
د.يوســــف   أفتــــى 
القرضاوي، رئيس احتاد 
علماء املســــلمني، بعدم 
جواز تصويت املسلمني 
فــــي جنوب الســــودان 
لصالــــح االنفصال عن 
شماله، مطالبا املسلمني 
والعرب بالتكاتف وإنشاء 

كيان كبير، يوحدهم ويلم شملهم 
أكبر من اجلامعة العربية ومنظمة 
املؤمتر اإلســــالمي. وقد بث املوقع 
الرسمي للشيخ د.يوسف القرضاوي 
هذه الفتــــوى التي جاءت ردا على 
سؤال تلقاه عبر برنامج تلفزيوني، 
حول الــــدور الــــذي يلعبه احتاد 

العلماء للحيلولة دون 
وقوع انفصال اجلنوب 
وانقسام السودان، وهل 
يجوز شــــرعا للمسلم 
السوداني الذي له حق 
التصويــــت ان يصوت 
لصالــــح االنفصــــال؟ 
وأجاب د.القرضاوي: «ال 
يجوز للمسلم السوداني ان يصوت 
لصالح االنفصال، ألن االنفصال دائما 
وراءه الشر، واآلن الغرب في عالم 
االحتــــاد والتكتل، ونحن في عالم 
يتشرذم لألسف، السودان هذا البلد 
الكبير عليه مكائد ال تريد للسودان 

أن يبقى».

 القاهرةـ  وكاالت: ولدت السنة اجلديدة في مصر من 
رحم اإلرهاب الذي صبغ االحتفاء بالقادم اجلديد بلون 
الدم، وهاجم انتحاري املصلني في كنيسة القديسني في 
اإلســــكندرية بعد نصف ساعة فقط من دخول السنة 

اجلديدة.
  وأوقع قرابــــة ١٠٠ قتيل وجريح من املســــيحيني 

واملسلمني.
  وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد حسني مبارك عبر فيها 
عن صادق مواساته بضحايا الهجوم، مؤكدا استنكار 
الكويت الشديد لهذا العمل اإلرهابي الذي أودى بحياة 

األبرياء.
  ووســــط إدانة دولية ومحلية واســــعة للعملية، 
تعهد الرئيس مبــــارك مبعاقبة املخططني واملتورطني 
وأشار إلى أنها «حتمل في طياتها دالئل تورط أصابع 

خارجية». 
  وأضاف «دماء أبنائنا لن تضيع وسنقطع يد اإلرهاب 
واملتربصني بأمن مصر»، مشيرا إلى أن «هذا العمل حركة 
من حركات الوقيعة بني األقباط واملسلمني.. وإننا جميعا 

سنقطع رأس األفعى وسنتصدى لإلرهاب». 
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 د.يوسف القرضاوي

 الحكومة تبحث غدًا تعديالت قوانين «الخدمة المدنية» للمرأة
 مصدر حكومي لـ «األنباء»: سـندخل جلسـة األربعاء وتقريـر «الثالثية» الوزارية حولهـا «إيجابي جدًا»
 المعارضة ترّد بسلسلة ندوات في محاوالت مستمرة لتغيير نتيجة التصويت وتراهن على «اللحظات األخيرة»

 مريم بندق ـ حسين الرمضان 
  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري

  يعقد مجلس الوزراء جلسته 
األســــبوعية االعتيادية مســــاء 
غد االثنني برئاســــة سمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمد ويناقش خالل اجللســــة 
النهائي حــــول موقف  التقريــــر 
النواب من طلب «عدم التعاون» 
الذي سيصّوت مجلس األمة عليه 

في جلسته األربعاء املقبل.
  وقالــــت مصــــادر وزاريــــة 
لـــــ «األنبــــاء» ان التقريــــر الذي 
أعدته اللجنــــة الوزارية الثالثية 
التــــي تضم الشــــيخ أحمد الفهد 
البصيــــري وروضان  ود.محمد 
الروضان  «إيجابي جدا»، مضيفة: 
«ســــتدخل احلكومة اجللسة وال 
حديث آخر غير مصلحة الكويت 
واحملافظة على استقرارها لضمان 
استمرارية تنفيذ خطة التنمية».

وفيمــــا يبدو كمؤشــــر على ثقة 
احلكومة بعبور اجللسة فإنه من 
املرتقب ان يناقش مجلس الوزراء 
غدا تقريرا حول تعديالت قوانني 
اخلدمة املدنية املقدمة لصالح املرأة 
الكويتية واملقرر ان ينظرها مجلس 
األمة خالل جلساته املقبلة الجنازها 
استكماال للحقوق اإلسكانية التي 
ُمنحت للمرأة الكويتية األسبوع 

املاضي.
  باملقابل، التزال املعارضة تراهن 
اللحظــــات األخيرة وتصر  على 
علــــى ان إمكانية قلــــب املعادلة 
واحلصــــول علــــى أغلبية داعمة 
لطلب «عدم التعاون» التزال أمرا 
«واردا ومحتمــــال» خصوصا في 
ظل الضغط املستمر على بعض 

النواب.
  ولتعزيــــز موقفهــــا أعلنــــت 
املعارضة أمس عن إطالق برنامجها 
امليدانــــي من خالل سلســــلة من 

الندوات واحلمــــالت والتحركات 
تبدأ اليوم بديوان النائب السابق 
محمد اخلليفة الذي سيستضيف 
ندوة بعنوان «نستحق الكرامة»، 
تليها بعد غد االثنني ندوة في ديوان 
النائب فالح الصواغ حتت عنوان 
«للكويت وقفة عز»، وقد وّجهت 
الدعوة إلى جميع نواب كتلة «إال 

الدستور» للحضور. 
  يأتي ذلك بالتزامن مع إطالق 
حملة «ردوا اجلميل» في الدائرة 
إطــــار الضغط  فــــي  اخلامســــة 
على نواب الدائــــرة لتأييد «عدم 

التعاون».
  إلى ذلك، يقيم التحالف الوطني 
لقاء مفتوحا مساء غد االثنني في 
مقره بالنزهة بعنوان «ملاذا عدم 
التعاون؟»، يشارك فيه ممثلو كتلة 
العمل الوطني والنائبان السابقان 
عبــــداهللا النيبــــاري ومشــــاري 

العصيمي. 

 استكماًال للحقوق اإلسكانية للمواطنات

 توقيف ١١٨ شخصًا  ارتكبوا أعماًال 
مشبوهة في احتفاالت رأس السنة  

 أمير زكي ـ هاني الظفيري 
  في حمالت مكثفة نفذها رجال املباحث 
اجلنائية على شـــقق مشبوهة وإسطبالت 
ومخيمـــات مبناطق مختلفـــة، مت توقيف 
١١٨ رجـــال وامـــرأة من جنســـيات مختلفة 
الرتكابهم أعماال مشبوهة وتصرفات خارجة. 
جاءت احلمالت املكثفة بالتزامن مع احتفاالت 
رأس السنة امليالدية، بتعليمات من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
بالوكالة اللواء الشيخ أحمد اخلليفة، رغم أنه 

يعاني من وعكة صحية ويرقد في املستشفي الصدري، حيث أجريت 
له قســـطرة في القلب، وقد قام سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بزيارة اللواء اخلليفة أمس في املستشفى، كما زاره عدد كبير من قيادات 
الدولة منهم رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.. سالمات 
بوفيصل وما تشوف شر. وكشـــف مصدر أمني أن جميع املوقوفني 
من الوافدين في تلك احلمالت سيتم إبعادهم عن البالد إداريا حسب 
تعليمات اللواء اخلليفة، وبالنسبة للمواطنني فقد تضمنت التعليمات 
إلزامهم بالتوقيع على تعهدات بعدم ارتياد األماكن املشبوهة مرة ثانية، 
أما بالنسبة للموقوفني البدون فقد وضعت أسماؤهم في ملفات القيد 
األمني حســـبما أكد املصدر.  وفي إطار جهود أجهزة «الداخلية» في 
مالحقة املخالفني، شـــن رجال أمن األحمدي بقيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي حملة مماثلة على أوكار مشـــبوهة أسفرت عن ضبط ٢٨ وافدا 
ووافدة أغلبهم من اآلسيويني، كما متكنوا من ضبط ٥٥ شابا منهم ٥٣ 
حدثا لرشـــقهم الدوريات باحلجارة في أعقاب حملة للحد من ظاهرة 
االســـتهتار في منطقة مزارع الوفرة واالسطبالت. على صعيد آخر، 
أعلن مدير إدارة العالقات العامة في اإلطفاء املقدم ناصر األنصاري عن 
تعامـــل أجهزة اإلطفاء مع ١٣٣٢١ حادث حريق وإنقاذ خالل عام ٢٠١٠، 

مشيرا إلى أن هذا املعدل يقل بنسبة ٦٪ عن عام ٢٠٠٩. 

 الوافدون منهم إلى اإلبعاد.. وقيود أمنية على «البدون» 

 القرضاوي يفتي بحرمة تصويت 
  مسلمي جنوب السودان لالنفصال

 القذافي: أنا عنزي وأجدادي خرجوا 
  من نجد ألنهم مطلوبون للدم

 أكد رئيس جمهورية 
القذافي  ليبيا معمـــر 
الى  ان نســـبه يعود 
القحوص من الدهامشة 
من قبيلة عنزة وأجداده 
خرجوا من جند بسبب 
مطالبتهـــم بالدم ومت 
إجالؤهم في املرحلة 

األولى الى مصر ثم الى تونس، 
واستقروا أخيرا في ليبيا. جاء هذا 
احلديث أثناء استقباله األسبوع 
املاضي لكبار فخذ القحوص من 
قبيلة الدهامشـــة من عنزة في 

ليبيا.
  وأكد موقع «الوئام» السعودي 
محمد أبوظهير القحص ان الرئيس 
القذافي اســـتقبل الليبي معمر 

٧ من أقاربه األسبوع 
املاضي بحضور وزير 
الشباب والرياضة وهو 
الرئيس  أبناء عم  من 
القذافـــي وحتدث لهم 
بأنهـــم ينحدرون من 
جند ولكـــن الظروف 
القبليـــة  واألعـــراف 
الهجرة بســـبب  أجبرتهم على 
املطالبة بالدم، حيث جتاوز عدد 
املغادرين مع أجداده ٢٠ عائلة، 
وأكد القحص ان القذافي استقبل 
أبناء عمومته كما يستقبل كبار 
الزوار للجمهورية الليبية وسأل 
عن أفراد القبيلة، وأضاف ان ليبيا 
ترحب بزيارتهـــم في أي وقت، 

فليبيا بلدهم الثاني. 

 طالب بإنشاء منظمات أكبر من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

 جثث وأشالء ضحايا الهجوم على كنيسة القديسني في اإلسكندرية

 علي عبداهللا صالح رئيسًا لليمن مدى الحياة

 سيارة نجاد في المزاد العلني وعربي يعرض مليون دوالر  

 صنعاء ـ أ.ف.پ: رغـــم رفض املعارضة ودعوة الواليات 
املتحـــدة إلى احلوار، وافق البرملـــان اليمني امس على مبدأ 
تعديالت دستورية متهد العادة انتخاب الرئيس مدى احلياة. 
ووافق ١٧٠ نائبا من حزب املؤمتر الشعبي العام احلاكم برئاسة 
الرئيس علي عبداهللا صالح على بدء مناقشة هذه التعديالت 
الدستورية على ان تتم املصادقة عليها في غضون ستني يوما، 

أي في األول من مارس طبقا للدستور.
  ومن أهم التعديالت املطروحة، تعديل املادة التي تتعلق 

بخفض مدة والية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم 
حتديد عدد الواليات باثنتني وعرض اعتماد نظام من غرفتني 
في البرملان (مجلس شورى ومجلس نواب) وحتديد حصة 
للمرأة من ٤٤ مقعدا مع زيادة عدد النواب من ٣٠١ إلى ٣٤٥.

  واعتبرت املعارضة وعددها ٦٥ نائبا مع املستقلني، في  بيان 
ان هذه التعديالت ستأتي على «ما بقي من اسس دميوقراطية» 
في اليمن، أحد أكثر البلدان العربية فقرا واجلمهورية الوحيدة 

في اجلزيرة العربية.

 قرر الرئيس اإليراني، محمود أحمدي جناد، بيع سيارته اخلاصة 
التــــي يبلغ عمرها ٣٣ عاما بهدف جمــــع املال لصالح جمعية خيرية 

متول املشروعات السكنية اخلاصة بالشباب.
  ومن املقرر عرض ســــيارة أحمدي جناد الـ «بيجو ٥٠٤» في املزاد 
العلني في شهر فبراير مبدينة عبدان حيث يأمل املسؤولون اإليرانيون 

أن يبلغ ثمن السيارة عند بيعها أكثر من ألفي دوالر.
  لكن وكالة األنباء اإليرانية الرســــمية أعلنت ان مواطنا من دولة 

عربية عرض شراءها بسعر مليون دوالر.
  وأوضح احمد اســــفندياري رئيس منظمــــة الرفاه االجتماعي ان 
«العرض األعلى لشــــراء ســــيارة الرئيس بلغ مليار تومان (مليون 
دوالر) تقدم به مواطن في دولة عربية يريد استكمال مجموعته من 

السيارات».
  في غضون ذلك، نفت إيران تقريرا أورده موقع ويكيليكس مفاده ان 

قائد احلرس الثوري اإليراني صفع الرئيس اإليراني على وجهه. 

 البرلمان يقّر تعديالت تتيح إلغاء تحديد الواليات

 طهران تنفي صفع رئيس الحرس الثوري للرئيس

 علي عبداهللا صالح 

 «زين»: ١١ مليون رسالة
   في ليلة رأس السنة

 أحمد يوسف
  علمت «األنباء» من مصادر رسمية في شركة االتصاالت 
املتنقلة «زين» ان إجمالي الرسائل القصيرة املرسلة في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٠ بلغ ١١ مليون رسالة مقابل ١٢٫٢٢ مليون رسالة 

قصيرة (اس ام اس) في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩. 
  وقالت املصادر ان إجمالي رســـائل الوسائط املرسلة في 
اليوم ذاته بلغ ٨٠٠ ألف رســـالة، مقابل ١٠١٫١ ألف رســـالة 

وسائط للفترة نفسها من العام املاضي. 

 (كرم ذياب)  من أوائل مواليد ٢٠١١ 

 ٢٠١١ بّكر بالذكور  ص٢
 صورة وزعها املوقع الرسمي لنجاد لسيارته البيجو املعروضة للبيع في املزاد العلني (أ.ف.پ)

 الزعيم الليبي معمر القذافي 

 مصر: اإلرهاب يصبغ العام الجديد بلون الدم
  ومبارك يتعهد بقطع رأس األفعى

 انتحاري يستهدف كنيسة باإلسكندرية ويوقع أكثر من  ١٠٠ قتيل وجريح.. واألمير عّزى الرئيس المصري

 إحدى السيارات التي احترقت جراء هجوم الكنيسة أمس األول            (أ.ف.پ)

 الكهرباء تتعرض للسرقة 
والنتيجة انقطاع التيار!

  دارين العلي
  أدت عملية سرقة من نوع آخر 
طالت املعدات الكهربائية في إحدى 
محطات التحويل الى قطع التيار 
الكهربائي عن منطقة الصليبية. 

  وقال مصدر مطلع في الوزارة 
لـ «األنبـــاء» ان انقطاعـــا للتيار 
الكهربائـــي أصاب أمس أجزاء من 
منطقة الصليبية سببه خلل حدث 
في احملطة الرئيســـية في منطقة 
الصليبية نتيجة سرقة إحدى قطع 

معدات احملطة. 
  ولفت املصـــدر الى ان عمليات 
السرقة آخذة في التزايد بشكل كبير 
مما يجعل األمور خطرة على أوضاع 
الوزارة  ان  الى  الشبكة، مشـــيرا 
تتخذ إجراءات عديـــدة للحد من 
هذه الظاهرة سواء سرقة املعدات 
أو سرقة الكهرباء عن طريق التمديد 
غير الشرعي، وذلك بالتعاون مع 

اجلهات األمنية والقضائية. 
  في ســـياق آخر، أدى احتراق 
في أحد احملـــوالت الثانوية في 
منطقـــة اجلهراء الى قطع التيار 
عـــن بعـــض أجـــزاء القطعتني 
١ و٢ مـــن منطقـــة القصر ظهر 
أمس ملـــدة تقـــل عن الســـاعة 
عمل خاللها فريق الطوارئ التابع 
للوزارة على إصالح اخللل الذي 

 التفاصيل ص٢٢ أصاب احملول وإعادة التيار. 
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