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مطلوب ل�سركة كربى
 اإلرهاب في قلب روسيا مجددًا:

   انتحاري يقتل ويجرح العشرات في مطار موسكو
 موسكوـ  د.ب.أ: وّجه «اإلرهاب» ضربة 
غير مســــبوقة الى روسيا أمس بعد ان 
استهدف انتحاري مطار دموديديف الدولي 
بالعاصمة الروسية موسكو، وهو أكثرها 
ازدحاما باملسافرين، أمس،، وأسفراحلادث 
عن مقتل أكثر من ٣١ شخصا وجرح قرابة 
١٣٠ آخرين. ووفقــــا لوكالة إنترفاكس 
الروســــية لألنباء فقد أكدت السلطات 
الروسية أن التفجير ناجم عن «هجوم 
إرهابي». ونقل املصابون الى املستشفيات 
على الفور. وتشير التقارير اإلخبارية 
إلى أن االنفجار وقع في منطقة تسليم 
األمتعة بصالة الوصول. وقد أدى إلى 
الدولية باملطار  الرحالت  إيقاف جميع 
كما ُرفض الســــماح لطائرات قادمة من 
أملانيا بالهبوط في الوقت احلالي. ومت 
رفع حالة التأهب في باقي املطارات في 

موسكو. 

 بيروت: بعد ان ظن كثيرون انها اقتربت
  من نهايتها، يبدو ان األزمة اللبنانية ستسلك 
طريقا جديدا بعد ان بات من شبه املؤكد حصول 
الرئيـــس جنيب ميقاتي علـــى عدد كاف من 
األصوات النيابية ميكنه من ان يصب في خانة 
تكليفه بتشكيل احلكومة املقبلة. وخالفا ملا 
أرادته قوى ١٤ آذار املتمسكة أبدا برئيس حكومة 
تصريف األعمال ســـعد احلريري للبقاء في 
منصبه، أظهرت نتائج االستشارات الرئاسية 
في يومها األول أمس تأييد ٥٨ نائبا للرئيس 
ميقاتي مقابل ٤٩ للرئيـــس احلريري. فيما 
يتوقع ان تنتهي االستشارات اليوم بحصول 
ميقاتـــي على ٦٩ صوتا من أصل ١٢٨ وهو ما 
يؤهله لتشـــكيل احلكومة. ورغم ان ميقاتي 
طرح ترشيحه كحل توافقي مؤكدا انه ليس 
في وارده حتدي أحد، فإن إعالم ١٤ آذار اعتبره 
مرشـــحا حلزب اهللا، في حني أكد احلريري 
رفضه املطلق االشتراك في حكومة يشكلها 

مرشح من قبل ٨ آذار.
   في غضون ذلك أعلن النائب وليد جنبالط 
الذي كان بيضة القبان في هذه الترشيحات، 
انفراط عقد «اللقاء الدميوقراطي» الذي كان 
يرأسه، وتسميته «جبهة النضال الوطني»، 
كما كان اســـمه في عهد والـــده، وذلك بعد 
تســـمية عدد من نواب هذه الكتلة للرئيس 

احلريري. 

  عواصــــم ـ وكاالت: لــــم يكن 
ينقص الوضع الفلسطيني املتردي، 
إال احلرب اإلعالمية الشرسة التي 
اندلعت بني السلطة الفلسطينية 
علــــى جميع مســــتوياتها وقناة 
اجلزيرة على خلفية بثها وثائق 
تتهم الســــلطة بتقــــدمي تنازالت 
القدس  فــــي ملفــــي  إلســــرائيل 
إلى  والالجئني ســــعيا للوصول 

اتفاق سالم.
  وفي وقت اعتبرت حركة حماس 
وفصائل املقاومة في دمشق تلك 
الوثائق السرية التي تنشرها القناة 
ضمن برنامج «كشف املستور»، 
دليــــال على تورط الســــلطة في 
الفلسطينية»،  القضية  «تصفية 
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ان الوثائق تتضمن «خلطا 

مقصودا وهذا عيب».
  اما كبير املفاوضني الفلسطينيني 
صائب عريقات الذي ورد اسمه في 
العديد من الوثائق فأكد ان فيها 
«حتريفا وأكاذيب» وان «توقيت 

نشرها مشبوه».
  بينما ذهب أمني ســــر اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير ياسر 
عبد ربه إلى أبعد من ذلك متهما 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 

 عناصر األدلة اجلنائية الروسية يقومون بالتحقيق بالقرب من جثة أحد ضحايا تفجير مطار موسكو أمس     (أ.پ) 

 األنباء  االقتصادية

 «الجمان» في تقرير خاص لـ «األنباء»: «األهلي» 
يخرج من كبار المالك في «استراتيجيا» ص٣٦

 العمـر: «بيتـك» يـدرس فرصًا اسـتثمارية فـي كندا 
ويعتبرها سـوقًا مسـتهدفًا لتوسعاته المسـتقبلية ص٣٧

 «بيزنز نيــوز» تختار أفـضل ١٠ شـخصيات 
اقتصــاديـة كويـتيـة لــ ٢٠١٠  ص٤٢

مشـروعًا  تطلق  والمنتجعـات»  للفنـادق   «إيفا 
سـكنيًا فـي تايلنـد يتألـف مـن ٤٨٠ وحدة 
سـكنيـة بقيـمـة ١٠٠ مليـون دوالر  ص٤١

 ميقاتي يكلَّف بتشكيل الحكومة اللبنانية اليوم بـ ٦٩ صوتًا
  والحريري: لن نشارك في أي مجلس وزراء يترأسه مرشح ٨ آذار 

 جنبالط أعلن انفراط «اللقاء الديموقراطي» ووالدة «جبهة النضال الوطني» 

 اجليش اللبناني يفرق متظاهرين موالني لرئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري ويعمل على فتح الطرقات في بيروت مساء أمس 

 موالون للسلطة الفلسطينية يحرقون علما إسرائيليا مكتوبا عليه كلمة اجلزيرة أمام 
مكتب القناة في رام اهللا أمس                  (رويترز) 

 السلطة تفتح النار على «الجزيرة» 
  وتتهمها بالتآمر على عباس

 بعد نشرها وثائق تتهم المفاوضين بالتنازل عن القدس والالجئين

آل ثاني بإعطاء الضوء األخضر 
لـ «اجلزيرة» لنشر هذه الوثائق. 
واعتبر ان «هدف هذه احلملة هو 
التخلص من السلطة الن وريثها 
معروف ومعد سلفا»، في إشارة إلى 
حماس، بينما اعتبرت حركة فتح أن 
نشر الوثائق يعتبر اغتياال سياسيا 
لعباس تساهم فيه «اجلزيرة» إلى 

جانب إسرائيل.
  وموضوع اخلــــالف هو قرابة 
١٦٠٠ وثيقــــة ســــرية تتضمــــن 
محاضر اجتماعات سرية وخرائط 
وتصريحات، بــــدأت ببثها تباعا 
منذ أمس األول وتكشف بحسب 
القنــــاة «التنــــازالت» التي قدمها 

املفاوضون. 

 تباين بين السلطتين حول تعديالت قوانين المرأة
 كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن استمرار 
تباين اآلراء بني احلكومة والنواب بشــــأن التعديالت املتعلقة بقوانني املرأة. 
وقــــال الروضان نظرنا في التعديالت التي تقدمت بها احلكومة على املداولة 
الثانية لقوانني املرأة، واملفترض ان يكون هناك تعاون في هذا اجلانب، ولكن 
كان هناك بعض وجهات النظر وأعتقد ان املجلس سيحسم التعديالت سواء 
بالسلب أو االيجاب. وردا على سؤال عما اذا كانت هذه التعديالت ستحسم 
في جلســــة الغد (اليــــوم) رد الروضان بأن الكل يعلــــم ان اجلزء األكبر من 
جلسة اليوم سيخصص ملناقشة املكرمة األميرية وبالتالي أتوقع ان تناقش 

التعديالت في جلسة غد األربعاء. 

 مريم بندق
  اعلن وزير املالية مصطفى الشــــمالي ان تقديرات مشروع امليزانية العامة 
للسنة املالية (٢٠١١/٢٠١٢) بلغت نحو ١٧٫٩٣٢ مليار دينار الفتا إلى أن اجمالي 
االيــــرادات املتوقعــــة بلغ نحو ١٣٫٤٤٥ مليــــار دينار. وقال الوزير الشــــمالي 
لـ «كونا» عقب االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء املخصص ملناقشة مشروع 
امليزانية ان تقدير االيرادات النفطية في هذه امليزانية مت على اســــاس ســــعر 
البرميل ٦٠ دوالرا وحجم انتاج قدره ٢٫٢٢٠ مليون برميل يوميا «طبقا حلصة 
الكويــــت املقررة من منظمة الــــدول املصدرة للنفط (أوپيــــك)». هذا وأعلنت 
مصــــادر حكومية رفيعة في تصريحــــات خاصة ان ميزانيــــة التوظيف في 
امليزانية اجلديدة للعام املالي ٢٠١١/٢٠١٠ تبلغ حوالي ٥٥ مليون دينار وتوفر 
١٣ ألف وظيفة للخريجني واخلريجات اجلدد واملسجلني على قوائم التوظيف 
الراغبني فــــي احلصول على وظيفة حكومية.وأضافــــت املصادر ان احلكومة 
تتجه الى منح اعتماد تكميلي مبا يوازي ٦ ماليني دينار ملواجهة تزايد قوائم 
التوظيــــف. وقالت املصادر ان خطة التنمية تتجه الى تقليص اعداد املقيدين 
فــــي القطاع احلكومــــي بحيث ال تزيد مع نهاية اخلطة حتــــى العام ٢٠١٦ الى 
٨ آالف وظيفة بحيث تكون هذه الوظائف مقتصرة على التخصصات النادرة 
كاألطباء واملهندســــني واملعلمني واحملاسبني والقانونيني على ان يتجه الباقي 
الى القطاع اخلاص مع حتفيز القطاع اخلاص لكي يســــتوعب باقي اخلريجني 

بحيث يعملون بالشركات القائمة أو بالشركات التي ستنشأ الحقا. 

 ٥٥ مليون دينار لتوفير ١٣ ألف وظيفة في الحكومة
 الشمالي: ١٧٫٩ مليار دينار ميزانية ٢٠١٢/٢٠١١.. واإليرادات المتوقعة ١٣٫٤٤ مليارًا بحساب سعر برميل النفط ٦٠ دوالرًا بواقع ٢٫٢ مليون برميل يوميًا

 الجاسم حّرًا بـ «التمييز»: خرجت منتصرًا
  وأطالب الحكومة بإنهاء المالحقات السياسية 

 استمرار حبس الوسمي واستدعاء اللواء خليل الشمالي لإلفادة في جلسة ١٤ فبراير

 (محمد ماهر)  محمد عبدالقادر اجلاسم بعد إطالق سراحه أمس يتلقى التهنئة من خالد الفضالة 

 مؤمن المصري 
   محمد الدشيش

الكـاتب    وصــــــف 
محمـــد  واملـحامـــي 
عبدالقادر اجلاسم  حكم 
محكمة التمييز بإخالء 
سبيله وإعادة قضيته 
إلى محكمة أول درجة 
بأنه «انتصار كبير».

  وقال اجلاســـم في 
تصريح لـــه من أمام 

إدارة تنفيـــذ األحكام بالفروانية: 
علـــى رئيس الـــوزراء أن يرحل، 
الفتا إلى أن فريق احملمد ومحاميه 
عماد السيف تفرغوا للتصريحات 

الصحافية.
  وأضـــاف اجلاســـم ان فرحته 
باحلرية ناقصة ويشعر بالغصة 
لوجـــود د.عبيد الوســـمي داخل 
السجن، موضحا انه خاض معركة 
وخرج منها منتصرا وحظي بالتفاف 

شعبي.
  واستـــــطرد: أنا سعيد بخروجي 
اليوم ألشـــارك في االعتصامات 
والتــظاهـــرات وأطالب احلكومة 

املالحقـــات  بإنهـــاء 
السياسية.

  من جهة أخرى قررت 
الدائرة اجلزائية الثانية 
عشرة باحملكمة الكلية 
تأجيل قضية أمن الدولة 
املرفوعة ضد أســـتاذ 
قانون املرافعات د.عبيد 
الوسمي إلى جلسة ١٤ 
إلى  فبراير لالستماع 
إفادات وكيـــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء خليل الشمالي مع استمرار 

حبس د.الوسمي.
  وقال احلميدي السبيعي محامي 
د.الوســـمي فـــي تصريح خاص 
لــــ «األنبـــاء» إن هنـــاك مفاجأة 
سيفجرها في اجللسة املقبلة مؤكدا 
أن سير القضية حتى اآلن في صالح 
موكله د.الوســـمي، ولفت إلى أن 
فريق الدفاع متمســـك باستدعاء 
وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق 
أحمد الرجيب ألنه محرك الشكوى 

ضد موكله. 

 بيانات الميزانية العامة للدولة ٢٠١٢/٢٠١١ 
 ١٣٤٤٥ مليون دينار  إجمالي اإليرادات المتوقعة 

 ٦٠ دوالرا أميركيا  سعر برميل النفط المقدّرة على أساسه الميزانية 

 ٢٫٢٢٠ مليون برميل يوميا  حجم اإلنتاج النفطي 

 ١٠٩٤٫٤ مليون دينار  الدفعة الثانية من القسط الثاني للعجز االكتواري 

 ١٣١٣٫٧ مليون دينار  إجمالي األعباء المالية المترتبة على رفع السقف األعلى للتأمينات 

 البراك: «زينـ  السعودية» لن تتأثر سلبًا بصفقة بيع 
«زين» األم ومتمسـكون بالعالمـة التجارية  ص٤٤ 

 التفاصيل ص٤٦ 

 د. عبيد الوسمي 

 التفاصيل ص ١٢ 

 التفاصيل ص٤٧  (محمود الطويل)

 ٦ ماليين «االعتماد التكميلي» الستكمال خطط «التوظيف» 

 التفاصيل ص ٥ 


