
د.عجيل النشمي

صفحة 
27 - 20 الرمضانيةنوافذ 

المـذكـور: دعـوى 
أن الصيام ذريعة للكسـل 
باطلة تنقص ثواب المسلم

الهمــان: فيـه حدثت أعظــم الغـزوات 
والفتوحات فلماذا تنخفض إنتاجية الموظفين فيه؟

شـهر  العسعوسـي: 
وليس  واالجتهـاد  العمـل 
والرقـاد التكاسـل  شـهر 

بدر الظمني: الشاعر الجيد يصل
إلى الجمهور مهما كان وفي أي 

جيل والبقاء لألفضل

خالد المحسن: جيل الثمانينيات 
يتفـوق علـى الجيـل  الحالي ألنه 

يبحث عن التميز

وآداب«  أحـكام  »رمضان  المطيرات: 
يرشد الصائم لشـغل نهاره بالصيام 
وليله بالقيام وحفظ جوارحه من اآلثام

الكندري: ليس 
هناك أفضل من 

هداية الناس 
عبر القرآن وثناء 
الشيخ الكلباني 

على قراءتي 
عبر »األنباء« أثلج 

صدري

همالن الهمالنداود العسعوسيد.خالد املذكور

مأكول الهنا

كباب الخضار
كيك لب المشمش المغلي

هلل
بدا

الع
يبة 

سفرةحب
 اإلفطار 

جتمع 
العائلة وهذا 

ه في  مانفتقد
م العادية األيا

يوميات

فـنــان 
صـائم

عبدالكرمي 
عبدالقادر: 
محرص على 
ن قراءة القرآ
م في  كل يو
ن رمضا

المالي
 مامادو ديارا.. 

يقرأ القرآن 
ويصلي المغرب 

قبل اإلفطار
 في رمضان

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

فلس
100

صفحة
48

Al-Anbaa Monday 24th August 2009 - No 12003 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 3 من رمضان 1430 ـ 24 من أغسطس 2009 الـــعـدد:
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اإلفطار 6:20

طلب تقريراً من الهارون حول أسعار السلع في رمضان .. والرومي يؤكد: رفض طلب عقد »طارئة حريق العيون« لمخالفته المادة 88 من الدستور

مجلس الوزراء يعتمد اليوم جميع توصيات »طارئة المسّرحين«
دشتي: رئيس الحكومة أكد التوجه إلصدار قرار بشأن المسّرحين وفقًا للتوصيات النيابية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال د.روال دشتي ووفد جلنة الدفاع عن حقوق املسرحني 
بحضور الشيخ أحمد الفهد ومصطفى الشمالي ود.محمد البصيري وروضان الروضان

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
في الوقت الذي التقى فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد النائب 
د.روال دش���تي ووفدا من جلنة الدفاع عن حقوق املس���رحني، أكدت مصادر حكومية 
ل� »األنباء« ان اللجنة التي يترأس���ها وزير املالية مصطفى الشمالي أجنزت تقريرها 
اخلاص بقضية املس���رحني، مشيرة الى انه يشمل كل التوصيات التي قدمها النواب 
خالل اجللسة الطارئة، بحيث تصدر بقرار معدل من مجلس الوزراء خالل اجتماعه 
اليوم. وف���ي الوقت ذاته، من املنتظر ان تعقد اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
ظهر اليوم اجتماعا مع اجلانب احلكومي لالطالع على قرار احلكومة بش���أن قضية 
املسرحني وذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء. من جانبها، قالت النائبة دشتي 
في تصريح صحافي ان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد ان احلكومة ستصدر اليوم 
قرارات عن املسرحني وفقا للتوصيات النيابية. من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء طلب تقريرا من وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
حول أسعار السلع في رمضان، ملنع تالعب بعض التجار، من جهته قال نائب رئيس 
مجل���س االمة عبداهلل الرومي ان طلب عقد دورة طارئة ملناقش���ة حريق اجلهراء مت 

رفضه ملخالفته املادةة 88 من الدستور.

كادر »الرعاية«: 450 دينارًا للمشرفين 
»الصحة«: تدوير في الهيكل التنظيمي  و500 لإلخصائيين و250 ـ 600 للقيادات

نقل تبعية المناطق الصحية إلى وكيل الوزارة

 بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان االجتماع الذي عقد نهاية 
االسبوع الفائت بني وكيل الشؤون محمد الكندري ومديري ادارات 
دور الرعاية مت خالله وضع تصور للكادر الوظيفي للعاملني في 
الدور، كاشفة ان مذكرة بشأن الكادر مت رفعها للكندري والوزير 
د.محمد العفاسي. تتضمن اقتراحا بأن يتقاضى املشرف مكافأة 
450 دينارا بواقع 250 للكادر و200 بدل نوبة، واالخصائي 500 
دينار منها 300 للكادر و200 بدل نوبة وهذا في الدور االيوائية. 
ويحدد الكادر بدل اشراف جلميع القيادات العاملة في دور الرعاية 
يتراوح بني 250 و600 دينار، وتشمل مديري االدارات واملراقبني 
ورؤساء االقسام ومشرفي الدور، ونواب املشرفني. واملت املصادر 

ان يصار الى اعتمادها قبل نهاية شهر رمضان املبارك.

حنان عبدالمعبود
في خطوة جديدة لتعزيز الثقة في اخلدمات الطبية واالرتقاء 
بها أصدر وزير الصحة د.هالل الس���اير عدة قرارات غّيرت من 
هيكل ال���وزارة التنظيمي حيث كان الق���رار األول بنقل تبعية 
املناطق الصحية الى وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي والقرار 
اآلخر بنقل د.يوسف النصف وكيال مساعدا للصحة العامة خلفا 
للوكيل السابق د.علي السيف وكذلك نقل د.قيس الدويري الى 
قطاع اخلدمات الطبية املساعدة، ونقل تبعية الرعاية الصحية 

األولية الى الوكيل املساعد للشؤون الفنية د.خالد السهالوي.

»إنفلونزا الخنازير«: 8حاالت حرجة  ص5

تعديل بعـض البـدالت بالائحة 
الماليـة لموظفـي الخارجيـة 

ص6

صرف مستحقات »الصيفي« بالتطبيقي 
ص5

التفاصيل ص5


