
 أعلــــن مدير عــــام املؤسســــة العامة 
للتأمينــــات االجتماعية فهد الرجعان ان 
قرار رفع احلد األقصى للمرتب في التأمني 
األساسي الى ١٥٠٠ دينار سيعمل به اعتبارا 
من أبريل املقبل وستستفيد منه الفئات 
التي تزيد مرتباتها على ١٢٥٠ دينارا في 
التأمني األساســــي، ولفت الــــى ان القرار 
سيكون له أثر على املعاشات التقاعدية 
التي ستستحق بعد هذا التاريخ وال يشمل 
بطبيعة احلال مــــن انتهت خدمتهم قبل 

األول من أبريل املقبل.
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 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود خالل جلسة أمس   (سعود سالم)  جانب من تظاهرة البدون   

 الخرافي: رحلة األلف ميل في معالجة أوضاع البدون بدأت الروضان: زيادة العسكريين تصرف في أبريل والحكومة اعتمدت مبالغ «األعلى للدفاع»

يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االثنني 18 من ربيع األول  1432 ـ 21 من فبراير 2011 الـعـدد:

 األميـر أجـرى اتصاًال 
هاتفيًا بملك البحرين: 
يحفظ  أن  اهللا  نسأل 
عليها  ويديم  المملكة 
واالسـتقرار األمـن 

Al-Anbaa Monday 21st February 2011 - No 12549 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  ص٣ 

 مصر: الحكومة تفتح بابها للمعارضة 
وأول الغيث.. وزير «وفدي»

 القاهرة ـ أحمد صبري ووكاالت
   فيما صرحت مصادر  صحافية لـ «األنباء» أمس بأن القيادي «الوفدي» 
منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد مت تكليفه بحقيبة وزارة 
السياحة وأنه قبل املنصب بعد مشاورات مع قيادات حزب الوفد، مؤكدة 
أن حكومة د.أحمد شفيق ستشهد خالل الساعات القليلة املقبلة تعيينات 
للوزارات الشــــاغرة وهي التعليم واالعالم باالضافة الى تغيير ما ال يقل 
عــــن ٥ وزارات أخرى لتغيير بعض الوجوه القدمية بعناصر من أحزاب 
املعارضة الرئيسية، طالب عشرات القضاة املصريني املجلس األعلى للقوات 
املســــلحة الذي يحكم البالد بإقالة احلكومة احلالية واســــتبدال حكومة 
أخرى بها تخلو من رموز النظام السابق، وتسريع وتيرة اإلجراءات لنقل 

السلطة إلى حكومة مدنية.
  وعقب اجتماعهم بالقاهرة طالب القضاة في بيان املجلس األعلى للقوات 
املسلحة باالستجابة الفورية حلزمة إجراءات بينها تشكيل حكومة كفاءات 

وطنية من شخصيات مستقلة.
 

 مجلس الوزراء: الخطوات لحل قضية «البدون» في طريقها للتنفيذ
  ووزير الداخلية: اإلفراج عن المحتجزين منهم بعد انتهاء التحقيق

 مصادر وزارية أكدت لـ «األنباء» التوجه لتجنيس المستحقين منهم.. ومشكلة مجمع الصوابر وزيادات القانونيين وإسقاط المديونيات لم تطرح للنقاش في جلسة أمس

 «األنباء» تنفرد بنشـر أسـماء المستحقين 
  مــكافآت مــاليـة بـ «التربيــة»  ص٩

 الرجعان: رفع الحد األقصى للمعاشات
  التقاعدية اعتبارًا من أبريل المقبل

 فهد الرجعان

 صورة مأخوذة عن التلفزيون الرسمي للزعيم الليبي معمر القذافي محييا أنصاره في نالوت أمس األول      (رويترز) 

 ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة خالل استقباله ممثلي اجلمعيات اإلسالمية 
في قصر الرفاع امس االول 

 ليبيا: قوات القذافي تستخدم الـ «آر بي جي» 
ورجال دين وقانون يدعون إلى وقف المجازر

 الحكومة البحرينية تتعهد بتلبية مطالب الشعب 
  وولي العهد: الحوار الفعال يعني االستماع لكل صوت 

 إيران: قتلى وجرحى في اشتباكات 
  «فك الحصار» واعتقال ابنة رفسنجاني

 طهــــران ـ وكاالت: تزامنا مع معلومات عن وقوع 
صدامات عنيفة بــــني املتظاهرين املعارضني وقوات 
األمن اإليرانية في مظاهرات «فك احلصار» عن زعيمي 
املعارضة مهدي كروبي ومير حسني موسوي، أعلنت 
طهران أمس اعتقال فايزة هاشمي ابنة الرئيس اإليراني 
السابق أكبر هاشمي رفسنجاني في وسط طهران بينما 
كانت «تطلق شــــعارات حتريضية» لدفع الناس إلى 
التظاهر في جادة ولي العصر. كما ذكرت وكالة فارس 
من جهتها أن ابنة رفسنجاني «كانت تدير مجموعة 
مــــن مناهضي الثورة واملشــــاغبني» عندما اعتقلت. 

من جانبهــــا، حتدثت مواقع املعارضة اإليرانية على 
االنترنت عن سقوط أكثر من قتيل وعدة جرحى في 
املواجهات العنيفة وأن «الشرطة أطلقت الغاز املسيل 
للدموع وبدأت مطاردات بني الشرطة واملتظاهرين في 
ساحة ولي العصر» في طهران. وذكر موقع «سهمنيوز.
اورغ» التابع لكروبــــي أن متظاهرين جتمعوا كذلك 
في ســــاحات أخرى في طهران وفي بعض الشوارع 
وهم يهتفــــون «اهللا أكبر». وحتدث املوقع كذلك عن 
جتمعــــات في مدينة أصفهان وســــط البالد ومدينة 

شيراز اجلنوبية.

 عواصم ـ وكاالت: لليوم اخلامس على التوالي 
تواصلت االحتجاجات املطالبة بإسقاط الزعيم الليبي 
معمر القذافي وتخللتها اشتباكات دامية أعنفها في 
بنغازي حيث تعرض اآلالف ممن خرجوا لتشييع 

قتلى األيام السابقة إلطالق رصاص حي.
  كما تظاهـــر آالف آخرون أمام محكمة بنغازي 
وهاجم آخرون حامية املدينة التي واجهتهم بإطالق 
النار مســـتخدمة قذائف الـ «آر بي جي» وأسلحة 
ثقيلة أخرى، حيث شهدت هذه املدينة أعلى عدد 
من الضحايا جتاوز ٢٠٨ قتلى ونحو ألف جريح 

منذ بدء املواجهات.
  وفيمـــا دعا علماء دين مســـلمون قوات األمن 
وكل من يشـــارك معهم في قمـــع املظاهرات إلى 
وقف «املجازر»، امتدت االحتجاجات إلى طرابلس 
العاصمة حيث وقف قضاة ومحامون ووكالء نيابة 
وقفة استنكار أمام احملكمة العليا مبجمع احملاكم 
احتجاجا على عمليات القتل والعنف التي متارس 

بحق املتظاهرين. في املقابل، أفاد مصدر امني ليبي 
لوكالة فرانس برس بأن ضابطا برتبة عقيد انشق 
عن اجليش وانضم إلى ما أسمته «جماعة إرهابية» 
قال إنها تضم عناصر في تنظيم القاعدة هاجموا 
ميناء درنة بعدما اســـتولوا على مخزن أســـلحة 

وقتلوا أربعة جنود.
  وقال املصدر األمني طالبا عدم الكشف عن هويته 
إن «مجموعة من الشباب القاطنني مبدينة درنة 
قاموا باقتحام مسجد الصحابة وسيطروا عليه ثم 
استخدموا مكبرات الصوت فيه لتأجيج مشاعر 

السكان وحث املواطنني على العصيان».
  من جهة أخرى، قال شهود عيان إن مجموعة 
من املتظاهرين املطالبني بإسقاط الزعيم الليبي 
معمر القذافي أســـروا ٣٠ شـــخصا من املرتزقة 
التشاديني والسنغاليني وأفارقة آخرين شاركوا 
في عمليات قمـــع املتظاهرين في منطقة اجلبل 

األخضر.

 السعودية واإلمارات تدعوان المعارضين البحرينيين إلى الحوار مع الحكومة متظاهرون ليبيون يأسرون ٣٠ مرتزقًا أفريقيًا.. وقتلى بنغازي يتجاوزون ٢٠٨

  مريم بندق - سامح عبدالحفيظ  
عبدالهادي العجمي - فليح العازمي 

رشيد الفعم - هاني الظفيري
  أخذت قضيــــة املقيمني بصورة 
غيــــر قانونية اهتمامــــا كبيرا على 
طاولة مجلس الوزراء امس في ظل 
املئات منهم في  استمرار تظاهرات 
الصليبية وتيماء، حيث تناول البحث 
عدة محاور رئيسية لعل اهمها تأكيد 
املجلس على ان اخلطوات التي سبق 
أن اعتمدها «فــــي طريقها للتنفيذ» 
حتقيقا للحل اجلذري لهذه املشكلة، 
مثنيا على جهود صالح الفضالة في 
هذا اجلانب. وفي هذا الصدد قالت 
مصادر وزارية لـ «األنباء»: على ابناء 
هذه الفئة احلذر والتفاؤل، فشريحة 
منهم تستحق التجنيس ويجب عليهم 
عدم املشاركة في اي عمل خارج عن 
القانون مثل التظاهرات التي قام بها 
البعــــض، فـ «الداخلية» لن تتهاون 
مطلقا ازاء كل ما من شأنه تهديد امن 

الوطن وسالمته وفي تطبيق القانون 
بكل حزم علــــى املخالفني. إلى ذلك، 
نفــــت وزارة الدفاع دخول مصابني 
ووفاتهم في مستشفى جابر األحمد 
للقوات املسلحة نتيجة اشتباكات بني 
األمن والبدون. هذا وكان نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد 
احلمود قد اعلن قبيل اجتماع املجلس 
«سنفرج عن احملتجزين البدون بعد 
االنتهاء من التحقيق معهم»، وتزامن 
ذلك مع بيان لـ «الداخلية» اكدت فيه 
انها تأمل من وسائل االعالم حتري 
الدقة واملوضوعية فيما يخص الشأن 
االمني ملا فيه املصلحة العامة، نافية 

ما نشر عن وقوع قتلى بني البدون. 
وأثنى املجلس على اجلهود التي قام 
بها وزيــــر الداخلية الذي اوضح ان 
القوات اخلاصة كانت في حالة دفاع 
عن النفس وانها لم تبدأ بالتعرض 

للمتظاهرين.
   من جانبــــه، اكد رئيس مجلس 
الكبيرة  االمة جاسم اخلرافي ثقته 
بجهــــاز معاجلــــة اوضــــاع البدون 
ورئيسه صالح الفضالة، مشيرا الى 
وضع خارطة طريق حلل القضية. 
الى ذلك اعلن وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان ان 
زيادة العسكريني ستصرف في ابريل 

املقبل، مشيرا الى ان املجلس وافق 
على زيادة الراتب االساسي لعسكريي 
اجليش والشرطة واحلرس الوطني 
واالطفاء وفقا ملا جاء في قرار مجلس 
الدفاع االعلى. وردا على سؤال حول 
موضوع اسقاط مديونيات الكهرباء 
واملاء ومخالفات املرور اكدت املصادر 
ان املجلس لم يناقش ذلك في جلسته 

امس. 
  وحول زيادات القانونيني العاملني 
في ادارة الفتوى والتشريع واالدارة 
العامة للتحقيقات واالدارة القانونية 
ببلدية الكويــــت اوضحت املصادر 
انها لم تطــــرح على طاولة اجتماع 
امس. واستغربت املصادر ما تردد 
عن تثمني شقق الصوابر، موضحة 
ان هذا املوضوع لــــم يطرح امس، 
مشيرة الى احتمال وجود معلومات 
مت ابالغهــــا لبعض النواب «لكن لم 

يطرح على اجتماع امس». 
ــاء  ــاريع اخلير إلنش ــة مش  وافق مجلس الوزراء على تبرع مؤسس
ــروع مركز خلاليا احلبل السري واخلاليا اجلذعية بتكلفة ٧ ماليني  مش

 التفاصيل ١١و١٤ - ١٦ دينار ويحمل اسم املرحومة الشيخة سلوى صباح األحمد. 

 ١٠ نواب وّقعوا طلب تخصيص ساعتين في أول 
جلسة قادمة لمناقشة وإقرار الحقوق المدنية

 سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
ــة ٨  ــاعتني في جلس ــواب بطلب تخصيص س ــدم ١٠ ن   تق
مارس املقبل ملناقشة وإقرار احلقوق املدنية لفئة غير محددي 
ــة البدون البرملانية اليوم  ــية. في موازاة ذلك، تعقد جلن اجلنس
ــة اخلاصة بهذا  ــات النيابي ــة االقتراح ــا طارئا ملناقش اجتماع
ــاء بحضور نائب  ــا آخر غدا الثالث ــب، كما تعقد اجتماع اجلان
ــيخ أحمد احلمود  ــس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الش رئي
ــع رجال األمن،  ــل املظاهرات من مصادمات م ــة ما تخل ملناقش
ووجهت جلنة الداخلية والدفاع الدعوة لعدد من قياديي وزارة 
ــة تداعيات  ــبوع ملناقش الداخلية حلضور اجتماع لها هذا األس

التظاهرات. 
ــه ان منح  ــي بيانا أكدت في ــل الوطن ــدرت كتلة العم   وأص
ــية عمل من أعمال السيادة تستقل به الدولة، وال يجوز  اجلنس

منحها إال ملن يثبت استحقاقه لها وفقا للقوانني املعمول بها. 

 (متين غوزال)  الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني حول قضية البدون  

 املنامةـ  وكاالت: انطلقت عجلة 
البحرين  فــــي  الوطني  احلــــوار 
واستقبل ولي عهد اململكة األمير 
ســــلمان بن حمد آل خليفة، أمس 
األول ممثلي اجلمعيات االسالمية. 
وأكد على ضرورة «أن يلتزم الكبير 
والصغير في مملكة البحرين في 
هذه الظــــروف اخلاصة باحلكمة 
والعقالنية واملنطقية في التفكير»، 
مشددا على «ان العزمية واالصرار 
في مملكة البحرين ستكفل لنا ان 
شاء اهللا جتاوز الهزة واحلساسية 
التي تركتها األيام الســــابقة عن 
طريق التوافق والشفافية وصحوة 
الضمير». وأضاف إذا كنا «سنخلق 
حوارا وطنيا فعاال» فيجب أن «نسمع 
لكل صوت موجود في هذا البلد». 
من جهتها دعت احلكومة البحرينية 
إلى أن يتحمل اجلميع مسؤوليته 
الوطنية التاريخية بالتهدئة وأن 
تتضافر اجلهود للحفاظ على أمن 
الوطن واستقراره وحماية مصاحله 
االقتصادية، وقالت عقب اجتماعها 
أمس «احلكومة كانــــت وال تزال 
وستظل حريصة كل احلرص على 
تلبية مطالب شعبنا بكل ما أوتيت 

من عزم وامكانيات». في غضون 
ذلك، دعت الســــعودية واالمارات 
الذين  البحرينيــــني  املعارضــــني 
واصلوا اعتصامهم في دوار اللؤلؤة 
أمس، الى املوافقة على الدعوة التي 
وجهتها السلطات الى احلوار. واكد 
مصدر سعودي مسؤول ان اململكة 
العربية السعودية تناشد «األشقاء 
من الشعب البحريني حتكيم العقل 

في طرح رؤاهم، وقبول ما طرحته 
حكومة البحرين».

  وفي ابوظبي دعا وزير اخلارجية 
االماراتي الشيخ عبداهللا بن زايد 
آل نهيان «شعب البحرين الشقيق 
إلى التجاوب مع دعوة» ولي عهد 
البحرين الــــى «حوار يطرح فيه 
أبناء البحريــــن كل ما لديهم من 

رؤى واقتراحات». 
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 التفاصيل ص٥٤

 ٧ ماليين دينار إلنشاء مركز الخاليا الجذعية

 التفاصيل ص٥٤ 

 المغرب: احتجاجات للمطالبة باإلصالح الدستوري  ص٥٣
 التفاصيل ص ٥٠ و٥١ 

 التفاصيل ص ٥٣ 

 البورصة تواصل تدهورها  ص ٤١ 

 المواطن عدنان الفالح المحتجز كرهينة من قبل موظفي 
«لوتس للطيران» مناشدًا السلطات الكويتية: حياتي مهددة 

 ص٤ .. وال نية لتصفية الشركة أو التهرب من التزاماتها  


