
فلس
100

صفحة
48

Al-Anbaa Monday 28th September 2009 - No 12038 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 9 من شوال 1430 ـ 28 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 الحمود لـ «األنباء»: تطعيم االبتدائي والرياض ضد إنفلونزا الخنازير في أكتوبر
 أتابع بنفسـي المكافآت والبدالت المالية المسـتحقة للمعلمين والمعلمات المتأخرة لدى «مالية التربية» وسيتم الصرف في القريب العاجل

 طمأنت أولياء األمور وأكدت اتفاق «التربية» و«الصحة» على شمول جميع طلبة المتوسط والثانوي في ديسمبر المقبل وبحد أقصى يناير

 كشوفات أمام الرجيب بأسماء ضباط مؤهلين لتولي مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مخافر

 إيران تواصل التحدي: اختبار صاروخ 
  قادر على بلوغ إسرائيل والخليج اليوم

 المتطرفون اليهود يقتحمون األقصى
  وقوات االحتالل تجرح عشرات المقدسيين

 إضراب عمال النظافة أربك «الشؤون»

 «الداخلية»: تسكين المديرين العامين والوكالء المساعدين 
نهاية العام بعد حصر الضباط الراغبين في التقاعد

 أمير زكي
  كشف مصدر أمني ان وكالء الداخلية 
املساعدين رفعوا كشوفات مؤخرا الى 
الرجيب  الفريـــق أحمد  الوزارة  وكيل 
باســـماء ضباط في قطاعـــات الوزارة 
مؤهلني لتولي مناصب رؤســـاء أقسام 
ورؤســـاء مخافر، مشيرا الى ان كشف 
تسكني رؤســـاء األقســـام واملخافر مت 
االنتهـــاء منه ومن املقـــرر اعتماده في 

غضون األسابيع القليلة املقبلة.
  وقال املصدر ان كشف رؤساء األقسام 
ســـيظهر الى النور قبيل قيام الوزارة 
بتسكني مناصب املديرين العامني والوكالء 
املســـاعدين، الفتا الى ان تســـكني هذه 

املناصب املهمة والكبيرة سيتم بعد ان 
تظهر الصورة واضحة أمام قياديي وزارة 
الداخلية ويتم الوقوف بشـــكل واضح 
على أعداد املســـتفيدين من االمتيازات 
املالية وأماكن عملهم وأيضا بعد حصر 
الوكالء املساعدين الذين أبدوا رغبتهم 
في التقاعد ويتمسكون بطلبات تقاعدهم، 
متوقعا ان يتم ذلك نهاية العام احلالي . 
واستبعد املصدر ان يطرأ جديد بالنسبة 
لتمديد قرار مجلس الوزراء بشأن التقاعد، 
مؤكدا أنه وحتى يوم أمس لم يصل الى 
«الداخلية» أي جديد بشأن مد أمد التقاعد 
مع االستفادة من االمتيازات املالية. ولفت 
املصدر الى ان الداخلية تســـتعد حاليا 

إلعداد كشوفات لترقية عدد من الضباط 
بدءا من مالزم أول حتى عقيد، مشيرا الى 
ان جلنة اختيار الضباط من رتبة مقدم 
الى عقيد ستجري لقاءات مع مرشحني 

لهذا املنصب.
  على صعيد آخر، حصلت «األنباء» 
على اســـماء الضبـــاط املتقاعدين في 
قطاع األمن العام والذين قبلت طلبات 
تقاعدهم، ومن املقـــرر ان يقوم وكيل 
الداخلية املساعد لشؤون األمن  وزارة 
العام بتكرميهم، والضباط الذين حسمت 
وزارة الداخلية أمر تقاعدهم من قطاع 
األمن العام منهم ٤ ألوية و٢٣ عميدا و٣٦ 

عقيدا و١٧ مقدما. 

 بشرى شعبان
  في اول يوم دوام بعد اجازة العيد الطويلة، فوجئ 
مراجعو ادارات العمل في وزارة الشــــؤون بغياب 
عمال النظافة مما شل حركة العمل في الوزارة وأكد 
وكيل الوزارة محمد الكندري ان الشركة املتعاقدة 
مع الوزارة لم تسلم هؤالء العمال رواتبهم منذ ٦ 
أشــــهر، واضاف: مت االتفاق مع الشركة على رصد 
مليون و٢٠٠ الف دينار لدفع جميع رواتب العمالة، 
وذلك خالل ٣ أيام بحضور ممثلي الوزارة، ولفت 
الى حل مشكلة العمالة املنتهية اقامتهم مع الشركة 

و«الداخلية». 

 استقالة فريق إزاالت الجهراء
 بداح العنزي

  تقدم رئيس وأعضاء فريق اإلزاالت في اجلهراء 
باســــتقاالتهم. وكانت جلنة اإلزاالت ابلغت رئيس 
الفريق بعدم االستمرار في اللجنة، فما كان من أعضاء 
الفريق اآلخرين والبالغ عددهم ٧ أعضاء عندما علموا 
باخلبر إال ان تقدموا رسميا بكتاب إلى رئيس اللجنة 
طلبوا إعفاءهم من االستمرار في العمل. من جانب 
آخر أوضحت املصادر أن اللجنة ستستعني مبوظفني 
آخرين في عملها في تلك احملافظة الستئناف أعمال 

إزالة التعديات على أمالك الدولة. 
 أسماء ٤ لواءات و٢٣ عميداً و٣٦ عقيداً و١٧ مقدماً حسمت «الداخلية» تقاعدهم    ص٣ 

 التفاصيل ص١٥ 

 التفاصيل ص١٦ 

 مريم بندق
  كشفت وزيرة 
التربيـــة ووزيرة 
العالي  التعليـــم 
د.موضي احلمود 
عـــن ان تطعيـــم 
املرحلة  تالميـــذ 
االبتدائية ورياض 
األطفال سيكون في 
شهر أكتوبر املقبل. 
وقالت الوزيرة، في 

لـ «األنباء»:  تصريحات خاصة 
بحسب التنســـيق واالتفاق مع 
وزارة الصحـــة ســـتبدأ حملة 
التطعيمات شاملة هاتني الفئتني 
فور وصـــول األمصال، وثمنت 
الوزيـــرة جهـــود وزير الصحة 
د.هالل الساير في اتخاذ الترتيبات 
لتأمني وصول هذه األمصال في 

وقت مبكر.
الوزيــــرة د.موضي    وأعربت 
احلمود عن قناعتها بالبدء بهاتني 
الفئتني لطمأنة أولياء األمور على 
أبنائهم وتاليا  صحة وســــالمة 
الدراسة. وشددت  انتظامهم في 

الوزيرة بالقول: إنه 
خالل شهرين فقط 
نكــــون قد جنحنا 
مــــع  بالتعــــاون 
وزارة الصحة في 
تطعيم جميع طلبة 
املرحلتني املتوسطة 
والثانوية  وأضافت: 
بحسب االتفاق مع 
الصحة أتوقع ان 
ننتهي من تطعيم 
طلبة هاتني املرحلتني في ديسمبر 

املقبل أويناير كحد أقصى.
  الى ذلك، قالت الوزيرة احلمود 
ان صرف جميع املكافآت والبدالت 
املاليـــة املســـتحقة للمعلمـــني 
لـــدى  واملعلمـــات واملتأخـــرة 
القريب  املالي سيتم في  القطاع 

العاجل.
  وأكدت الوزيرة : أتابع بنفسي 
هذا املوضوع بعد ما نشر في بيان 
التأخر في  جمعية املعلمني عن 
الصرف أول من امس، مشـــددة 
علـــى تقديرها الكبيـــر جلهود 

املعلمني. 

 د.موضي احلمود

 التفاصيل ص٦ و٧ 

 التفاصيل ص٤٠ 

 التفاصيل ص٤٠ 

 صاروخ «تندر» الذي اختبرته إيران أمس قرب قم                (أ.ف.پ)

 طهران ـ وكاالت: مازالت ايران تواصل حتديها للغرب والعالم 
اجمع، فبعد ٤٨ ساعة من الكشـــف عن مفاعلها الثاني لتخصيب 
اليورانيوم، بدأت امس مناوراتها العسكرية (الرسول االعظم ٤) 
باطالقهـــا ٣ صواريخ قصيرة املدى من طراز «تندر وزلزال وفاحت 
١١٠» بل زادت على ذلك بإعالنها اطالق صاروخ «شهاب ٣» والذي 
يبلغ مداه زهـــاء الفي كيلومتر وهو ما ميكنـــه من الوصول إلى 

إسرائيل والقواعد األميركية في منطقة اخلليج. 

 عواصمـ  وكاالت: حتت حراسة قوات االحتالل اإلسرائيلية، اقتحم 
متطرفون يهود أمس باحات املسجد األقصى الشريف عشية احتفالهم 
مبا يدعى بعيد الغفران (الكيبور)، وأدت املواجهات بينهم وبني مواطني 
القدس احملتلة الى سقوط عشـــرات اجلرحى بنيران قوات االحتالل 
وهراواتها وغازاتها املســـيلة للدموع، في مشهد أعاد لألذهان صور 

انتفاضة األقصى الثانية قبل تسع سنوات. 

 التفاصيل ص٣ 

 إسقاط الفوائد المركبة أحد الحلول المطروحة 
لمعالجة قضية قروض المواطنين

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
   سامح عبدالحفيظ

  حظيت قضية معاجلة مديونيات املواطنني 
أمس باهتمام نيابي واسع حيث أكدت مصادر 
نيابية لـ «األنبـــاء» أن من ضمن اخليارات 
التي يتداولها النواب إسقاط الفوائد املركبة 
التـــي طرأت على القروض بعد رفع ســـعر 
الفائدة من قبل البنك املركزي أكثر من مرة 
خالل السنوات األخيرة. وأمس كشف النائب 
سعدون حماد عن اتفاق نيابي لتقدمي طلب 
عقد جلســـة خاصة ملناقشـــة القروض في 
جلسة افتتاح دور االنعقاد املقبل موضحا 
أن ٣٥ نائبا سيوقعون على الطلب. وأفصح 
حماد عن معلومات مفادها أن احلكومة لديها 
توجه لوقف أو عدم زيادة رأسمال صندوق 
املعسرين، األمر الذي قد يعزز فرص موافقتها 

على معاجلة القروض. 
  من جهتـــه، أكد النائب خالد الســـلطان 

متسك التجمع السلفي مبقترحه حول جدولة 
املديونيات على عشر سنوات وإعطاء املواطن 

فترة سماح عن عدم السداد ملدة سنتني. 
  النائب حسني احلريتي عبر عن اعتقاده 
بوجـــود أغلبية مريحة جـــدا إلقرار قانون 
شـــراء املديونيات، آمال أن تبادر احلكومة 
باملوافقة على ذلك في حني أبدى النائب ناجي 
العبدالهادي موافقته على عقد جلسة خاصة 
ملناقشة القضية وحســـمها. النائبة د.روال 
دشتي كشفت عن نيتها تقدمي اقتراح قبل بداية 
دور االنعقاد يحقق العدالة االجتماعية ويعزز 
االقتصاد الوطني ويساهم في حل الوضع 
املالـــي للمواطنني ويحافظ على املال العام، 
مشيرة الى ان اقتراحها ليس له عالقة بشراء 
املديونيات وال يكلف الدولة فلسا واحدا. أما 
النائب د.حسن جوهر فأبدى استعداده جلمع 
تواقيع نيابيـــة لالتفاق على إحدى الصيغ 

املناسبة حلل قضية القروض. 

 د.سعد البراك

 رشيد الطبطبائي متجوال في معرض عالم العقار السادس 

 
 

السمو  صاحب  زيارة    
إلـى روسـيا ذات 
أهميــة وبعد كبيـر 
ورافـد جديـد   في 
بين  العالقات  مسيرة 
واالتصاالت  البلديـن 
جـاريـة الخـتيـار 
التوقيت المناسب لها

  ص١٨ 

 سفيرنا لدى روسيا 
ناصر المزين لـ«األنباء»: 

 ناصر املزين 

 «زيـن» تضـع الشـرق األفريقـي 
فـي ثـورة الخدمـات المصرفية 
المتنقلـة وتطلـق خدمـة «زاب» 
عبر الهواتـف المتنقلـة     ص٣١

 الطبطبائي مفتتحًا معرض عالم العقار السادس:
  لجنة التجارة تعد تقريرها قريبًا بشأن 

رسوم سمسرة العقار     ص٣٤ 

 األسد شعار الدولة اإلثيوبية منذ القدم

 «األنباء» في أرض الحبشة بعد  ١٨ عامًا
  من حكم الجبهة الثورية الديموقراطية

 أتى الشـيخ ناصر 
المحمد  وجـلب 
فكان  المطـر  معه 
وجه خير على بلدنا

 وزير الثقافة والسياحة اإلثيوبي 
محمد ديرير لـ «األنباء»:  

 أييسوس زافو 

 (هاني الشمري) 

  نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني مع 
وزير الثقافة والسياحة اإلثيوبي محمد ديرير 

 رئيس غرفة التجارة 

اإلثيوبية يروي قصته 

المألوفة مع أفريقيا 

 أييسوس زافو: 
جئت من الريف  

 وافترشـت الشـوارع وتسـّولت
   ثـم هربت وابتسـمْت لي الحياة

 درسـت في أميركا وتعرفت على 
كوفـي أنـان وزرت الكويـت في 
بتجربتها وأعجبت  السـبعينيات   المتحف الوطني.. كنز من حضارات مختلفة

 ص٢٢  - ٢٥ 

 (فريال حماد)  ارتداء الكمامة شكّل خط الدفاع األول لطالبات احدى املدارس اخلاصة ضد إنفلونزا اخلنازير في اليوم الدراسي األول لهن 

 التفاصيل ص٤ 


