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املرزوق: »موديز« ترفع توقعاتها 
لـ »األهلي املتحد« من سلبي إلى 
مستقر بفضل التحسن امللحوظ 

في األساسيات املالية للبنك 

البدر: »ستاندرد آند بورز« 
ترفع تصنيف »اخلليج« 

إلى مرتبة BBB وتعدل النظرة 
33املستقبلية إلى إيجابية 32

علي الرشيد البدرحمد املرزوق

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني )أ.ف.  پ( مصري يرفع عالمة النصر قرب احد االبنية احملترقة في القاهرة   

مرسوم الدعوة إلى االنتخابات اليوم
يصدره مجلس الوزراء.. واقتراح بفتح باب الترشح غداً وإجراء االنتخابات 28 يناير أو 2 فبراير .. و»اإليداعات« و»االقتحام« إلى القضاء وال مانع قانونيا من ترشح النواب السابقني املتهمني

القطاع اخلاص ..

مشروع واحد يحصد ثالث جوائز عالمية ليعكس قدرة مجموعة شركات التمدين على تطوير مشاريع عقارية 
الكويت. دولـة  في  بالتجزئـة  والبيع  العقارات  قطـاع  مستوى  خاللها  من  ترفـع  عالميـة  معاييـر  ذات  متميـزة 

جائزة أفضل مركز ترفيهي
عائلي في العالم لعام 2011 في مول 360

(إنفانيتي، ذا بول رووم، فريز كلوب)
IAAPA Brass Ring العالمية

جائزة أفضل تصميم مبتكر
لعام 2011

لمشروع مول 360 
مجلس مراكز التسوق العالمي

جائزة أفضل تصميم لمركز
 تسوق في العالم لعام 2011

 لمشروع مول 360
مجلة "RLI" البريطانية

حتديات �لية وإجنازات عاملية

 »دوحة« العرب حتتفل 
بعيدها الوطني وتزهر 

إجنازات مبهرة 
وتطورًا غير مسبوق 

ومستقباًل واعدًا  
بقيادة أميرها الشيخ 

حمد بن خليفة

18 ديسمبر ذكرى تأسيس  
قطر على يد  الشيخ  جاسم بن محمد آل ثاني

حسم مصير 24 من البدون 
احملتجزين اليوم

املليفي ينفي معاقبة 
القانونيون.. والنقابة  
مستمرة في اإلضراب

أمير زكي

علمت »األنباء« ان وزارة الداخلية 
س����تبت في أمر 24 شخصا من غير 
محددي اجلنسية محتجزين في مقر 
املباحث اجلنائية اليوم، وأش����ارت 
مصادر مطلعة إلى ان أجهزة الداخلية 
انتهت من التحقي����ق مع املوقوفني 
وس����يتم رفع تقارير بش����أنهم الى 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون األمن 
اجلنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد 
اخلليفة حيث سيتخذ اخلليفة قرارا 
إما بإطالق سراح بعضهم مع التوقيع 
على تعهدات او بإحالتهم إلى النيابة 

العامة.

فيم���ا نفى وزير الع���دل ووزير 
التربية ووزير التعليم العالي أحمد 
املليف���ي صحة تصريح نس���ب إليه 
أخيرا في شأن »مرسوم حل مجلس 
األمة«، مؤكدا انه دعا املوظفني املضربني 
في وزارة العدل إلى مراعاة مصالح 
أعلن���ت نقابة  املواطن���ني والدولة، 
القانونيني استمرارها في اإلضراب 

مريم بندق

أكدت م��صادر رفيعة ل� »األن��باء« ان مجلس 
الوزراء س���يصدر في اجتماعه االعتيادي املقرر 
اليوم برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

مرسوم الدعوة الى االنتخابات.
هذا، وقالت مصادر مطلعة ان املجلس سيدرس 
مقترحا بفتح باب الترشح لالنتخابات غدا على 

ان يتم اجراؤها 28 يناير او 2 فبراير.
وفضلت املصادر عدم التوسع في التحدث عن 
مرسوم حل مجلس األمة وعقدة احمللل مكتفية 
بالقول: ان املرس���وم صادر بناء على امر اميري 

وتشكيل حكومة دون نائب جائز لسقوط الصفة 
النيابي���ة عن جميع النواب اثر مرس���وم احلل، 
وأدء احلكومة القس���م أمام صاحب السمو كاف 

ألن مينحها الدستورية. 
وبش���أن قضيتي اإليداعات واقتحام مجلس 
األمة ومدى قانونية ترش���ح النواب الس���ابقني 
الواردة أسماؤهم فيهما، أجابت املصادر: القضيتان 
ستحاالن إلى القضاء بعد انتهاء النيابة من جتهيز 
امللف���ات املطلوبة ولن حتفظا في النيابة العامة 
والقانون ال مينع ايا من النواب السابقني الواردة 
أسماؤهم في القضيتني من الترشح فاملتهم بريء 

إلى أن تثبت إدانته.

من أجواء االنتخابات

النشمي: ال يجوز حضور »الفرعيات«
قال عميد كلية الشريعة السابق د.عجيل 

النشمي انه ال يجوز شرعا حضور 
االنتخابات الفرعية أو تأييد من فاز بها ألن 

ولي األمر منع االنتخابات الفرعية.

السعدون: حل املجلس صحيح
قال النائب السابق أحمد السعدون ان مرسوم 
حل مجلس األمة صحيح مادام قد صدر وفق 

املادة 107 من الدستور، مشيرا إلى انه ال حاجة 
لوزير محلل لسقوط عضوية النواب بحل 

املجلس وان اجلميع بانتظار مرسوم الدعوة 
لالنتخابات.

»رشايدة اخلامسة« يزّكون عمر الرشيدي
زّكت قبيلة الرشايدة في الدائرة اخلامسة 

اإلعالمي عمر الرشيدي خلوض االنتخابات.

املسلم لتبني مشروع إصالح سياسي
طالب النائب السابق د.فيصل املسلم بتبني 

مشروع اإلصالح السياسي القائم على أساس 
تكوين اجلمعيات السياسية وإقرار قانون الدائرة 
الواحدة وابعاد »التحقيقات« عن سلطة احلكومة.

تشاورية العجمان في »اخلامسة« تتعثر
تعثرت »تشاورية« العجمان في الدائرة 

اخلامسة بسبب حتفظات بعض املرشحني 
حول ضرورة ان يكون للناخب صوت واحد 
فقط وليس كما هو مطروح حاليا بالتصويت 

الثنني أو ثالثة.

احلميدي يخوضها في »الثانية«
أعلن وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون 

اإلسكان األسبق بدر احلميدي عزمه خوض 
االنتخابات في الدائرة الثانية.

اجليش املصري يفّض اعتصام »التحرير«
إطالق سراح اليحيى واملاجد أمس بالقوة ويحرق خيام املتظاهرين

القاهرة � وكاالت: تواصلت امس لليوم الثاني االشتباكات العنيفة 
وغير املسبوقة بني افراد اجليش املصري واملعتصمني في قلب العاصمة 
القاه���رة، عندما أقدم اجليش على فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة 

والقائم منذ 18 نوفمبر املاضي.
وقامت عناصر من الشرطة العسكرية وسالح املظالت بإحراق خيام 
املعتصمني وسط امليدان واستخدام الهراوات لتفريقهم، فرد املتظاهرون 

برشقهم باحلجارة، ما ادى الى سقوط عدد كبير من املصابني.
ومع استمرار االشتباكات املتقطعة بني اجلانبني بامليدان وبالشوارع 
احمليطة خاصة ش���ارع قصر العيني والشيخ ريحان، ارتفع عدد قتلى 
املعتصم���ني جراء مواجهات امس االول امام مقر احلكومة الى 9، بينما 
اتت النيران على محتويات املجمع العلمي املصري الذي انشأه نابليون 
بونابرت عام 1798م والتهمت محتوياته التي تضم عش���رات اآلالف من 

الكتب واملخطوطات النادرة.

مؤمن المصري

أُطلق سراح احملامي عادل اليحيى واملصور رائد املاجد أمس بعد 
أن أخلت السلطات اإليرانية س���بيلهما بعد فترة احتجاز ألكثر من 
شهر بزعم قيامهما بالتجسس على إيران. وقد كانت هناك اتصاالت 
مكثفة األس���بوع املاضي بني اخلارجية ممثلة بوكيل الوزارة خالد 
اجلاراهلل وسفارتنا في طهران ممثلة في السفير مجدي الظفيري من 
جهة والسلطات اإليرانية من جهة اخرى. فقد أبلغ اجلاراهلل أسرتي 
اليحيى واملاجد منذ يومني بأن أزمتهما قد انتهت وانه سيخلى سبيلهما 
بداية األسبوع، وكان السفير الظفيري قد أبلغهم بأنه سيتوجه يوم 
الس���بت )أمس( الى عبدان إلنهاء إجراءات إخالء سبيلهما. وقد عاد 
الس���فير الظفيري الى الكويت مصطحب���ا اليحيى واملاجد على منت 

الطائرة اخلاصة التي أمر بها صاحب السمو األمير. التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص10 ٭
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