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Al-Anbaa Monday 3rd January 2011 - No 12500يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 28 من محرم 1432 ـ 3 يناير 2011 الـــعـدد:

 إخالء الكابيتول 
والمباني المحيطة 

به بعد  اختراق طائرة 
منطقة حظر  

 ص٤٢

 جلسة «عدم التعاون»: الطيور طارت بأرزاقها
 المعارضة واصلت ندواتها إليصال رسالتها.. والعدوة يكمل كتلة الـ ٢٥ الحاسمة الستمرار التعاون

 عقاريـون لـ «األنبـاء»: قطاع السـكن الخاص سيشـهد 
  طفـرة فـي المرحلـة المقبلـة وتنشـيط االقتصـاد 
الوطنـي مرهـون بحجـم اإلنفـاق الجديد مـن الدولة
 اقتصـاديـون لــ «األنبـاء»: القـانـون سيسـاهم في 
سـيكون  و٢٠١١  المشـاريع  مـن  المزيـد  طـرح 
  محمـًال بمزيد مـن االنتعـاش بفضـل خطـة التنمية

 ص٢١ - ٢٥ 

 الحقوق اإلسكانية للمرأة 
البداية وليست النهاية

 نواب: «إسـكان المرأة» إنجاز ودليل 
تعاون بين السلطتين  ونسعى إلقرار 
«الخدمة المدنية» إلنصافها  تعديالت 
 كلمة سواء جمعت السلطتين التنفيذية 
والتشـريعية فأثمـرت.. «الرعايـة 
السكنية للمرأة» والصندوق اإلسكاني

 حديث ودي وابتسامات 
 زيادات القانونيين «قاب قوسين أو أدنى»  بين تشاڤيز وكلينتون في برازيليا

 إيران تعلن إسقاط طائرتي 
  تجسس «أجنبيتين» في الخليج

 مريم بندق
  ردا على سؤال عما اذا كانت زيادات القانونيني 
مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 
املقررة مســــاء اليوم، قالت مصــــادر وزارية ان 
االعتماد النهائي لزيــــادات العاملني في الفتوى 
والتشــــريع واإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة 

القانونية في بلدية الكويت أصبح «قاب قوسني 
أو أدنى».

  وأضافت املصادر بقولها: ان املوضوع مازال 
على طاولة اللجنة الوزارية االقتصادية ومبجرد 
االنتهاء من وضع النسب املطلوبة للزيادة ستحيله 

إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي

  الى حد كبير تبلورت الصورة شبه النهائية 
التي ستكون عليها جلسة التصويت على كتاب 
عدم التعاون املقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد واملقررة بعد غد األربعاء.
  وقد بات مؤكدا ان احلكومة ستدخل اجللسة 
وتعبر حاجز «عدم التعاون»، فحتى يوم أمس 
أعلن ٢٥ نائبا آخرهم النائب خالد العدوة رسميا 
تأييدهم للحكومة، وهو ما يقطع الطريق أمام 

أي مفاجأة.
  وفي تفاصيل املواقف النيابية، أعلن أمس 
النواب علي الراشد وعدنان عبدالصمد وحسني 
احلريتي ود.معصومة املبارك وناجي العبدالهادي 
ان القفز الى «عدم التعاون» مع ســــمو رئيس 

الوزراء ليس له ما يبرره على اإلطالق.
  وأضاف النواب الـ ٥ في بيان مشــــترك ان 
هذا األمر يدعو الى التأكيد على أهمية استمرار 
التعاون مع رئيس احلكومة في إطار الدستور 
والقوانني املرعية، وان الهدف من ذلك حتقيق 
الوطني واستقرارها  الكويت وأمنها  مصلحة 

السياسي واالجتماعي ومستقبلها التنموي.
  في السياق ذاته، أصدر النائب خالد العدوة 
بيانا أكد فيه رفضه لطلب عدم التعاون، بينما 
أعلن ٢١ نائبا رسميا تأييدهم للطلب، ويترقب 
اجلميع موقف كل من النائبني د.حسن جوهر 
وخالد السلطان ملعرفة النتيجة النهائية رغم 

أنها لن تؤثر في احلسم.
  الى ذلك، استمرت ندوات املعارضة في بعض 
املناطق أمس، حيث جدد املتحدثون فيها التأكيد 
على ضرورة تأييد طلب «عدم التعاون» وحديثهم 
عن وجود محاوالت لتفريغ الدستور من محتواه. 
وجريا على العادة، تواجدت الدوريات على مقربة 

من الندوات بكثافة حفاظا على األمن.
  وفيما بــــدا كموقــــف متهيــــدي ملرحلة ما 
بعد االســــتجواب، برز أمس تصريح للنائبة 
د.معصومة املبــــارك قالت فيــــه ان: األهم ان 
نفتح عقولنــــا وقلوبنا على طموحات الوطن 
واملواطنني ولنشرع نوافذ الفكر والعمل على 
آفاق املســــتقبل لنحقق معا تطلعات صاحب 
السمو األمير لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري، وان تعود الكويت مرة أخرى «درة 

اخلليج». 

 عواصم ـ وكاالت: فيما أعلن 
قائـــد القوات اجلويـــة التابعة 
للحرس الثوري اإليراني العميد 
علـــي حاجـــي زاده أن القوات 
املسلحة اإليرانية متكنت امس من 
إسقاط طائرتي جتسس غربيتني 
في اخلليج، ذكرت وكالة األنباء 
اإليرانية (فارس) امس ان نائبا 
إيرانيا بـــارزا حض تركيا على 
الكشف عن «اخلاطفني الصهاينة» 
لنائـــب وزير الدفـــاع اإليراني 
السابق علي رضا اصغري الذي 
اختفى في اسطنبول في ٢٠٠٦.

  ورجح رئيـــس جلنة األمن 
الشـــورى  القومـــي مبجلـــس 

اإلســـالمي عالء الدين بروجردي أن يكون املساعد 
السابق لوزير الدفاع علي رضا اصغري الذي خطف 
في تركيا عام ٢٠٠٦ قتل أثناء حتقيق جهاز املوساد 

اإلسرائيلي معه.
  ونقلـــت وكالة «فـــارس» عن بروجـــردي قوله 
للصحافيني على هامش جلسة عقدها مجلس الشورى 
اإلسالمي امس أن خطف أصغري في تركيا أمر مؤكد 
وال لبس فيه، موضحا انـــه يتوقع ضلوع القاعدة 
العسكرية األميركية في اجنرليك في خطفه وتسليمه 
إلســـرائيل.  وردا على سؤال عما تتوقعه إيران من 
تركيا ازاء خطف اصغري، قال املسؤول اإليراني ان «ما 
تريده طهران من أنقره هو تعاملها مثل اإلمارات ازاء 

الصهاينة ونشر اسماء االرهابيني 
الذين يعملون لصالح املوساد». 
وشـــدد على أهمية الكشف عن 
أسماء الذين شاركوا في خطف 
الدفاع االيراني  مســـاعد وزير 
االســـبق من تركيا لكي يتسنى 

فضح هذه اجلرمية.
  وأضاف بروجردي ان «املشرف 
على وزارة اخلارجية ســـيدعو 
الصليب االحمر بصورة رسمية 
إلى إعادة اصغري إلى الوطن»، 
مشيرا إلى أن متابعة هذه القضية 
جارية على قدم وساق. في سياق 
آخر، دعت ١٠٠ شخصية أملانية 
بينهم عدة وزراء ورؤساء شركات 
ورياضيون امس الى اطالق سراح صحافيني املانيني 
اثنني موقوفني في ايران. ونشـــر النداء في صحيفة 
«بيلد ام سونتاغ» االملانية التي ارسلت الصحافيني 
الى ايران في اكتوبر املاضي حيث اعتقال بينما كانا 
يجريان مقابلة في تبريز (شمال غرب) مع جنل سكينة 
محمدي اشـــتياني التي حكم عليها بالرجم. وقامت 

االسرة الدولية بتعبئة من اجل هذه االيرانية.
  وتأخذ السلطات االيرانية على االملانيني دخولهما 
البالد كســـائحني وليس كصحافيـــني. وقال وزير 
اخلارجية االملانية غيدو فســـترفيلي «يجب اطالق 
سراحهما وان يعودا الى املانيا في اسرع وقت ممكن. 

سأخصص لذلك كل جهودي». 

 رئيسة األرجنتين 
   تزور الكويت
   ١٦ الجاري

 ٤٦٥ مليار دوالر عائدات دول الخليج
  من النفط في ٢٠١٠ بارتفاع نسبته ١٥٫٦٪

 برازيلياـ  وكاالت: لم يحل تفاقم التوتر بني واشنطن وكاراكاس 
وخاصة بعد أزمة السفراء، دون مبادرة الرئيس الڤنزويلي هوغو 
تشاڤيز بالسالم على وزيرة خارجية أميركا هيالري كلينتون وإجراء 
محادثة ودية جدا تخللها ابتســـامات وتبادل أحاديث ألكثر من ٥ 
دقائق خالل مراســـم تنصيب الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف 

في برازيليا أمس األول.  

 بشرى الزين
الكويت ١٦ اجلاري  إلى    تصل 
رئيسة األرجنتني كريستينا دي 
كريشــــنر فيرنانديز فــــي زيارة 

تستمر يومني.
  وأبلــــغ مصدر ديبلوماســــي 
الرئيســــة  بــــأن زيارة  «األنباء» 
األرجنتينية تهدف الى بحث سبل 
الثنائية  التعاون  تعزيز عالقات 
مع الكويت فــــي مجاالت التجارة 
والصحة والرياضة والثقافة، اضافة 
الى توقيع اتفاقيات لدعم تطوير 

التعاون في هذه املجاالت.
  وأشــــار املصدر الــــى ان وفدا 
ميثل ٨ شركات كبرى في قطاعات 
األغذية والتجهيز والتكنولوجيا 
يرافق الرئيســــة األرجنتينية في 

هذه الزيارة. 

  توقع تقرير صادر عن املركز الديبلوماسي للدراسات اإلستراتيجية 
أن ترتفع عائدات النفط في دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة ١٥٫٦٪ 

مبا يعادل ٦٣ مليار دوالر بنهاية ٢٠١٠ لتبلغ ٤٦٥ مليار دوالر.
  وقال ان متوسط سعر برميل النفط ارتفع إلى ٧٥ دوالرا لألشهر 
العشرة األولى من ٢٠١٠ مقارنة بـ ٥٩ دوالرا للبرميل في ٢٠٠٩ بحسب 

مصرف اإلمارات الصناعي.
  وأوضح أن نسبة الزيادة بلغت ٢٧٪ ومن املتوقع أن حتقق دول 
مجلس التعاون اخلليجي منوا اقتصاديا بنسبة تصل إلى ٩٪ باألسعار 

احلالية للعام احلالي في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.
  وأملـــح التقرير إلى ان الزيادة في عائدات النفط تركت آثارها 
االيجابية على االقتصاديات اخلليجية، إذ عمدت دول املجلس إلى 
زيادة اإلنفاق احلكومي في املوازنات السنوية ما ساعد كثيرا على 
تنشيط األوضاع االقتصادية وأسهم في سرعة جتاوز تداعيات 
األزمـــة وعودة العديد من األنشـــطة االقتصاديـــة إلى معدالتها 

الطبيعية. 

 مازالت على طاولة اللجنة الوزارية االقتصادية

 اتهمت الموساد بقتل أصغري

 الرئيسة كريستينا دي كريشنر فيرنانديز هوغو تشاڤيز مصافحا هيالري كلينتون في برازيليا                  (رويترز) 

 وزير األوقاف د. حمدي زقزوق والبابا شنودة وشيخ األزهر د.أحمد الطيب واملفتي د.علي جمعة خالل مؤمترهم الصحافي املشترك في الكاتدرائية املرقسية بالعباسية أمس        (أ.ف.پ) 

 امللك حمد بن عيسى يتوسط لؤي اخلرافي وفيّ لؤي اخلرافي وأعضاء فريق اخلرافي 

 حققت المركز األول في السباق التأهيلي للقدرة والتحمل 
  خالل بطولة العيد الوطني لمملكة البحرين

 تربويون عرب لـ «األنباء»: «شـركاء في الدمج» 
مظلة تسـع الجميع  ونأمل أن يكون المشروع 
التعلم لصعوبات  العربية  الشبكة  لتكوين  نواة 
 متخصصـون: إدراج صعوبات التعليم في فئات 
اإلعاقة ظلم بّين.. ويجب إنشاء غرف المصادر 
في المـدارس ووحـدات خاصـة للمتعلمين

 العجيري: عام ٢٠١٢ سيشهد 
ظواهر فلكية  غير معتادة لقرب 

المريخ مـن األرض  ص٢٩

 ص٢٧ 

 ص١٠و١١ 

 فيّ لؤي الخرافي.. فارسة بامتياز 

 تربويون عرب لـ «األنباء»: «شـركاء في الدمج» 

 «األنباء» تفتح ملف صعوبات التعلم 

 تشديد اإلجراءات األمنية حول الكنائس المصرية  ومتظاهرون 
غاضبون يعتدون على شيخ األزهر والمفتي ووزير األوقاف 

 القاهــــرة ـ وكاالت: بانتظار إحضار املنفذين أمام العدالة، تبنى 
تنظيم غير معروف موال للقاعدة يدعى «مركز املجاهدين» الهجوم 

اآلثم على كنيسة القديسني في اإلسكندرية ليلة رأس السنة.
  وفيما شددت السلطات املصرية االجراءات االمنية حول الكنائس 
ودور العبادة، شهدت عدة محافظات تظاهرات قبطية منددة بالهجوم. 
وقد قام بعض املتظاهرين الغاضبني باالعتداء على شيخ األزهر د.أحمد 
الطيب ومفتي مصر الشــــيخ د. علي جمعة ووزير األوقاف محمود 
حمدي زقزوق لدى خروجهم من الكاتدرائية الكبرى بالعباســــية 
التي زاروها لتقدمي العزاء للبابا شــــنودة وبعد املؤمتر الصحافي 
املشترك الذي عقدوه لتهدئة النفوس.  وللغاية نفسها أعلن شيخ 
األزهر د.أحمد الطيب في وقت سابق عن إطالق مشروع بيت العائلة 

املصرية (جلنة من األزهر والكنيسة في مصر) وتضم علماء الدين 
اإلسالمي واملســــيحي وعقالء اجلانبني لتكون صوتا واحدا لألزهر 
والكنيســــة. إلى ذلك تواصلت ردود الفعل املنــــددة على أكثر من 
صعيد، وانضم الفنانون للمستنكرين، حيث دعا الفنان عادل امام 
املصريني الى وضع اعالم ســــوداء فوق بيوتهم تعبيرا عن احلداد 

واالستنكار وقال «البد من حماية أقباطنا».
  من جهة أخرى أكد ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية 
باألقصر أن حركة السياحة طبيعية في االقصر ولم تتأثر بالتفجير. 
وأضاف: «ال اعتقد انها ستؤثر كما اثر حادث الدير البحري من قبل 
في تسعينيات القرن املاضي، حيث عانت األقصر من اثار جسيمة 

وتوقفت السياحة لسنوات». 

 تنظيم مواٍل للقاعدة يتبنى تفجير اإلسكندرية 

 ملف «األنباء»  

 التفاصيل ص٤٢ 

 التفاصيل ص ٣٥ 

 مساعد وزير الدفاع اإليراني السابق علي رضا أصغري  

 التفاصيل ص٤٢
 

 التفاصيل ص٤٢
 

 «إحياء التراث»: طاعة ولي األمر 
أمـر شـرعي ثم وطنـي  ص٦ 

 التفاصيل ص٤


