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األنباء  االقتصادية

4 بن�وك محلية تتجه 
قروضها  ش�طب  إلى 
الم��عدوم�ة بعد أن 
مخصصات  أخ��ذت 
  %100 بنسبة  مقابلها 

22 ش�رك�ة وطني�ة 
س�وق  ف�ي  عامل��ة 
رؤوس  الت�أمي��ن 
أموالها 259.8 مليون 
2009 بنهاية  دين�ار 

»األنباء«:  ل�  اقتصاديون 
االقتراض  معيار  تطبيق 
الجدي�د  الخارج�ي 
بسب�ب  »تعجي�زي« 
انسداد قنوات التمويل 
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التانغو اصطادوا النسور.. والنمور صرعوا اإلغريق.. واألميركان كبحوا اإلنجليز 

العبدالهادي ل� »األنباء«: 5 ماليين لمكافآت  
»الممتازة« في »الصحة« تصرف في يوليو

حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم 
العبدالهادي ان مكافأة األعمال املمتازة 
ستصرف الشهر املقبل على األكثر. وقال 
في تصريح خاص لـ »األنباء«: نتمنى 
االنتهاء منها في أســـرع وقت، فنحن 
نتلقى في الوقت احلالي الكشوف من 
املناطق حسبما مت حتديده من مبالغ، 
وكل وكيل مختص ومدير منطقة يقدم 
الكشوف والتي يتم التدقيق عليها من 
خـــال اجلهاز املالي. مـــن جانبه، أكد 
وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 

املالية عبدالفتاح العسماوي ان مكافأة 
األعمال املمتازة والتي تبلغ ميزانيتها 
5 مايـــن دينار مت اعتمادها، موضحا 
أنه مت االنتهاء مـــن املكافآت اخلاصة 
ببعض املناطق مثل حولي والفروانية 
وكذلك مكافآت بعض الوكاء املساعدين 
مت حتويلها للتنفيذ، مشـــيرا الى أنها 
لـــن تكون مع الرواتـــب بل منفصلة، 
على حسب الكشوف التي يتم العمل 
عليها أوال بأول، وبن أنه مازال هناك 
ثاث مناطق لم تنته بعد وفي الطريق 

لانتهاء منها.

في أول ظهور له مدربا في املونديال، حقق 
األسطورة األرجنتينية دييغو مارداونا فوزا 
صعبا مع »التانغو« في جنوب افريقيا، وكان 
على حساب املنتخب النيجيري 1 - 0 امس في 
اجلولة األولى من املجموعة الثانية، وخال 
املباراة طلب احلكم الســـعودي الرابع خليل 
الغامدي، من مارادونـــا البقاء داخل املنطقة 
الفنيـــة، والتوقف عن توجيه االنتقادات الى 

احلكم الرئيسي.
 وفي ذات املجموعة، سجل املنتخب الكوري 

اجلنوبـــي انطاقة قوية بتغلبه على نظيره 
اليوناني 2 ـ 0. 

فيما ظهر املنتخب الفرنسي بصورة رديئة، 
وقـــدم أداء مخيبا أمـــام اوروغواي، واكتفى 
بالتعادل السلبي في املجموعة األولى، وأعرب 
مدرب »الديوك« رميون دومينيك عن خيبة 
أملـــه »لعدم قدرة فريقـــه على الوصول الى 

الشباك«. 
وفي املجموعة الثالثة اســـتهلت اجنلترا 
ومدربها فابيو كاپيلو رحلة املونديال بتعادل 

مخيب لآلمال مع الواليات املتحدة بهدف لكل 
منهما، سجل لإلجنليز جيرارد )4( وألميركا 

دميبسي )40(.
 وفيما يتعلق بالتشويش على إرسال قناة 
»اجلزيرة الرياضية«، ندد االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــــا( في بيان مبا اســــماه »التدخل 
املقبول« مؤكدا »مساندته  الاشــــرعي وغير 
الامشروطة ألي إجراءات ستتخذها اجلزيرة 

ملاحقة املتسببن في هذا التشويش«.

»فيفا« يندد بالتدخل الالشرعي وغير المقبول في التشويش على »الجزيرة«

السفير الروسي: ننتظر 
األمير  زيارة  تعطي  أن 
دفعة  موس�كو  إل�ى 
بأسلحة الكويت  لتزويد 
تجاري أس�اس  على 
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1956 ضابط صف وفردًا استوفوا 
شروط الترقية في الحرس الوطني

زلزال بقوة 7.7 يضرب نيكوبار
واشنطنـ  رويترز: قال مركز املسح اجليولوجي األميركي ان زلزاال قويا 
جدا شدته 7.7 درجات وقع بالقرب من جزر نيكوبار القريبة من الهند وإلى 
الشمال الغربي من جزيرة سومطرة االندونيسية أمس. وعلى الفور صدرت 
حتذيرات من امكانية حدوث ســــونامي، حيث قال مركز التحذير من أمواج 
املد العاتية في احمليط الهادي على موقعه على االنترنت انه جتري مراقبة 
جميع مناطق احمليط الهندي حتسبا لتشكل أمواج مد زلزالية، موضحا ان 
مركــــز الزلزال يقع على بعد 171 كيلومترا غربي ميشــــا على جزر نيكوبار 

وعلى عمق 33 كيلومترا.

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن أوامر صدرت 
من قبـــل القيادة العليـــا للحرس 
الوطني بتعميم كشـــوفات بأسماء 
1956 عســـكريا من ضباط الصف 
العامة  واألفراد، استوفوا الشروط 
للترقية خال العـــام احلالي، على 
جميع الوحدات العسكرية على أن 
يتم اعتمادها بشـــكل نهائي أواخر 
الشـــهر اجلاري. وقالـــت مصادر 
عسكرية مطلعة إن العسكري الذي 
لديه أي ماحظات واستوفى شروط 
الترقية، وهي استيفاء احلد األدنى 

للبقاء بالرتبة خال عام 2009 واجتياز 
اختبارات الترقية واحلصول على نسبة 70% فأكثر في صحيفة األحوال وعدم 
وجود مانع قانوني يحول دون الترقية ولم يجد اسمه ضمن الكشوفات، 
عليه مراجعة مديرية القوى البشرية فورا إلضافة اسمه ضمن املرقن في 
موعد أقصاه يوم اخلميس 17 يونيو. وكشـــفت املصادر عن أن الترقيات 
شملت جميع الرتب من حارس وطني الى وكيل اول ضابط وهم على النحو 
التالي: من وكيل ضابط الى وكيل اول 379 ومن رقيب اول الى وكيل ضابط 
267 ومـــن رقيب الى رقيب اول 30 ومـــن عريف الى رقيب 85 ومن وكيل 

عريف الى عريف 121 ومن حارس وطني الى وكيل عريف 1074.

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

تتجه األنظار إلى حتركات الـ 48 
املقبلة »احلاسمة« والرامية  ساعة 
إلى تطويق ما قد ينشأ من مواجهات 
سياســــية جراء تنفيذ كتلة العمل 
الوطني ما قطعته على نفسها بشأن 
مساءلة ســــمو رئيس الوزراء على 
خلفية القضيــــة الرياضية وتقدمي 
استجوابها غدا االثنن بحسب ما أعلن 
النائــــب صالح املا. مصادر مطلعة 
أبلغت »األنباء« ان رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي سيعاود اليوم حتريك 
مساعيه التوفيقية لتقريب وجهات 
النظــــر بن الفرقاء وعقد سلســــلة 
اجتماعات وإجراء اتصاالت مع طرفي 
اخلاف الحتواء املوضوع وإيقاف 
األمر عند هذا احلد من التصعيد بناء 
على تفاهم مبني على وعود وإجراءات 
منهــــا ما هو تنفيــــذي لدى اجلانب 
احلكومــــي وآخر سياســــي يتعلق 
بالشق النيابي. وأشارت املصادر إلى 
ان الرئيس اخلرافي سيحمل القضية 
البروتوكولية  معه خال لقاءاتــــه 
مع القيادة السياسية صباح اليوم 
لاستئناس بالرأي. وما يعزز فكرة 
الســــعي اجلاد إلنهاء القضية إقدام 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي على قطع برنامجه 
العملي وعودته مساء أمس إلى الباد 

من جنيڤ حيث كان يرأس الدورة 
احلالية لوزراء شؤون العمل في دول 
مجلس التعاون وقام بإلقاء البيان 
املشترك لدول املجلس أمام املؤمتر 
السنوي ملنظمة العمل الدولية وذلك 
للقاء القيادة السياسية والتواصل مع 
طرفي اخلاف وصوال إلى حل لألزمة. 
إلى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ 
»األنباء« ان العفاســــي سيعود إلى 
جنيڤ غدا الستكمال جدول أعماله 
بعد االطاع على آخر مســــتجدات 
القضية. وفي املقابل يبذل العديد من 
النواب اآلن مساعي حثيثة للتوفيق 
بن الطرفن وعدم الوصول إلى مرحلة 
املساءلة السياسية خصوصا مع قرب 
انتهــــاء دور االنعقــــاد احلالي. هذا 
وأوضح عضو التجمع السلفي النائب 
د.علي العمير ان التجمع ســــيقوم 
بدراسة استجواب »العمل الوطني« 
بعناية في حال مت تقدميه والتيقن من 
مدى استحقاقه كمادة وملن سيوجه 
للوزير املستحق أم ال؟ ومن ثم يقّيم 
الوضع ويتخذ موقفه الذي سيعلن في 
 حينه. وأضاف العمير خال حديثه 
لـ »األنباء«: نرجو أن يوّفق رئيس 
مجلس األمة في مساعيه حلل هذه 
إلى قضية  املشــــكلة قبل الوصول 
االستجواب، مع اننا نؤيد احملاسبة 
السياسية املسؤولة واملدروسة من 

أجل حتقيق نتائج إيجابية.

)ا.پ - رويترز(األرجنتيني غابرييل هاينزه يحتفل بتسجيله هدفه في مرمى نيجيريا وفي اإلطار مدرب »التانغو« دييغو مارادونا في أول ظهور له مدربا في املونديال

المؤشر الكهربائي المس المنطقة الحمراء
دارين العلي

شارف املؤشـــر الكهربائي املنطقة احلمراء ظهر 
أمـس بعد ان بلغ االستهاك مـعدله األقصى لهذا العام 
مســـجا 10400 مـــيغاواط، أي بفارق 350 ميغاواط 
عن االســـتهاك األقصى الذي تتوقعـــه الوزارة لهذا 
العام وحوالي 800 ميغـــاواط عن االســـتهاك الكلي 
للباد، ليحقق بذلك رقما غير مسبوق بتخطيه الرقم 
القياسي الذي سجله األحد املاضي وبتخطيه جميع 
األرقام القياســـية التي سجلت في السنوات املاضية 

في هذا الوقت من السنة. 
هذا وبســـبب الضغط انقطع قبيل منتصف ليل 
أمس التيار الكهربائي عن منطقة الواحة في محافظة 

اجلهراء.

كسر األرقام القياسية ببلوغه 10400 ميغاواط.. والتيار انقطع  عن الواحة 

املؤشر مسجال 10040 ميغاواط في طريقه إلى تسجيل 10400 أمس  التفاصيل ص13

التفاصيل ص60

رونال�دو محور أكثر عملي�ات البحث عبر »غوغل«

سرقة 12 ألف دوالر من العبي منتخب أوروغواي

حرب تصريحات  بين »نايل سات« و»الجزيرة الرياضية«

صورة زنكوغرافية لتعميم احلرس بالترقيات

مهاجمون أصحاب قلوب ال تعرف الرحمة 

ش�غف المونديال يرفع أسعار القات في اليمن


