
كش���ف رئي���س
جلن���ة  الداخلية 
النائ���ب  والدف���اع 
احلربش  د.جمعان 
ع���ن دع���م اللجنة 
إلقرار حوافز التقاعد 
للعس���كريني بواقع 
اس���تحقاق لألفراد 
ملدة عام كامل بخالف 

ما هو معمول به حاليا ملدة 3 
أش���هر. وطال���ب احلربش في 
تصريح ل� »األنب���اء« بزيادة 

الرواتب األساس���ية 
للعسكريني، مشيرا 
إلى ان احللول التي 
أوصت به���ا اللجنة 
عبر تقريرها شاملة 
وعادلة وتصب في 
خانة دعم العسكريني. 
وأوض���ح ان اللجنة 
أوصت بشمول األفراد 
باالمتيازات خصوصا املتعلقة 
بنهاية اخلدمة وعدم اقتصارها 

على الضباط.

القاهرة � العربية نت: ردا على حملة املعارضة 
املصرية ضد توري����ث احلكم، والتي أعلن عنها 
زعيم حزب الغد املعارض أمين نور حتت اسم 
»مايحكمش« وضمت أطياف القوى السياسية، 
أطلق »املؤمتر الوطني اإللكترون�ي« حمل��ة جدي���دة 

عل��ى ال� »فيس بوك« باسم »عايزينك«، لدعم جمال مبارك جنل الرئيس 
املصري حسني مبارك بشعار »ال لنور.. ال لإلخوان«.
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Al-Anbaa Saturday 17th October 2009 - No 12057 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 28 من شوال 1430 ـ 17 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

التحركات األخيرة وّسعت دائرة اهتمامها وطّورت أجندتها وستطلب لقاء القيادة السياسية لعرض ما لديها من أفكار

مجموعة نيابية ـ شعبية لمواجهة الـ 26
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
في مواجهة حتركات مجموعة 
ال� 26، تق���وم مجموعة نيابية 
وفعاليات شعبية بإجراء حتركات 
مضادة لأله���داف والرؤى التي 
وردت في بيان املجموعة األولى. 
أبلغت مصادر نيابية  إلى ذلك، 
مطلع�ة »األنباء« ان مجموع���ة 
ال� 26 اجرت اتصاالتها مع اجلانب 
احلكومي واتفقت على عقد لقاءات 
مجددة رجحت ان يكون موعدها 

منتصف االسبوع اجلاري.
الى ان املجموعة  وأش���ارت 
تسعى من خالل لقاءاتها املتجددة 
للتعرف على ردود الفعل الرسمية 
حول ما طرحته من افكار. وفي 
اجلانب املقابل، أوش���ك عدد من 
النواب والفعاليات الشعبية على 
االنتهاء من تش���كيل مجموعة 
شعبية مضادة في افكارها ورؤاها 
ملا ورد في بيان ال� 26. وأوضحت 
مصادر نيابية ل���� »األنباء« ان 
املجموعة املضادة ستطلب هي 

األخرى لقاء القيادة السياسية او 
سمو رئيس الوزراء لعرض ما 
لديها من أفكار وقناعات. وأشارت 
املصادر ذاتها الى ان لقاء غالبية 
األعض���اء املكون���ني للمجموعة 
اجلدي���دة برئيس احلكومة كان 
جرى االتفاق عليه مسبقا ليكون 
قبيل بدء دور االنعقاد املقبل اال 
ان التحركات األخيرة ملا س���مي 
مبجموعة ال� 26 وس���عت دائرة 
االهتمام واالجندة احملمولة لدى 
املجموعة الش���عبية. وفي اطار 
اكد  املديونيات،  قضية معاجلة 
النائب صالح عاشور ان اقتراح 
إقراره  القروض سيتم  معاجلة 
في مداولتيه االول���ى والثانية 
اغلبية نيابية  نتيجة لوج���ود 

كافية لذلك.
ل� »األنباء« ان  وقال عاشور 
األمر سيكون لدى احلكومة بعد 
إقرار القان���ون من قبل املجلس 
ومدى قبولها لرأي األغلبية سواء 
بتمرير القانون أو رده الى البرملان 

مرة اخرى.

عاشـور لــ »األنبـاء«: اقتـراح معالجة المديونيـات سـيمر بمداولتيه األولـى والثانيـة واألمر يبقى بيـد الحكومـة وقبولها بـرأي األغلبيـة أو رّد القانـون للمجلس

جمال مبارك

التفاصيل ص3

التفاصيل ص 23

داود الفيلكاوي يروي 
رحلـة  »األنبـاء«  لــ 
إيران: االحتجاز فـي 

حوافز استحقاق لألفراد العسكريين
 لمدة  عام كامل وزيادة الراتب األساسي

تثبيت 350 رئيس قسم ومراقبًا ومديرًا بـ »المواصالت«
فرج ناصر

ابلغ مصدر مطلع في »املواصالت« بأن جلنة الوظائف االش���رافية والتي مت تشكيلها من قبل وزير 
املواصالت د.محمد البصيري ستقوم بتثبيت 350 موظفا هم من رؤساء االقسام واملراقبني واملديرين 
في مناصبهم احلالية بعد ان كانوا يشغلونها بالندب وذلك وفق النظام واللوائح والقوانني اخلاصة في 
ديوان اخلدمة املدنية. واضاف ان التثبيت س���يكون وفق الشروط وهي: عدد سنوات فترة الندب لكل 
من هؤالء املتقدمني وكذلك األولوية واألقدمية واخلبرة والش���هادة. يذكر ان هذه اللجنة قامت بعملها 

من خالل استدعاء رؤساء األقسام واملراقبني واملديرين وعمل االختبارات اخلاصة بهم بسرية تامة.

مؤيدو جمال مبارك على الـ »فيس بوك«: 
ال لنور.. ال لإلخوان.. »عايزينك«

الــزوارق اإليرانيـة 
من  بوابـل  أمطرتنـا 
الطلقـات الناريــة 
واعتقدنا   أنهم قراصنة

السفيـر الظفيــري 
إطالق  بقرب  بّشـرنا 
سـراحنـا فتبــدل 
حالنـا مـن اإلحباط 
إلـى األمـل     ص4

األنباء الرياضية
)31 - 24(

الشـطي:  حسـين  محمـد 
أزالت  »الهّدامــة«  أمطــار 
والكشافة  والبلدية  البيـوت 
أنقذتا المواطنين          ص8 و9 ضي

لما
ن ا

عرض لسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في معرض ميونيخ التجاري الدولي الذي أقيم بني 13 و15 أكتوبر اجلاري )أ.ف.پ(م

مكافـأة 5 آالف يـورو لكل ألمانـي يتخلى مسـتقباًل 
عن سـيارته التقليدية ليقتني »الكهربائيـة«         ص35

د.جمعان احلربش

ُمدينـًا   .. غولدسـتون  تقريـر  يقــّر  اإلنســان«  »حقـوق 
إسـرائيل ألول مرة في تاريخ صراعها مـع العرب     ص 20


