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Al-Anbaa Wednesday 9th February 2011 - No 12537يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ األربعاء 6 من ربيع األول  1432 ـ 9 من فبراير 2011 الـعـدد:

زيادات العسكريين ١٠٠٪
المبارك أعفى المتغيبين من العقوبة.. والفهد يؤكد وضع التصور النهائي لتمويل خطة التنمية باجتماع مجلس الوزراء اليوم وإعالن سلبياتها وإيجابياتها في مؤتمر صحافي قريبًا

آالف املتظاهرين الذين احتشدوا في اليوم اخلامس عشر من االحتجاجات املستمرة في ميدان التحرير           (أ.ف.پ)

الشيخ جابر املبارك (محمد ماهر)الشيخ أحمد الفهد مترئسا اجتماع «التخطيط» أمس   

صورة زنكوغرافية النفراد «األنباء» بخبر شمول 
الزيادة للبدون واخلليجيني في عدد ٦ اكتوبر ٢٠١٠

اللواء كامل العوضي

سليمان يحّذر من خطورة العصيان المدني: الحوار 
طريقنا األول ألن البديل هو االنقالب الشامل

القاهرةـ  وكاالت: شكل الرئيس املصري محمد حسني 
مبارك جلنة للتعديالت الدســـتورية، وأخرى لتقصي 

احلقائق حول أحداث األربعاء الدامي.
وقد تزامنت هذه اإلجراءات اإلصالحية اإلضافية مع 
استمرار تدفق املتظاهرين إلى ميدان التحرير وعدد من 
املدن املصرية األخرى. مـــن جهته، وعد نائب الرئيس 
املصري عمر سليمان املتظاهرين بأال تالحقهم احلكومة، 
وأكد ســـليمان أن احلوار والتفاهم هو الطريقة األولى 
لتحقيق االستقرار في البالد واخلروج من األزمة، محذرا 

من أن البديل هو حدوث انقالب شامل.
وقال نحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا االنقالب 
الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها املزيد 
من الالعقالنية. واعتبـــر أن كلمة الرحيل التي يرددها 
بعـــض املتظاهرين ضد أخـــالق املصريني التي حتترم 

كبيرها ورئيسها، كما أنها كلمة مهينة ليست للرئيس 
فقط، وإمنا للشعب املصري كله.  وأشار نائب الرئيس 
إلى ما يتردد عن العصيان املدني باعتباره دعوة خطيرة 
جدا على املجتمع،وفي هذا الســـياق، تقدمت مجموعة 
من النشطاء األقباط مبذكرة إلى سليمان يطلبون فيها 
املشاركة في احلوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى 

املعارضة املصرية.
وقال النشطاء في مذكرتهم، «إننا نرجو حتديد موعد 
لطرح رؤية النشطاء األقباط من خالل قاعدة املشاركة 
الوطنية املصرية». وشددت املذكرة على أن رؤية النشطاء 
األقباط «تنصب على ضرورة تكريس فكرة الدولة املدنية 
مبا يستلزم ذلك من ضرورة إحداث تعديالت دستورية 
وما ينبثق عنها من تشـــريعات تكون متسقة مع فكرة 

الدولة املدنية».

مبارك يشكل لجنتي التعديالت الدستورية وتقصي الحقائق.. واألقباط يطالبون باالنضمام إلى الحوار 

الزيادة تشـمل البدون والخليجيين والمهنييـن والعقود الخاصة

منير حداد

القاضي العراقي منير حداد لـ  «األنباء»:  صدام 
ب فأعدم في عيد األضحى  كان سُيهرَّ

و األميركيون رغبوا  في تطبيق نظرية الذئب 
والخروف لتخويف العراقيين بحاكمهم  

 «C» لاللتهاب الكبدي «PCR» الساير يتعجل اعتماد فحص
منذ ١٨ شهرًا ومتنفذو  الصحة «عمك أصمخ» ص٨و٩

الحمود أرجأ تدوير «الداخلية» والعوضي يعود إلى «الهجرة» 
أمير زكي

أبلغ مصدر أمني «األنباء» ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود أرجأ التدوير املرتقب في الداخلية والذي 
من املقرر أن يشمل وكالء مساعدين ومديرين 
عامني وأيضا إحالة قيادات إلى التقاعد، إلى ما 

بعد االحتفال باألعياد الوطنية. 

من جهة أخـــرى، قالت مصادر مقربة من 
مدير عـــام اإلدارة العامة للهجرة اللواء كامل 
العوضي إنه سيباشـــر عمله خالل أيام، بعد 
قبول استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ 
جابر اخلالد، مشيرة الى ان اللواء كامل العوضي 
تسلم مركبة الوزارة استعدادا ملباشرة مهام 

عمله.

عبدالهادي العجمي - بشرى شعبان 
 سامح عبدالحفيظ ـ رندى مرعي

علمت «األنباء» من مصادر عسكرية 
رفيعة ان مجلس الدفاع األعلى برئاسة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وبحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك 
اعتمد ظهر أمس زيادة العســـكريني 
على الراتب األساســـي بنسبة ١٠٠٪ 
بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة 
الرباعية املكونة من اجليش واحلرس 
الوطني والشرطة واإلطفاء. ولفتت 
املصـــادر إلى ان املجلس رفع اعتماد 
الزيادة إلى مجلس الوزراء إلقرارها 
وإصدار مرســـوم أميري خاص بها 
والذي يتوقع أن يصدر مطلع االسبوع 

واألفـــراد املتغيبني عـــن مقر عملهم 
قبل تاريـــخ ١ فبراير مبا ال يتجاوز 
١٨٠ يوما، من العقوبة، على ان يلتحقوا 
مبقار أعمالهم قبل تاريخ ١ مارس املقبل. 
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء 
الدولة  للشؤون االقتصادية ووزير 
لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد ان مجلس الوزراء سيضع اليوم 
في اجتماعه الذي سيحضره محافظ 
البنك املركزي التصور النهائي لتمويل 
خطة التنمية. والحقا أضاف الفهد لدى 
رعايته افتتاح مؤمتر الكويت األول 
لذوي االحتياجات اخلاصة: سنعقد 
مؤمترا صحافيـــا قريبا لإلعالن عن 
ســـلبيات وإيجابيات خطة التنمية 
للوقوف على جميع املعوقات والعمل 
على تذليلها «وسنضع النقاط على 

احلروف».

املقبل. وأكدت مـــا انفردت «األنباء» 
بنشره في نوفمبر املاضي من ان زيادة 
الراتب األساسي للعسكريني ستشمل 
البـــدون واخلليجيني  العســـكريني 
واملهنيني الوافدين واملعينني على بند 
العقود اخلاصة. إلى ذلك، ومبناسبة 
األعياد الوطنية اصدر الشيخ جابر 
املبارك قـــرارا بإعفاء ضباط الصف 

التفاصيل ص٤٥ ـ ٤٧

التفاصيل ص٥ -٧

األنباء  االقتصادية

«VIVA» توقع اتفاقية تمويل إسالمي مع «األهلي المتحد» 
لمدة ٥ سـنوات بقيمة ٥١ مليـون ديـنار   ص٣٤

٤١٫٣ مليـون دينـار أرباحًا قياسـية 
لـ«االمتياز لالستثمار» في ٢٠١٠ بنمو 
١٦٨٫٢٪ وتوصي بتوزيع ١٠٪ نقدًا  ص٣٩

الخرافـي  ناصـر 
رئـيس  استقـبل 
كابيتال»  «كولوني 
حـول  للتباحـث 
االسـتثمار  فرص 
في «بورت غالب»

ناصر اخلرافي مستقبال توماس باراكص٣٥

ص٢٨و٢٩


