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الساير لـ »األنباء«:  إدارة 
العالقات الدولية بـ »الصحة« 

سترى النور قريبًا

ميسـي: ال شيء يقف أمام نيل األرجنتين اللقب  سوى األرجنتين !

البرازيل تفوز بصعوبة على كوريا الشمالية..والبرتغال وساحل العاج »سلبيان« 

بيليه: ال أعـرف لماذا يتكلم مارادونـا عني كثيرًا !

طوكيو وأوسلو 
أغلى مدينتين في العالم

إحالة 30 مديرًا ومراقبًا 
بـ »المواصالت« 

إلى التقاعد مطلع يوليو

حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د.هالل 
الســــاير لـ »األنباء« ان هناك 
إدارة جديدة سيتم استحداثها 
بوزارة الصحــــة، وهي إدارة 
العالقات الدولية وانها سترى 
النور قريبا. وكانت مصادر 
صحية صرحــــت لـ »األنباء« 
بأن هنــــاك إدارة جديدة يعد 
وزير الصحة إلقرارها بالوزارة 
لتعنى بكل ما يختص باألمور 

اخلارجية.
مــــن جانــــب آخــــر، وفي 
استفسار من وزير الصحة عن 
الطبيب الذي متت إحالته أمس 
األول للنيابة، وهو مازال يداوم 
بعمله، وهــــل يعني حتويله 
للنيابــــة إيقافه عــــن العمل، 
أفاد بأنه لم يقرر إيقافه وإمنا 

التحويل للنيابة فقط.

باريس ـ أ.ف.پ: احتلت 
اليابانية طوكيو  العاصمة 
قائمة أغلـــى املدن للعاملني 
األجانب في 2010، وذلك حسب 
الســـنوية لشركة  الدراسة 
االستشارات البريطانية )اي.
ســـي.ايه(، التي كشفت عن 
خروج لنـــدن من بني أغلى 
50 مدينة عامليا. وبحســـب 
الدراســـة التي جـــرت قبل 
الكبير في ســـعر  التراجع 
صرف اليورو اســـتنادا الى 
اسعار الســـلع االستهالكية 
واخلدمات )ســـكن وأغذية 
ونقل ومالبس وترفيه( في 
400 مدينة في العالم، توجت 
طوكيو وأوسلو أغلى مدينتني 

في العالم.

فرج ناصر
كشــــف مصدر مســــؤول 
بوزارة املواصالت عن أن وزير 
املواصالت د.محمد البصيري 
ســــيصدر عدة قرارات مطلع 
يوليو املقبــــل تقضي بفصل 
قطاع الشؤون اإلدارية واملالية 
والتخطيط ليكون كل قطاع 
من القطاعات الثالثة مستقال 
بذاته ويعنينّ له وكيل مساعد 

يدير شؤونه. 
وقال: ستتم إحالة أكثر من 
30 مديرا ومراقبا للتقاعد من 
الذيــــن أمضوا في اخلدمة 30 

سنة فما فوق.

تنـفـرد  »األنبـاء« 
بنشر أسماء المعلمين 
واإلداريين الوافديـن 
المنتهية خدماتهـم 
بـ »التـربيـة«   ص9
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الشريعان: أيام »مؤلمة« لـ »الكهرباء« في رمضان
المؤشر في مرحلة »الخطر جدًا« .. والجيش بادر بتشغيل مولدات لمؤسساته والحكومة عممت بقطع التيار بعد الدوام  و»التربية« عطلت دوام رياض األطفال وبّكرت بانتهاء دوام المناطق

ل قضية الرياضة ن عن حلو ن الروضا مرزوق الغامن متحدثا إلى روضا

ل 1«         )ا.ف.پ( خادم احلرمني يجرب السيارة »غزا

ل 1« الرباعية الدفع السيارة »غزا

ل 1« م احلرمني الشريفني يتسلم منوذجا مصغرا من السيارة »غزا خاد

ن يستمع حلديث د. فيصل املسلم عن الكهربال في مجلس األمة  )متين غوزال(د. بدر الشريعا

االستجواب الرياضي.. األحد
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

حتدثت أوساط مطلعة عن قرب انتهاء 
أزمة قضية الرياضة وإعالن »احلل« النهائي 
للموضوع في موعد أقصاه ال يتجاوز نهاية 

دوام الغد ورمبا قبل ذلك.
وأشارت األوســـاط الى ان يوم أمس 
شهد حراكا محدودا على مستوى القضية 
لكنه كان حاســـما جلهة الفصل في األمر، 
خصوصا ان األطراف ذات الصلة بالقضية 
أنهت جميع ما لديها ســـواء على مستوى 
املساعي احلميدة أو من ناحية االستعداد 
للمواجهة السياسية املتمثلة في استجواب 
كتلة العمل الوطني لسمو رئيس الوزراء 
على خلفية املوضوع. وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء روضان الروضان قال في 
تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس 
األمة اخلاصة ملناقشة امليزانيات أمس، ان 
احلكومة ستتعامل مع استجواب »العمل 
الوطني« وفقا لألطر الدستورية في حال مت 
تقدميه. ونفى النائب مرزوق الغامن ان يكون 
أحد من أعضاء كتلة العمل الوطني قد حدد 
اليوم موعدا لتقدمي االستجواب، مؤكدا ان 
استجواب رئيس احلكومة اليزال قائما ألن 
أسبابه التزال قائمة أيضا. مصادر مقربة من 
الكتلة أبلغت »األنباء« ان »العمل الوطني« 
قررت بشكل نهائي تقدمي استجوابها صباح 
األحد املقبل في حال لم حتل القضية خالل 

عطلة نهاية األسبوع.

الرياض ـ وكاالت: دخلت اململكة العربية السعودية بكل ثقة النادي 
الدولي لصانعي الســـيارات، حيث دشن خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز أول ســـيارة سعودية رباعية الدفع اطلق عليها 

اسم »غزال 1« مصنوعة محليا. 
السيارة التي صممت لتتناسب مع املناخ الصحراوي احلار للمملكة 
ومنطقـــة اخلليج، يبلغ طولها 4.8 أمتـــار وعرضها 1.9 متر وميكن ان 
يتم انتاجها مبعدل 20 ألف سيارة سنويا. وفي احتفال اقيم أمس األول 
في جدة، أطلق خادم احلرمني الطراز النموذجي للسيارة املصنوعة من 
ألياف الكربون والتي طورها علماء في جامعة امللك ســـعود بالرياض 
و»ساهموا بنسبة 90% في التصميم وبنسبة 60% في تصنيع« السيارة 
غزال 1. وصنعت السيارة باالشتراك مع شركات عاملية منها موتوروال 
ومرســـيدس بنز وماغنا كندا حسبما أفاد استاذ الهندسة في اجلامعة 

سعيد درويش لصحيفة اراب نيوز. 
من جهته قال رئيس اجلامعة عبداهلل العثمان بحســـب الصحيفة 
نفسها ان السيارة متثل »منتجا وطنيا استراتيجيا ومتلك جامعة امللك 
سعود احلق احلصري الستثماره«. وبحسب تقديرات أولية، يستوجب 
استكمال املشروع استثمارات بـ 500 مليون دوالر حيث جتري اتصاالت 
حاليا مع مستثمرين سعوديني للبدء في إنتاجها على نطاق صناعي، 

وميكن ان يتحقق ذلك في غضون ثالث سنوات. 
يذكر أن جامعة امللك ســـعود أعلنت ألول مرة عن سيارتها في غرة 
العام الهجري احلالي بالكشف عن النموذج االختباري للمركبة ذات الدفع 
الرباعي في معرض جنيڤ الدولي للسيارات في سويسرا. املشروع الذي 
أطلق عليه »غزال 1« تعود تســـميته للغزال الصحراوي الذي يعد من 
أســـرع احليوانات ويجمع بني الرشاقة وقوة التحمل ومقاومة ظروف 

البيئة القاسية.
 وحظـــي االجناز باهتمام واســـع، ووصف موقـــع »اوتو غاليري« 
ســـيارة »غزال 1« بأنها اجناز للعالم العربي واإلســـالمي بظهورها بني 
100 ســـيارة جديدة يكشـــف عنها للمرة االولى ضمن أنشطة املعرض 
الذي يقدم آخر االبتكارات والتصاميم في عالم الســـيارات مبشـــاركة 

1000 شركة عاملية.

دارين العلي
واكب مؤشر األحمال الكهربائية درجة 
احلرارة القياسية التي سجلت في الكويت 
أمس وبلغت ـ بحســـب األرصاد اجلوية ـ 
ما يزيد على 53 درجة في الصحراء و50 
في املدينة، حيث فاق االستهالك األقصى 
للكهرباء الـ 10920 ميغاواط مسجال رقما 
قياسيا جديدا، ومعلنا عن خطورة قصوى، 
حيث ال يبلغ اإلنتاج الكلي للبالد ســـوى 
10950 ميغاواط. الوزير د.بدر الشريعان قال: 
ان هذا الصيف هو األصعب من بني السنوات 
املقبلة. وذكر ان أيام شـــهر رمضان التي 
تصادف أغسطس ستكون »مؤملة« بالنسبة 
للجميع في حال ارتفاع درجات احلرارة، 
مضيفا انه طلب عقد جلسة خاصة الطالع 
نواب مجلس األمة على الوضع الكهربائي 
في البـــالد »وال منانع في أي طلب نيابي 
لعقد جلسة خاصة ملناقشة هذا املوضوع«. 
وبعد ان شهدت مناطق متفرقة في حولي 
والساملية انقطاعات للكهرباء قال الوزير 
الشريعان لـ »األنباء« ان هذه االنقطاعات 

متفرقة وبشكل محدود. وكشفت مصادر 
موثوقة أمس ان وزارة الكهرباء جلأت الى 
إحـــدى خططها غير املعلنـــة والتي تلجأ 
اليها في حاالت احلرج القصوى بتحويل 
الوحدات املركبة على املقطرات املائية الى 
 توليد الطاقة الكهربائية، حيث جلأت منذ 
الـ 12 من ظهـــر أمس وحتى الـ 4 من بعد 
الظهر الى حتويـــل الوحدات املركبة على 
مقطرات محطة الصبية املائية لتوليد الطاقة 
الكهربائية. هذا وبادر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك بالتوجيه بتشغيل مولدات جلميع 
مؤسسات الوزارة باســـتثناء املستشفى 
العســـكري. فيما عممـــت احلكومة على 
التيار بعد  وزاراتها ومؤسســـاتها بقطع 
انتهاء الدوام، امـــا »التربية« فتم تعطيل 
دوام رياض األطفال والتبكير بانتهاء دوام 
املناطق التعليمية. هـــذا وقد عجز فنيو 
الكهرباء عـــن إعادة وحدة محطة الدوحة 
الشـــرقية الى اخلدمة والتي تبلغ قدرتها 

160 ميغاواط.

انتظارًا لنتائج تحركات نهاية األسبوع الحاسمة

خادم الحرمين يدشن »غزال1« أول سيارة سعودية الصنع
تالئم البيئة الصحراوية لدول الخليج.. وخطط إلنتاج 20 ألفًا منها سنويًا
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فرحة البرازيلي إيالنو بعد إحرازه الهدف الثاني في مرمى كوريا الشمالية              )رويترز(
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