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ال اعتمادات تكميلية إال للتوظيف والحاالت الطارئة
دفعة جديدة من المرش�حين للتوظيف خالل أسبوعين و»الديوان« يفتح باب التس�جيل المركزي للتوظيف نهاية الجاري

الحكومة: خطة جديدة لتوفير وظائف في القطاعين العام والخاص تستوعب  80% من قوائم االنتظار

مريم بندق
أكدت مص���ادر وزارية 
ل� »األنب���اء« ان احلكومة 
س���تتعهد بع���دم طلب أي 
اعتم���ادات تكميلي���ة على 
امليزاني���ة العام���ة للدولة 
التي اعتمدها مجلس األمة 

أمس. 
واس���تدركت املص���ادر 
قائلة: لن تكون هناك طلبات 
باعتماد مالي تكميلي جديد 
إال بغرض توظيف املواطنني 

واملواطنات.
 وكش���فت املصادر عن 
ان احلكوم���ة لديها خطة 
طبق���ا للميزانية اجلديدة 
التي أقره���ا املجلس أمس 
لتوظيف ما نس���بته %80 
من املنتظري���ن اآلن على 
قوائ���م التوظيف بدي��وان 
اخلدمة املدنية، س���واء في 
القطاع احلكومي أو الق��طاع 
اخلاص، مبا يتماش���ى مع 
متط��لب���ات حتقيق خطة 
التنمي���ة وبرنام���ج عمل 

احلكومة. 
على الصعيد ذاته افادت 
مصادر حكومية بأن العمل 
يتم على قدم وساق العالن 
دفعة ج���ديدة من املرشحني 
ال���وزارات  للعم���ل ف���ي 
واملؤسس���ات والهيئ���ات 

احلكومية خالل اسبوعني 
من اآلن. 

واوضحت املصادر: يتم 
اآلن جتميع احتياجات هذه 
اجلهات متهيدا الجراء عملية 
الترشيح وفقا ملتطلبات كل 

جهة ووزارة على حدة. 
وطالبت املصادر الوزارات 
واجله���ات واملؤسس���ات 
احلكومية بسرعة مخاطبة 
دي���وان اخلدم���ة املدنية 
باحتياجاتها في وقت مبكر 
حتى يتسنى ترشيح اكبر 
عدد ممك���ن من املنتظرين 
على قوائم التوظيف خالل 
مراحل التسجيل السابقة، 
متوقع���ة اال تق���ل الدفعة 
اجلديدة عن 2000 مواطن 

ومواطنة. 
هذا وكش���فت املصادر 
عن ان فتح باب التسجيل 
للتوظيف للراغبني في العمل 
باحلكومة سيكون في آخر 
ش���هر يوليو اجلاري وفقا 
للضوابط التي يجري العمل 
من خاللها والتي س���تعلن 
قبل التسجيل بوقت مناسب 
ليتسنى جلميع املواطنني 
الذين تنطبق  واملواطنات 
عليهم هذه الضوابط التقدم 
إلى التسجيل للحصول على 

الوظيفة.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص27 � 34 و52(

بيرلسكوني يعترف لداسيلڤا: المتحمسون 
لكرة القدم والنساء هم أظرف الناس 

خادم الحرمين ممازحًا أوباما: اهلل يكفينا 
شر اإلعالميين ويفيدنا من خيرهم

إيران: اإلعدام الثنين من المتسببين 
في وفاة معارضين بسجن كاهريزاك 

واشنطن � أحمد عبداهلل
قام خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بأول زيارة 
للبيت األبيض منذ تولي الرئيس 
ب����اراك أوباما ملنصب����ه، وأجرى 
اجلانبان محادثات استغرقت قرابة 
الساعة أول من أمس تناولت عملية 
السالم املتعثرة في الشرق األوسط 
وقضية البرنامج النووي اإليراني 
وخطة األمن في منطقة اخلليج. 
وفي املؤمتر الصحافي املشترك، قال 
خادم احلرمني مازحا : »نتمنى ان 
يبقى الرئيس أوباما فترة أطول في 
سدة الرئاسة«، وأشار الى اإلعالميني 
قائال »اهلل يكفينا شرهم ويفيدنا 
من خيرهم«، وعقب أوباما ضاحكا 

»إنه دعاء ممتاز«.

طه���ران � وكاالت: أصدرت احملكمة العس���كرية 
اإليرانية أمس حكما باإلعدام على رجلني لعالقتهما 
بوفاة ثالثة متظاهرين معارضني للحكومة على االقل 
في سجن كاهريزاك، حس���بما افادت وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية )ايرنا( أمس.  ونقلت الوكالة عن 
بيان احملكمة انه »حكم على متهمني اثنني بالقصاص 
)االعدام(، بينما حكم على تس���عة اخرين بالسجن 
واجللد، ومتت تبرئة آخر«.  في ش���أن إيراني آخر، 

صرح علي أكبر صاحلي رئيس الوكالة الذرية اإليرانية 
أمس بأنه س���يتم تدش���ني أول محطة طاقة نووية 
إيرانية مبيناء »بوشهر« جنوب البالد بحلول شهر 
س���بتمبر املقبل.  وندد صاحلي بش���دة  بحسب ما 
ذكرته وكالة أنباء الطلبة اإليرانية )إسنا( بعقوبات 
مجلس األمن ضد إيران، مؤكدا أنها ليس لها أي أثر 
حيال خطط طهران اخلاصة باستكمال محطة الطاقة 

النووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

العراق يحذف »صدام« من كتب التاريخ 

األزهر: المصالحة الفلسطينية فريضة شرعية

واشنطن � وكاالت: أسقطت كتب التاريخ العراقية 
من صفحاتها أي ذكر لرئيس النظام البائد املقبور 

صدام حسني. 
وقالت صحيفة »نيويورك تاميز« في حتقيق 
لها من بغ���داد إن احلكومة العراقية ألغت أي ذكر 
للمقبور صدام حسني من كتب التاريخ في املدارس 

واجلامعات، كما جتنبت ذكر الغزو األميركي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير من بغداد نشر في 

عددها أمس ان احلكومة العراقية بدأت في العام 2008 
مراجعة املنهج الدراسي بإشراف منظمة اليونسكو 
وهي عملية تستمر حتى العام 2012. والحظت ان 
كت���ب التاريخ في املدارس العراقية تلمح بش���كل 
مقتضب جدا للفترة التي استمرت نحو 35 عاما، 
وتش���ير إلى انهيار نظام صدام حسني وتستخدم 
عبارات مثل »النظام السابق« و»الديكتاتور« لإلشارة 

إلى الرئيس السابق.

القاهرة � يو.بي.آي: بعد إخفاق عدة أطراف في 
حتقيقها دخ����ل »األزهر« أخيرا على خط املصاحلة 
الفلسطينية داعيا الى إجنازها كونها »فريضة شرعية« 

واعتبر ان الطرف املعرقل لها »آثم«.
وقال ش����يخ األزهر اإلمام األكبر أحمد الطيب ان 
»املصاحلة الفلسطينية فريضة شرعية وواجب مقدس 
ومن يعرقلها أو يؤخرها فإنه آثم« مستصرخا الشعب 
الفلسطيني واألمتني العربية واإلسالمية قادة وشعوبا 

لدعم كل جهد صادق للمصاحلة الفلسطينية والتوقف 
فورا عن كل ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها.

وناشد ش����يخ األزهر في بيان له أمس »اإلخوة 
الفلس����طينيني مهما كان����ت انتماءاتهم ان يرتفعوا 
فوق خالفاتهم ويستشعروا فداحة املسؤولية ودقة 
املوقف اخلطير الراهن للقضية الفلسطينية ويدركوا 
انه ال ميكن مواجهة العدوان والصلف اإلسرائيلي 

بالفرقة واخلالف«.

� أ.ف.پ: رغم  س����او باولو 
خروج فريق بالده املهني باكرا، 
سيطر مونديال جنوب أفريقيا 
لك����رة القدم عل����ى قمة رئيس 
احلكوم����ة االيطالي س����يلڤيو 
بيرلسكوني مع الرئيس البرازيلي 
لويس ايناسيو لوال دا سيلڤا في 
ساو باولو، حيث أكد له مازحا ان 
املتحمسني لكرة القدم والن����ساء 

هم أظرف الناس. 
وقال بيرلسكوني للصحافيني 
انه خ����الل اجتم����اع مغلق مع 
دا  البرازيل����ي أخبر  الرئي����س 
امله�ووسني  سيلڤا بأن »الناس 
بكرة الق��دم والنساء هم اظرف 
الناس«. وأضاف بيرلس����كوني 
وهو رئيس نادي ميالن االيطالي 
»لكن لوال قال لي: ال، ال انا متزوج 
من����ذ 35 س����نة. اال ان نظرته 
كانت تدل على ش����يء آخر« ما 
ل����وال واحلاضرين  أثار ضحك 
في املراس����م اخلتامية للملتقى 
االقتصادي البرازيلي � االيطالي 

هوس الكرة يطغى على الملتقى االقتصادي اإليطالي � البرازيلي  بحثا دفع مفاوضات السالم والملف النووي اإليراني

أعلنت تدشينها أول محطة نووية في ميناء بوشهر في سبتمبر 

في إطار مراجعة للمنهج الدراسي بإشراف »اليونسكو« تستمر حتى 2012

اعتبر معرقلها آثمًا.. ودعا العرب والمسلمين لدعمها 

الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال داسيلڤا يقدم قميصا موقعا من فريق البرازيل 
الوطني إلى رئيس احلكومة اإليطالية سيلڤيو بيرلسكوني

القضاء اللبناني يعلن »إفالس« عز الدين.. ويدعو دائنيه لتقديم ثبوتياتهم الحقًا
بيروت � سمر دياب

عادت قضية إفالس رجل األعمال اللبناني 
صالح عز الدين الى الواجهة امس مع انتقال 
القضاء اللبناني من مرحلة مالحقته جزائيا 
بدعاوى االحتيال واختالس االموال الى مرحلة 
تصفية ممتلكاته وامواله غير املنقولة من 
خالل الق����رار الذي اص����دره رئيس محكمة 
االفالس في جبل لبنان القاضي جمال عبداهلل 
ام����س االول، ومت تعيني احملاميني جان عيد 
ومي سالم وكيلي تفليس الموال عز الدين 
للمباش����رة بإجراء جردة على كل ممتلكاته 
حيث سيتم رصد الش����قق التي ميلكها في 
اكثر من منطقة، ومحتويات مؤسس����ة »دار 
الهادي«، واملبالغ النقدية التي س����لمت الى 

اجلهة املختصة لدى تسليم الرجل الى القضاء 
منذ اشهر عدة، باالضافة الى ما ميكن جمعه 
حصيلة مش����اريع استثمارية كان يقوم بها 
في اخل����ارج، تبعا الفادة املدعى عليه خالل 
اجللسات االستجوابية في حال مت التحقق 

فعال من وجودها.
ومن املقرر ان يتولى اخلبراء واملدققون 
موضوع هذه اجلردة لتوضع بعدها املمتلكات 
للبيع للغير في مهلة ال تتعدى الثالثة اشهر 
بعدها يصار الى الطلب من كل الدائنني التقدم 
الى القضاء وابراز السندات التي تبرز حقوقهم 

ليصار الى التعويض عليهم.
واحلكم الصادر باالفالس اقتصر على عز 
الدين،  من دون يوسف فاعور وهو املوقوف 

في القضية ذاته����ا بجرم االحتيال وتعاطي 
املراباة واعطاء ش����يكات بال رصيد، علما ان 
دعوى افالسية رفعت بحقه في وقت سابق. 
ومن املفترض ان يس����تتبع احلكم الصادر 
امس باعالن ينشر قريبا في عدد من الصحف 
اللبنانية تدعو احملكمة وفريق التفليس����ة 
مبوجبه جميع الدائنني للتقدم ببيانات ووثائق 
تثبت ما لهم من مترتبات مادية على عز الدين 

من باب اثبات حقوقهم.
وكان قاضي التحقيق االول في بعبدا جان 
فرنيني قد انهى التحقيقات بانتظار تعيني 
جلنة خبراء محاسبة مجازين للقيام ايضا 
بجردة على حسابات وممتلكات املدعى عليه 

رجل األعمال اللبناني صالح عز الدينعز الدين املوقوف في سجن رومية.

خ��ادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مصافحا الرئيس أوباما في املكتب البيضاوي    )رويترز(

السجن 3 أشهر لخالد الفضالة 
و»التحالف الوطني«  يدعم »أمينه«

»الخرافي« و»هيونداي« تنفذان مشروع 
ميناء بوبيان البحري والعقد بعد أسبوع

اإلعالن عن نتائج مناقصة عقود النظافة قريبًا

مؤمن المصري
قضت محكمة اجلنح أمس بحبس أمني عام التحالف الوطني 
الدميوقراطي خالد الفضالة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغرميه 
150 دينارا في الدعوى املرفوعة ضده من س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الذي يتهمه فيها بسبه وقذفه. 
وفور صدور احلكم أصدر التحالف الوطني الدميوقراطي بيانا 
أكد خالله احترامه لكافة األحكام القضائية معلنا تأييده الكامل 
ألمين���ه العام خالد الفضالة، كما أعل���ن فتح مقره بدءا من أمس 
الستقبال املتضامنني مع الفضالة بعد صدور احلكم. من جهتها 
أصدرت جلنة الدفاع عن حري���ة التعبير في جمعية اخلريجني 
بيانا رأت فيه أن جل���وء احلكومة إلى رفع قضايا ضد اخلصوم 

السياسيني ميثل ردة في العمل الدميوقراطي.

بداح العنزي
أعلن وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
انه سيتم توقيع عقد مناقصة بناء مشروع ميناء بوبيان البحري 
األسبوع املقبل. وأشار إلى انه مت احلصول على كل املوافقات من 
اجلهات الرقابية بالدولة لتنفيذ هذا املشروع احليوي عبر شركتي 
اخلرافي للمق���اوالت وهيونداي الكورية للهندس���ة واملقاوالت. 
وقال د.صفر انه سيتم قريبا اإلعالن عن نتائج جميع العطاءات 
املتعلقة مبناقصات عقود النظافة اجلديدة بعد دراس���ة وحتليل 

جميع العطاءات وفق أسس وضوابط.

دل بوسكي: بإمكان 
صفحة  كتابة  إسبانيا 
م����ن التاري��خ

ب�ص�ق  رون��الدو 
على مصور تلفزيوني 
الخ�س�ارة  بع��د 
أم��ام »المات�ادور«

ت�ضخ  أس�ترال�يا 
ماليي�ن الدوالرات 
كأس  الس�تضافة 
2022 ال��عال�م 

التحدي  تعتبر  »السامبا« 
األكبر ل� »الطواحين« 
النه�ائي رب�ع  عالمات احلسرة والغضب على وجه البرتغالي رونالدو عقب اخلسارة أمام إسبانيا ف�ي 

واخلروج من البطولة                  )ا.پ(

فاطمة العبداهلل العبيدان 
شاعرة الوطن 
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شخصيات

الساير يرفض استحداث إدارة صحية إلجازات »التربية«:
الوزارات ترتبط ب� »الديوان« عبر آلية االتصال للحصول على »المرضية«

موسى أبوطفرة
رفض وزير الصحة د.هالل الساير 
ال���ذي تقدمت به  التربوي  املقترح 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بش���أن استحداث 
إدارة صحية خاصة تختص مبنح 
الطبية للعاملني  اإلجازات املرضية 
في وزارة التربية وذلك للتقليل من 
نسب معدالت اإلجازات املمنوحة طوال 

العام الدراسي. 
وقال د.الساير، في رده على الكتاب 
املوجه من وزارة التربية حول هذا 

الش���أن: ان وزارات الدولة ترتبط بديوان اخلدمة 
املدنية عب���ر آلية االتصال للحصول على اإلجازة 
املرضية وفقا حملل اإلقامة الثابت في البطاقة املدنية، 
حيث ال ميكن احلصول على اإلجازات املرضية إال 

عن طريق هذا النظام، 
وأوضح أنه ان كانت هناك شكوك من قبل وزارة 
التربية حول وجود إج���ازات مرضية مبالغ فيها 
وتصل إلى مرحلة الشك في طرق احلصول عليها، 
فيمك���ن لوزارة التربية مخاطبة املناطق الصحية 
التابعة للمحافظات بش���أن كل حال���ة على حدة 
وذلك من أجل التدقيق في هذه احلالة والتأكد من 
مصداقيتها من عدمه، ويحق ل� »التربية« التصرف 

في اعتماد اإلجازة أو عدم اعتمادها 
بناء على التقرير احملال من املنطقة 

الصحية.
وأكد د.الساير ان النظام اخلاص 
باإلجازات املرضية لكل العاملني في 
وزارات الدولة ال ميكن جتزئته، حيث 
ال ميك���ن ألي موظف احلصول على 
إجازة طبية صحيحة إال عن طريق 
هذا النظام عبر االتصال برقم خاص 
بديوان اخلدمة املدنية، موضحا ان 
طالب الشهادة املرضية يحصل عليها 
عن طريق املركز الطبي املعتمد في 
عنوان سكنه الثابت في بطاقته املدنية، وهو نظام 
متكامل مخصص ملنح اإلجازات املرضية لكل موظفي 

الدولة.
وكان���ت وزيرة التربية ق���د أوضحت عبر هذا 
املقترح ان اإلجازات املرضي���ة املبالغ فيها والتي 
يحصل عليه���ا بعض العاملني في وزارة التربية، 
خاصة من املعلم���ني واملعلمات، تؤدي إلى نتائج 
سلبية على مستويات التحصيل العلمي والدراسي 
للطلبة، موضحة ان استحداث إدارة خاصة مبنح 
اإلجازات للعاملني في الوزارة من ش���أنه ان يحد 
من هذه الظاهرة السلبية ويقلل من منح اإلجازات 

جلعلها في معدالت النسب املقبولة.

دعا الوزارة إلى مخاطبة المناطق الصحية من أجل التدقيق والتأكد

د.هالل الساير
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في س����او باولو.  وقد ارتبط اسم 
بيرلسكوني بعدة فضائح جنسية 

أدت إلى طالقه.
أما لوال وهو شغوف بكرة القدم 
فقد أسف خلروج املنتخب االيطالي 

من الدور األول.

 وقال »لن نحظى مبباراة نهائية 
بني البرازي����ل وايطاليا )..( لكن 
سيكون لدينا اربعة ممثلني ملنطقة 
ميركوسور )الس����وق املشتركة 
في امي����ركا اجلنوبي����ة( في ربع 

النهائي«.
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