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الجمعة:   خطبـة 
السـمع  وجـوب 
والطاعـة لألميـر 
واليسر العسر  في 

الحجر  على   التوقيع 
التذكاري للـمركـز 
الصحي الجديد بالروضة 
بتبـّن مــن حملــة 
 ص٦   تنمية المناطـق  ص٧ 

 محمد الصباح: نتطلع للمضي قدمًا في إيجاد الحلول لقضايا الملفات الحدودية والكشف عن مصير األسرى والمفقودين وإعادة األرشيف الوطني

 (محمد ماهر)  آالف الشيعة احتشدوا أمام حسينية معرفي إلحياء ذكرى عاشوراء صباح أمس  

 شيعة الكويت أحيوا ذكرى عاشوراء   ص١٠و١١ 

 بشرى الزين ووكاالت
  عّبرت الكويت على لسان نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح عن 
تطلعها لتعاون العراق باملضي قدما نحو استكمال 
امللفات العالقة بني البلدين وعلى رأسها امللفات 
احلدودية والكشف عن مصير األسرى واملفقودين 

وإعادة األرشيف الوطني. 
  وقال الشــــيخ د.محمد الصباح ان الكويت 
ترحب ببيان مجلس األمن الذي يدعو العراق 
لتنفيذ التزاماته املتبقية بأســــرع وقت ممكن، 
مشيدا بخطاب وزير خارجية العراق الذي أكد 
احترام بالده تنفيذ جميع االلتزامات املتعلقة 
بالكويت وتأكيده انها ستكون على سلم أولويات 

احلكومة العراقية املقبلة. 
  وأعرب الرئيس العراقي جالل طالباني عن 
أمله في أن تؤدي االتصاالت املكثفة مع الكويت 
إلى تسوية القضايا العالقة بني البلدين بروح 
االخوة، مؤكدا اننا ننبذ كل النوايا واملمارسات 
العدوانية التي انتهجها النظام السابق مع دول 
اجلوار. أما رئيس الوزراء العراقي املكلف نوري 
املالكي فقال ان الكويت تكبدت خســــائر مادية 
وبشرية فادحة بسبب االحتالل الصدامي الغاشم 
لها أواخر القرن املاضي. وأضاف املالكي في بيان 
«ان شعوب املنطقة عانت من سياسات النظام 
البائد العدوانية واعتداءاته على دول اجلوار من 
خالل حربه على اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
واحتالله للكويت الشقيقة». وأضاف: ان احتالل 

الكويت الغاشم ضاعف من معاناة الشعب العراقي 
وأحلق بالشعب الكويتي الشقيق خسائر مادية 
وبشرية فادحة فضال عما مثله من اعتداء على 
سيادة دولة شقيقة وجارة وعلى العالقة التاريخية 

بني الشعبني العراقي والكويتي.  
  من جانبه دعا نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشمي الكويت إلى حوار مباشر ملعاجلة القضايا 
املتعلقة بترسيم احلدود البرية والبحرية وملف 

التعويضات البالغـــة ٢٢ مليار دوالر. وأضاف 
ان صـــدور هذه القرارات ســـيفتح أمام العراق 
صفحة حقيقيـــة للتعاون مع الـــدول العربية 
املجاورة وخصوصا الكويت الشـــقيقة ملعاجلة 
القضايا املتعلقة بترسيم احلدود من جهة وملف 
التعويضات، من جهة أخرى، حيث حان الوقت 
اليوم للجلوس على طاولة حوار بّناء ملعاجلة 

هذه امللفات. 

 قيلولة  استراحة 

 (فأما اليتيم 
  فال تقهر)

 ليلة.. بكى فيها 
قمر الكويت 

 ص٢٤  ص٢١ 

 بقلم: صالح الشايجي  بقلم: يوسف عبدالرحمن

 وزير اخلارجية الشيخ د. محمد الصباح مصافحا أحد الديبلوماسيني اجلدد  

 ساركوزي بحث مع مسؤولين إماراتيين 
بيع طائرات رافال للجيش اإلماراتي

 إيران تحتجز ٩ بحارة إماراتيين 

 باريس ـ أ.ف.پ: أعلنت مصادر الرئاســــة الفرنســــية، أن الرئيس 
نيكوال ساركوزي أجرى مباحثات حول احتمال بيع طائرات قتالية من 
نوع رافال للجيش االماراتي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ووزير خارجية دولة االمارات الشــــيخ عبداهللا بن زايد خالل 
مأدبة الغداء التي اقامها على شرفهما في «االليزيه» الى جانب مواضيع 
متعددة. وأوضح املصدر ان «املوضوع قد بحث وأن احملادثات لم تتوقف 
ماداموا قد تناولوا هذه املسألة» ولكنه لم يعط ايضاحات اضافية، غير ان 
املسؤولني االماراتيني لم يدليا بأي تصريح حول املوضوع. وفي تصريح 
مقتضب للصحافيني وصف وزيــــر اخلارجية االماراتي االجتماع الذي 
عقد مع الرئيس ســــاركوزي بالدافئ حيث مت بحث العديد من القضايا 
االستراتيجية والسياسية والدفاعية واالقتصادية ذات االهتمام املشترك. 
وذكر الشيخ عبداهللا ان اجلانبني بحثا ايضا تطورات الوضع في لبنان 

وأزمة امللف النووي اإليراني. 

 دبــــي ـ د.ب.أ: أفاد تقرير إخباري أمــــس بأن إيران حتتجز ٩ بحارة 
اماراتيني.

  ونقلت صحيفة «االمارات اليــــوم» في عددها الصادر اخلميس عن 
مالك قوارب إماراتيني قولهم إن السلطات اإليرانية احتجزت على مدار 
األسابيع الـ ٦ املاضية ٩ قوارب صيد إماراتية على متنها ٥٠ بحارا بينهم 

٩ إماراتيني ألسباب «غير معروفة».
  وذكــــر مالك القوارب ان محتجزين اتصلــــوا بهم هاتفيا وأخبروهم 
بأن دوريات تابعة خلفر الســــواحل اإليرانية احتجزتهم واقتادتهم إلى 

السجن.

 حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري    
سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي

  أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ثقته بقدرة اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني في البالد بصورة غير قانونية على 
حســــم قضية «البدون» خالل الـ ٥ سنوات 
املقررة لذلك والتوصل إلى نهاية عادلة لها 
رغم صعوبة املهمة املوكلة للجهاز. وأضاف 
اخلرافي في تصريح صحافي بعد استقباله 
رئيس اجلهاز صالح الفضالة وأمينه العام 
الشيخ خالد الصباح أن الفضالة أبلغه بأن 
من له حق ســــوف يأخذه ومن ليس له حق 
سوف يبلغ بذلك مع مراعاة النواحي اإلنسانية 
واألخذ باالعتبار قضايــــا العالج والتعليم 

والعمل.
  وانتقل اخلرافي خالل تصريحه إلى احلديث 
عن تصنيف وســــائل اإلعالم ونْعت بعضها 
بـ «الفاسد» مشيرا إلى أن هذا ليس أسلوبا 
صحيحا وال دميوقراطيــــا ويجب االحتكام 
للقانون والقضاء حلسم أي خالف، مشددا 
على أن حرية الصحافة تنتهي عندما تتعدى 
على حرية الفرد، وحرية النائب تنتهي أيضا 

عندما يعتدي على كرامات األفراد. 

  وأوضح اخلرافي أنه تبني وجود خطأ خالل 
إعالن نتيجة التصويت على رفع احلصانة 
عن النائب حســــني القــــالف ومت تصحيحه 
حيث انتهى التصويــــت الى رفع احلصانة 

عن النائب. 
  من جهة أخرى أشاد عدد من النواب بينهم  
عسكر العنزي وسعد اخلنفور وسعد زنيفر 
بقــــرار وزير الداخلية الشــــيخ جابر اخلالد 

بالتمديد للعســــكريني اخلليجيني والبدون 
لالستمرار في أعمالهم بـ «الداخلية».

  إلى ذلك، تلتئم اللجنة التنسيقية لكتلة 
«إال الدستور» مســــاء اليوم لبحث إمكانية 
استئناف عقد الندوات اجلماهيرية من عدمه. 
مصدر نيابي مــــن الكتلة ابلغ «األنباء» بان 
اللجنة ستبحث فرص معاودة عقد الندوات 
واالحتماالت املصاحبة لهذا اإلجراء مع تداول 

أماكن واســــعة تســــتوعب  إمكانية توفير 
احلضور املصاحــــب للندوات في حال اتخذ 
قرار باســــتئنافها، وذلك حتاشــــيا حلدوث 
مواجهات وصدام مع أجهزة األمن. وأشــــار 
املصدر ذاته إلى أن الكتلة بكاملها ســــتعقد 
اجتماعا موسعا لها األحد املقبل في مجلس 
األمة ملناقشــــة تداعيات االستجواب املقدم 
لســــمو رئيس الوزراء واالطالع على قرار 
اللجنة التنسيقية في شأن الندوات. وأضاف 
أن بعض أعضاء الكتلة اليزال يضغط باجتاه 
ضرورة التفاعل الشــــعبي مع األحداث في 
حني يرى آخرون ضــــرورة تعليق الندوات 
حاليا حتاشــــيا للمواجهات بني قوات األمن 

واملواطنني. 
  وفي هذا السياق قال النائب خالد السلطان 
إن التجمع الســــلفي لم يحســــم أمره بعد في 
شأن سرية جلسة مناقشة استجواب رئيس 
الوزراء مــــن علنيتها، نافيا وجود خالف بني 
أعضاء التجمع حول االســــتجواب، بل مجرد 
وجهات نظر وحوار ونقاش. من جانب آخر، 
قال النائب د.ضيف اهللا أبورمية إن ملف وزير 
الداخلية «تورم» وان وجود الوزير يشكل عبئا 

على احلكومة وعلى الوزارة.

 إشادة نيابية بالتمديد للعسكريين «البدون» والخليجيين في «الداخلية» 
 «إال الدستور» تجتمع في المجلس األحد  لمناقشة االستجواب و«التنسيقية» تبحث استئناف الندوات في أماكن واسعة لتفادي وقوع صدامات

 الخرافي: الجهاز المركزي سيراعي الجوانب اإلنسانية في حل  قضية غير محددي الجنسية 

 CNBC عربية: «اتصاالت» توافق
   على شراء نسبة ٤٠٪ من «زين»

  ذكرت مصادر 
مطلعة ان مؤسسة 
اتصاالت اإلمارات 
وافقت على شراء 
حصــــة ٤٠٪ مــــن 
شركة زين، حيث 
صرحــــت املصادر
 لـــــ CNBC عربية 
بأن مجموعة اخلير 

قد جمعــــت حتى اآلن ٤١٪ من 
أسهم زين وقد انعكست هذه 
البورصة  التطــــورات علــــى 
التي قفزت فيها قيمة التدوال 
ملستوى قياسي يعتبر األعلى 
منذ بداية الربع األخير. وتعتبر 
هذه اخلطوة مؤشــــرا ايجابيا 
نحو تنفيذ الصفقة التي تواجه 

ضغوطات من عدة 
أطراف حاولت ان 
حتول دون جتميع 
التي مت  النســــبة 
السابق  ذكرها في 
وهي ٤٦٪، وقالت 
التي  النســــبة  إن 
جمعتها مجموعة 
اخلير حتى اآلن ال 
تشمل ١٠٠ مليون سهم اخلاصة 
بشركة الفوارس والتي كانت قد 
تراجعت عن انضمامها للصفقة. 
مــــن جهة أخرى، قــــال رئيس 
مجلــــس إدارة اتصاالت محمد 
عمران انه لن يؤكد مسألة خفض 
احلصة التي تســــعى الشركة 

لالستحواذ عليها. 

 قفزة في قيمة تداوالت البورصة أمس 

 لندن تفرج عن أسانج بكفالة
   وواشنطن تسعى التهامه بالتآمر 

 انطالق أول محاكمة لـ ٢٠٠ عسكري 
  خططوا لالنقالب على حكومة أردوغان 

 لندنـ  وكاالت: حسمت احملكمة العليا البريطانية 
اجلدل بني محامي جوليان اساجن، مؤسس موقع 
ويكيليكس، واالدعاء الســــويدي حيث أيدت قرار 
االفراج عنه بكفالة حلني الفصل في إجراءات ترحيله 
الى السويد في ١١ يناير املقبل.. ويعني هذا احلكم، 
أنه يتعني على أساجن البقاء في بريطانيا في ظل 

شروط االفراج بكفالة الصارمة.
  ويتولى دفع الكفالة، وقيمتها ٢٠٠ ألف جنيه 

اســــترليني ما يعادل ٣١٢ ألــــف دوالر، مدافعون 
بارزون عن حقوق اإلنســــان وكتاب ومخرجون 

سينمائيون.
  ويخضع حكم اإلفراج بكفالة لشروط صارمة. 
وسيتعني على أساجن تسليم جواز السفر اخلاص 
به واخلضوع حلالة حظر جتول يومي تتم مراقبته 
إلكترونيا عــــن طريق طوق الكتروني يوضع في 

رقبته. 

 أنقرةـ  وكاالت: دخلت املواجهة بني حزب العدالة 
احلاكم ورئيسه رئيس احلكومة التركية رجب طيب 
اردوغان وبني املؤسسة العسكرية التركية مرحلة 
جديدة بإطالق أول محاكمة تاريخية حلوالي ٢٠٠ 
عسكري تركي متهمني بالتحضير لعملية «املطرقة» 

لالنقالب على احلكومة عام ٢٠٠٣.

  ورغم ان اجليش التركي نفى واعتبر أن العملية 
كانت جزءا من مخطـــط تدريبي اال ان املتهمني قد 
يواجهون عقوبات تصل الى السجن ٢٠ عاما وبينهم 
اجلنرال املتقاعد جيتني دوغان الذي يشتبه في انه 
«العقل املدبر»، وكذلك القائدان الســـابقان لسالح 

البحر واجلو.  

 مرسوم بتحديد تبعية مدينة جابر قريبًا بانتظار الفصل في إجراءات ترحيله إلى السويد 
 فرج ناصر

  أكد وزير األشـــغال ووزير البلدية د.فاضل صفر ان مدينة جابر األحمد 
سيصدر مرسوم بتبعيتها الى أي محافظة، مشيرا الى ان املخطط الهيكلي 
للدولة جتري دراسته من قبل مجلس الوزراء ومبوجب هذه الدراسة يحدد 
املجلـــس تبعية املدينـــة او املنطقة ومن ثم يرفع بشـــأنها قرارا العتماده 
بصورة مرســـوم اميري. وقال د.صفر في تصريح خـــاص لـ «األنباء» ان 
التبعية اإلدارية ملدينة جابر األحمد فيما يخص البلدية ستكون للعاصمة 
اسوة بالصليبخات والدوحة. يذكر ان مدينة جابر األحمد تقع على طريق 
اجلهراء الســـريع وتبلغ مســـاحة املدينة ١٢٤٤ هكتارا ويبلغ عدد السكان 
في املدينة ٧١ ألف نســـمة وتشتمل املدينة على عدد من الضواحي السكنية 
للسكن اخلاص وتتضمن كل اخلدمات وتواكب متطلبات الوزارات اخلدمية 

وفق احدث التصاميم. 

 روال: علينا تغيير لغة اإلسفاف 
والشتائم واالفتراءات

 ندوة «العمرية» انفضت
   دون مواجهات  

ــتي بضرورة   طالبت النائبة د.روال دش
تغيير لغة اإلسفاف والشتائم واالفتراءات، 
ــم أداء املرحلة  ــة تقيي ــى أهمي ــددة عل مش
ــفافية. ورفضت روال في  ــابقة بكل ش الس
تصريح صحافي ما آلت إليه األمور مؤخرا 
ــال، مؤكدة ان هذا املنحى في  جملة وتفصي
ــوى مزيد  ــي لن يجدي س اخلطاب السياس

من األحقاد والتنافر واالنشقاق. 

ــاء أمس  ــة العمرية مس ــهدت منطق  ش
ــوان العبدلي  ــا أمام دي ــدا أمنيا كثيف تواج
ــم ندوة تضامنية  ــى خلفية قيامه بتنظي عل
ــمي انتهت بشكل طبيعي  مع د. عبيد الوس
ــن دون أي مواجهة  ــدث احملاضري بعد حت
بني قوات األمن واحلضور اللتزامهم بعدم 

التواجد خارج الديوان. 
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 آليات القوات اخلاصة أمام مقر ندوة العمرية أمس  

 التفاصيل ص٤ 

 (هاني الشمري) 

 الكويت: ننتظر تعاون العراق لحّل الملفات العالقة
 السلطان قابوس يمنح الفهد وسام «ُعمان المدني» 

 مســـقط ـ كونا: 
منح العاهل العماني 
الســـلطان قابوس 
بـــن ســـعيد أمس 
وسام عمان املدني 
الثانية  الدرجة  من 
لرئيـــس املجلـــس 
االوملبي اآلســـيوي 
الفهد.  الشيخ أحمد 
وقام بتسليم الوسام 
الفهد  للشيخ أحمد 
أمـــس نائب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون 
الـــوزراء  مجلـــس 
صاحب السمو فهد 
بن محمود آل سعيد. 

وقد أعرب الشـــيخ أحمد الفهد عن شـــكره وتقديره جلاللة السلطان قابوس على منحه هذا 
الشـــرف الرفيع وما يحملـــه ذلك من معان قيمة، رافعا حتيات املجلس األوملبي اآلســـيوي 
ومتنياته الطيبة جلاللته بدوام التوفيق وشـــاكرا للســـلطنة تعاونها االيجابي مع الهيئات 
الرياضية القارية والدولية وما قامت به من إعداد متميز لدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
الثانية (مسقط ٢٠١٠) أسهم في جناح هذه الدورة. كما أشاد مبستوى الدعم الذي يحظى به 
الشباب العماني حيث أصبح مثاال يحتذى في جديته في األداء وحفاظه على التراث والتقاليد 
العمانية العريقة. حضر املقابلة وزير الشـــؤون الرياضية رئيس اللجنة األوملبية العمانية 

م. علي بن مسعود السنيدي.    التفاصيل ص٣٢ 

 صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد يسلم الشيخ أحمد الفهد وسام «عمان املدني»  
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