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Al-Anbaa Sunday 19th December 2010 - No 12485يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 13 من محرم 1432 ـ 19 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 ملك البحرين حمد بن عيسى مستقبال الشيخ مشعل األحمد بحضور صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان

 الفودري: ٤١٪ من المعاقين 
ال تنطبق عليهم الشروط 
أكثر  لهم  تصرف  والدولة 
شهريًا  دينار  مليوني  من 
تكلفها  سـكنهم  ومنحة 
ص١٦  ٧٣ مليون دينـار  

 أنديـة التكــتل:
ض مصلحة     لم ُنعرِّ
الكويت للخـطر.. 
وُحكم «التمـييز» 
اعتبارنــا أعـاد 

 ص٥٨ 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Arb-Eng 4.5X6.ai   12/9/10   5:30:06 PM

 «إال الدستور» تختار المتحدثين تأييدًا لالستجواب اليوم
 مصادر حكومية أكدت أن تفنيده سهل لكن األهم إثبات عدم دستوريته والكتل  استعدت الجتماع موسع في المجلس  

 اليوم وغدًا في «األنباء» أحداث العام محليًا وعربيًا ودوليًا.. في صور  
 ص٢٦ - ٣٨ 

 قطر تحتفل بالعيد الوطني.. 
  بطعم الحلم العنابي: 

  مونديال «مثالي» في ٢٠٢٢ 
  وصدارة مصدري الغاز المسال عالميًا

 ص٤٤ و٤٥ 

ؤ  ء الوقيا  د. عاد

 سعيدة ئارسي 

 األمين العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية 

  د.عادل الوقيان لـ «األنباء»:

سيسـرع  األمة   مجلس 
السـنوية  الخطة  إقرار 
الثانية بنـاء على جدية 
الحكومـة فـي التنفيذ

فـي  مسـلمة  وزيـرة   أول 
سعيدة  المتحدة  المملكة 
وارسي: مستعدون لتقديم 
قضايا  في  الطويلـة  خبرتنا 
التخطيـط لمدينة الحرير 
وإنجاز مشروع المترو   ص٧ 

عاشوراء  الخميس:   عثمان 
ليس يوم حزن وال فرح وال 
عيـد بل يوم مـن أيام اهللا 
رفض  الحسـيني:   حسن 
لخالفة  ے  الحسـين 
رضــاه  داللـة  يـزيـد 
الخلفاء    مـن  قبله    بـمن 

 ص١٤و١٥ 

 ص ١٨ 

عاشوراء  الخميس:   عثمان 

 في حلقة خاصة  
على«المعالي» 

 التفاصيل ص٤ 

 قدم ممثل صاحب الســــمو االمير الشــــيخ صباح االحمد، نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد واجب العزاء مللك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء 
البحريني صاحب السمو امللكي االمير خليفة بن سلمان آل خليفة والسرة آل خليفة الكرام 

في وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان. 

 إعادة زيادات العسكريين 
  إلى «الدفاع األعلى» للفصل 
  في مكافآت العقداء وما فوق

 عبدالهادي العجمي
  أبلغت مصادر عســــكرية رفيعة املستوى 
«األنباء» ان مجلس الوزراء قام برد قانون زيادة 
الرواتب األساسية للعسكريني إلى مجلس الدفاع 

األعلى بناء على توصية اللجنة القانونية.
  وأوضحت املصادر ان التوصية تنص على 
ضرورة فصل املكافأة املســــتحقة للضباط من 
رتبــــة عقيد وما فوق والذيــــن مت التمديد لهم 
حتــــى ٢٠١٢/١٢/٣١ وزيادة الراتب األساســــي. 
وشددت اللجنة على انه ال يجوز اطالقا اجلمع 
بني املكافأة والزيادة ويجب ان يكون ذلك وفق 
قانون واضح وصريح حتى ال يكون هناك حرج 
قانوني في هــــذا املوضوع، وبينت املصادر ان 
تأخير إحالة قانــــون الزيادة إلى مجلس األمة 
هو بســــبب هذه الفقــــرة وان مجلس الوزراء 
سيحيلها مبجرد الفصل فيها، وتوقعت املصادر 
ان تكون اإلحالة خالل األسابيع القليلة املقبلة. 
من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية مطلعة 
لـ «األنباء» ان الضباط من رتبة مقدم في اجلهات 
الثالث (اجليشـ  احلرس الوطنيـ  الشــــرطة) 
والذين أمتوا ٢٥ عاما في اخلدمة قبل ديسمبر 
٢٠٠٩ يستحقون مكافأة الـ ٥٠٠ دينار عند التقاعد 
أسوة بزمالئهم الضباط من رتبة عقيد وعميد 
والذين مت التمديد لهم حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٢ 
بناء على رأي «الفتوى والتشريع» في مجلس 
الوزراء بشرط ان يكون قد مضى على بقائهم 

في الرتبة ثالث سنوات على األقل. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى ابو طفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ ـ فليح العازمي

  حتدد كتلة «اال الدســــتور» فــــي اجتماع 
تعقده اليوم في مجلس االمة املتحدثني تأييدا 
الستجواب سمو رئيس الوزراء والذي من املقرر 

مناقشته في جلسة سرية ٢٨ اجلاري.
  مصــــدر مــــن الكتلة ابلــــغ «األنبــــاء» ان 
«اال الدستور» ستبحث اليوم أبعاد االستجواب 
بحضور النواب املستجوبني البراك واحلربش 
واملال، وحجم التأييد الذي حظي به من الكتل 
البرملانية ومدى مالءمة اســــتئناف الندوات 
اجلماهيرية في الفترة التي تســــبق جلســــة 
االستجواب. وقال املصدر ان اخلطة املطروحة 
حاليا هي عقد نــــدوات في جميع احملافظات 
في دواوين لنشطاء سياسيني وليست دواوين 
النواب بحيــــث يكون االعضاء ضيوفا ضمن 
احلضور ومتحدثني فيها. واشار املصدر الى 
ان كتل «العمل الشــــعبي» و«العمل الوطني» 
و«التنميــــة واالصالح» عقدت مســــاء امس 
اجتماعــــات مطولة لها اســــتعدادا لالجتماع 
املوسع اليوم لتقدم كل كتلة رؤيتها وقرارها 
حول اســــتئناف الندوات ودعم االستجواب 

وأبعاده السياسية وترشــــيح املتحدث منها 
لتأييد املســــاءلة. باملقابل، كشــــفت مصادر 
حكومية في تصريحــــات خاصة لـ «األنباء» 
ان مجلس الوزراء سيخصص جانبا رئيسيا 
من جلستيه املقررتني مساء اليوم واالسبوع 
املقبل لدراسة االستجواب املقدم لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد من الكتل الثالث 

(الشعبي، والوطني، والتنمية واالصالح).
  واوضحت املصادر ان التركيز الرئيســــي 
سيكون على البنود غير الدستورية الواردة 
في االســــتجواب وليس علــــى كيفية تفنيده 
مضيفة ان تفنيده سهل جدا «فجميع القضايا 
الواردة فيه واضحة ومحسومة سواء املتعلقة 
برفع احلصانة عن النائب د.فيصل املســــلم 
او تطبيــــق قانون التجمعات أو احداث ندوة 

النائب د.جمعان احلربش».
  وبسؤال املصادر عما إذا كان تركيز مجلس 
الوزراء على البنود غير الدستورية هدفه جعل 
الباب مواربا امام جلوء احلكومة الى خيار آخر 
غير «املواجهة»، قالت املصادر: خيار املواجهة 
حسم ولكن من االهم ايضا ان تتبني احلكومة 

البنود غير الدستورية. 

باسـم  عمالقـة  ومشـاريع   صـروح 
  جابـر األحمـد تخليدًا لذكـراه  ص٦
 الثلوج تشل حركة النقل البريطانية 
ص٦٠ هيـثرو   مـطــار  وتـغلـق 

 ممثل األمير قّدم لملك البحرين 
  واجب العزاء في وفاة راشد بن عيسى


