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إحالة »إسقاط الفوائد« إلى »الدستورية« غير ممكنة قبل صدوره
استمرار الدعوات النيابية من مؤيدي القانون إلى الحكومة لعدم ردّه 

مجلس الـوزراء يبحث اليـوم اسـتحداث أول مركز وطني للتواصـل االجتماعيالمقاطع لـ »األنباء«: يجوز تقديم طلب تفسير لنصوص تتعلق بالنواحي اإلجرائية للقانون

األنباء االقتصادية

صورة عن التسجيل الذي بثته طالبان للقيادي فيها حكيم اهلل محسود بجوار منفذ الهجوم على عناصر الـ »سي آي ايه« 
في أفغانستان األردني همام البلوي                        )رويترز(

عدد من العبي توغو متأثرين بعد حادثة إطالق النار على باص البعثة في كابيندا بأنغوال             )أ.پ(

مسافر يجتاز جهازا جديدا للكشف عن املتفجرات في مطار سان فرانسيسكو الدولي     )أ.پ(

20 انتحاريًا تدربوا في اليمن  لتفجير طائرات  
وهجوم البلوي على الـ »سي آي إيه« »انتقام لمحسود«

توغو تنسحب من كأس أمم أفريقيا
بعد مقتل شخصين من بعثتها في أنغوال

وكاالت:  قررت احلكومة التوغولية سحب 
 منتخبها من املشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 
ال���� 27 لكرة القدم، بع���د أن تعرضت حافلة 
منتخب بالدها العتداء مسلح عندما وصلت 
إلى احلدود بني الكونغو وانغوال، ما تس���بب 
في مقتل شخصني وإصابة تسعة من أعضاء 

البعثة. من جهته اكد االحتاد الدولي )فيفا( في 
بيان له ان رئيسه السويسري جوزيف بالتر 
ينتظر »تقريرا ش���امال« من االحتاد االفريقي 
بخصوص احلادث. وتابع ان بالتر »تأثر كثيرا 
جراء هذه احلادثة« معرب���ا عن تضامنه مع 

املنتخب التوغولي.

� وكاالت: عاد  عواص���م 
القاع���دة وحلفاؤه  تنظيم 
لالستحواذ على املشهد االمني 
والسياسي العاملي. ففي وقت 
حذر خبراء اوروبيون من ان 
اجليل اجلديد من »القاعدة« 
س���يكون أش���رس وأخطر 
من جيل أس���امه بن الدن، 
بسبب السياسة األميركية 
الس���نوات األخيرة في  في 
العراق وأفغانستان، أعلن 
االردني همام خليل البلوي 
في تس���جيل مصور بثته 
طالبان، انه نفذ الهجوم الذي 
قتل فيه سبعة من عناصر 
ال� »س���ي آي ايه« وضابطا 
اردنيا في افغانستان لالنتقام 
من االس���تخبارات االردنية 
واالميركي���ة وملقتل زعيم 
طالبان باكس���تان بيت اهلل 

محسود.
مبوازاة ذلك، كشف عمر 
فاروق عبد املطلب، النيجيري 
املتهم مبحاولة تفجير طائرة 
في ديترويت يوم عيد امليالد، 
أن 20 ش���خصا آخر تلقوا 
تدريب���ات في اليمن لتنفيذ 
عملي���ات مماثل���ة لعمليته 
الفاشلة � بحسب املخابرات 
البريطاني���ة. اال ان���ه دفع 

ببراءته من التهم املنس���وبة 
إليه أثن���اء أول مثول له أمام 
محكمة احتادية اميركية امس 

االول.
ومن���ذ حادث���ة ديترويت 
تعيش املطارات الغربية هاجسا 
امنيا اليبدو انه سينتهي قريبا، 
حيث اعلنت شرطة لندن انها 
اعتقلت ثالثة اشخاص على منت 
طائرة لشركة طيران االمارات 
كانت متوقفة قبل اقالعها من 
مطار هيثرو الى دبي لالشتباه 

بانهم هددوا بتفجير الطائرة. 
اال انه تبني انهم كانوا بحالة 

سكر شديد. 
كما حذرت واشنطن أمس 
من هجم���ات محتمل���ة على 
طائرات بني جنوب السودان 
وأوغن���دا، مش���يرة إل���ى أن 
معلومات استخباراتية تفيد 
بأن »جماعة متشددة اقليمية« 
تخطط ملهاجمة طائرات تابعة 
لش���ركة اخلط���وط اجلوية 

األوغندية.

خبراء يحّذرون: الجيل الجديد من »القاعدة« أشرس وأخطر من بن الدن
توسيع محاور مساءلة 

وزير اإلعالم 

التهاني بالعيد الـ 34 
لـ »األنباء« تتواصل  ص14

رفض اقتراح مساواة »اإلطفاء« 
بـ »الجيش« و»الشرطة« في بدل الخطر

العبدالهادي األوفر حظًا  لرئاسة أمانة »الصحة«

وزير الداخلية يشرف بنفسه 
على تصورات حل »البدون«

رفض دي����وان اخلدمة املدنية 
اقتراحا نيابيا مقدما من النائب 
د.فيصل املسلم يطلب فيه مساواة 
قيمة ب����دل اخلطر لرجال اإلطفاء 
بزمالئهم في اجليش والشرطة. 
وق����ال الدي����وان ان العاملني في 
اإلدارة العامة لإلطفاء يحصلون 
على العديد من البدالت والعالوات 
اإلضافية الشهرية ومن بينها بدل 
خطر، وتتراوح فئة البدل الشهرية 
بني 60 دين����ارا لإلطفائيني و150 

لرتبة عميد إطفاء، كما يتم منح 
زيادة في بدل اخلطر لرجال اإلطفاء 
والعاملني في مجال املكافحة واإلنقاذ 
والعمليات بنظام النوبة، وكذلك 
مسؤولو محافظات اإلطفاء وفقا 
الديوان »وحيث  للموقع. وتابع 
ان لكل من رجال اإلطفاء واجليش 
والشرطة مجاال لعمله فيتم منح 
البدالت أو غيرها وفقا ملجال العمل 
واملخاطر، وفي ضوء ما تقدم نرى 

عدم مالءمة االقتراح«.

حنان عبدالمعبود
العامة  من س���يرأس األمانة 
للصحة، التي س���يكون لها كيان 
مستقل عن الوزارة إال أنها ستتبع 
الوزير مباش���رة، والتي سيكون 
األمني العام لها بدرجة وكيل وزارة 
وس���يتم حتويل نصف ميزانية 
الوزارة لها؟ س���ؤال أجابت عنه 
مصادر طبية رفيعة املس���توى 
بقوله���ا إن هناك م���ن الدالئل ما 
يشير إلى أن وكيل وزارة الصحة 
د.إبراهيم العبدالهادي سيكون هو 
األمني العام لألمانة العامة للصحة 
الوطني  والتي ستشمل املجلس 
العام، والصحة املهنية، والتأمني 
الصح���ي، والع���الج باخلارج، 
الدوائي���ة، واجلودة،  والرقابية 
واالعتراف، والتراخيص الطبية، 
خاصة ان���ه صاحب الفكرة ومن 

وضع األس���س لألمانة املستقلة 
منذ عه���د الوزير الس���ابق علي 
الوقت  ي���رأس في  البراك، وهو 
الطبي، والعالج  احلالي املجلس 
في اخلارج، إضافة إلى خبرته في 
مجاالت التأمني، واجلودة، واإلدارة 
الصحي���ة احلديثة، وهو رئيس 
الدولي للمستش���فيات،  االحتاد 
ورئيس منتدى االصالح الصحي 
الدولي  بالتع���اون مع االحت���اد 
للمستش���فيات. واجلدير بالذكر 
ان االمانة ستتولى تنفيذ االتفاقية 
الكندية لالعتراف، والتي أشرف 
عليها د.العبدالهادي قبل سنوات، 
باإلضافة إلى أنه س���يكون هناك 
تطوير للتأمني الصحي ليش���مل 
املواطنني بناء على توصيات البنك 
الدولي، والذي سيعقد له مؤمتر 

األسبوع املقبل بوزارة الصحة.

مريم بندق - حسين الرمضان - آالء خليفة
كما اش���ارت »األنباء« امس، يعقد مجلس الوزراء 
جلس���ته االعتيادية االسبوعية في السابعة والنصف 
من مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء باالنابة الشيخ 
جابر املبارك. هذا ويتوقع ان تتطرق احلكومة في جلسة 
اليوم الى تطورات جلس���ة االربعاء التي شهدت اقرار 
مجلس االمة لقانون جدولة ديون املواطنني واسقاط 

الفوائد والذي أمام احلكومة شهر للتوصية برده.
وفي هذا االطار اكدت مصادر قانونية ل� »األنباء« ان 
املجلس ال ميلك قبول وال رفض القانون ولكن ميكنه 
التوصية برده، وصاحب السمو االمير هو الوحيد الذي 
يخوله الدس���تور املوافقة على التوصية برد القانون 
الى املجلس، او قبوله ومن ثم اصدار مرسوم للتنفيذ، 
وزادت بالقول: »ان احملكمة الدستورية غير مختصة 
بالنظر في قانون لم يتم تنفيذه«. وفي هذا االطار أكد 
 اخلبير الدستوري د.محمد املقاطع في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أنه »ال ميكن احال���ة القانون الى احملكمة  
الدس���تورية اال بعد صدوره والتصديق عليه من قبل 
صاحب السمو االمير«. لكنه استدرك بأنه »يجوز تقدمي 
طلب تفس���ير لنصوص دستورية تتعلق بهذا الشأن 
قبل صدور القانون«، موضحا أن هناك  نواحي اجرائية 
تختص بكيفية التعامل مع هذا املوضوع دستوريا ميكن 

للحكومة االستفسار عنها. في غضون ذلك، استمرت 
الدعوات النيابية للحكومة لعدم التسرع برد القانون، 
وبينها  تصريحات للنواب د. محمد احلويلة وشعيب 

املويزري وصالح عاشور ود. ضيف اهلل بورمية.
وعلى صعيد اجللس���ة اخلاصة مبناقش���ة اخلطة 
اخلمسية للتنمية اكدت مصادر وزارية ان وزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري 
سيناقش هذا االمر مع رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
في اللقاء االسبوعي صباح اليوم على ان يبلغ مجلس 
الوزراء في اجتماعه مساء بنتائج االجتماع حتى يتم 
اعتماد تاريخ اجللسة ونفت املصادر تقدمي طلب نيابي 
لتحديد 12 اجلاري موعدا للجلسة موضحة ان احلكومة 
ل���م تبلغ بذلك حتى اآلن. واعلنت املصادر ان املجلس 
سيواصل نقاش التصور املقدم لصاحب السمو االمير 
من وزير االوقاف والشؤون االسالمية االسبق د.عبداهلل 
املعتوق حول استراتيجية استحداث اول مركز وطني 
للتواصل االجتماعي وتصورات اللجنة القانونية حول 
اهداف املشروع وآلية العمل في املركز واختصاصات 
مجلس االمناء والذي يهدف لنش���ر ثقافة الوس���طية 
ودور وزارات الداخلية واالعالم والتربية والش���ؤون 
االجتماعية والعمل واالوقاف والشؤون االسالمية في 

تنفيذ هذا املشروع احليوي الهام.

مريم بندق
فيما يتعلق بقضية البدون، كشفت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد 
يشرف بنفسه على أعمال فريق مختص لالنتهاء من 
التصورات العملي���ة القابلة للتنفيذ حول احلقوق 
املدنية واالجتماعية والتعليمي���ة والصحية لهذه 
الفئة، مؤكدة ان هذه الرؤى لن تظلم أحدا وستعطي 

كل ذي حق حقه.

»أجـيليـتي« دفـعـت  إيجـابيـة  فـرص 
 لتـأجيــل قضيتـهـا  إلـى 29 الجـاري  
»كوفبيك« تبـدأ حفر البئر األولى شـرق جزيرة 
بـاالوان الفـلبينيـة أبـريـل المـقبل  ص33

»الوطنـي لالسـتثمار«: »زين« تتمتـع بأداء 
وسـهمها  بنظـرائها  مــقارنة  إيـجابـي 
ُمـغـر وجـاذب باألسـعار الحاليـة  ص37

الخليج« مستمرة في استقبال  ترجمان: »شمال 
عمالئها مع أقوى العروض لموديالت 2010  ص39

المدير العام اإلقليمي في »الوطنية للتنظيف« 
محسن بوشهري في لقاء مع »األنباء«:

»بيتـك«  المخيـزيـم: 
الصناديق  مرحلـة  بدأ 
العقارية  والمشـاريع 
المليارية في األسـواق 
الـعـالمـيــة   ص34

عوائدنا  دينار  مليون   30
العقـود  مـن  السـنوية 
أسواق  لدخول  ونخطط 
أفريقيا إلى جانب الخليج 
ص38 األوسط  والشرق 

بدر املخيزمي

محسن بوشهري

حسين الرمضان
ــون لـ »جلنة  ــواب الداعم بحث الن
ــي« بديوان النائب مبارك  االنقاذ الوطن
ــيع مساءلة وزير االعالم  الوعالن توس
الشيخ احمد العبداهلل في حال مت اقرارها 
ــف عند حد قضية الوحدة  بحيث ال تق
ــل تتعدى الى التجاوزات في  الوطنية ب

جميع قطاعات االعالم.
وابلغت مصادر مطلعة »األنباء« ان 
احد النواب يتجه لتقدمي طلب لتشكيل 
ــاوزات االدارية  التج جلنة حتقيق في 
ــت ان  ــوزارة. واضاف ــي ال ــة ف واملالي
النائب يجري اآلن مشاوراته مع بعض 
ــكيل  ــواب لتقدمي طلب تش الن زمالئه 
اللجنة لتشمل في عملها جميع العقود 
ــة واعمال الصيانة  الداخلية واخلارجي

وعقود االنتاج واملكافآت.

التفاصيل ص 47

التفاصيل ص 44

المحللة المالية ومديرة المحافظ االستثمارية بشركة 
الزمردة لالستثمار عالية الفارس في لقاء مع »األنباء«:

الحكـومية  التدخـالت 
أفقـدتهـا  بالبــورصـة 
 ..2009 فـي  توازنهـا 
وتوجهاتها خالل 2010 
»حبـر  على ورق«  ص 40 عالية الفارس

»المالية البرلمانية«
 تناقش الخصخصة غدًا

مريم بندق
كشفت مصادر نيابية مختصة ان اللجنة املالية 
البرملانية ستجتمع برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة 
غدا االثنني حيث سيتم بدء النظر في مشروع قانون 
اخلصخصة بعد ان مت االنتهاء من التقرير النهائي 
ملشروع قانون خطة التنمية االستراتيجية للدولة 
والذي حظ���ي مبوافقة باإلجماع م���ن قبل أعضاء 

اللجنة.


