوب، وسارع السفير اإليراني غضنفر ركن 
ابادي الذي كان يشـــارك في الصالة مع السفير السعودي علي عواض 
عسيري وشـــخصيات كبيرة الى قلب ردائه واجهش بالبكاء، واقتدى 

بهذه السنة بقية املصلني.
   السفير اإليراني زار ضريح الرئيس رفيق احلريري مبعية املفتي 
قباني وســـفراء السعودية واإلمارات وفلســـطني، حيث تلوا الفاحتة 

على روحه. 

 اقتداء بالسنة النبوية

 من الماضي 

 بـدر التركيت: صنعت «كبـت» منذ ٦٠ 
عامًا ومازلت أحتفظ به وتخصصت 
  فـي بـاب «السـكة»   ص١٢و١٣ 

 خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز
 

 التفاصيل ص٣٢ 

 «الديوان» يرشح ١٧٣٢ مواطنًا ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية  ويدعو ٢٠٨  من طالبي التوظيف لمراجعته غدًا    (ص٢١ ـ ٢٣)

 «الشيوخ األميركي» يقترح مشروع قانون لمالحقة أسانج 

 «ويكيليكـس» يلجأ للبث من سويسـرا بعـد تعرضه للقرصنة  
 مدڤيديڤ: التسريبات دليل «خبث» الديبلوماسية األميركية 
 الرئيس األفغاني يعاني من الضعـف وجنون االرتياب!

 وليد جنبـالط وصـف مقتل مغنيـة بـ«الخبـر الجيد» 
 الحريـري لسيسـون: ال يبـدو أن زيارة عـون إليران 
  خففت من شـعبيته والطاشـناق حفنة من الكذابين 

 المر نصح إسـرائيل بغـزو لبنان وتدميـر حزب اهللا 
 جعجـع ألميـركا:  إيـران نقلـت غواصات لسـورية 

عمليـة  األميركـي:  القومـي  لألمـن   مستشـاران 
اسـتخباراتية معقدة وراء تسـريب الوثائق السـرية  

 أميركا وراء هزيمة فاروق حسـني باليونسكو  ص١٤ 

 التفاصيل ص٢٥ ـ ٣٠

 التفاصيل ص٣٣ 


