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Al-Anbaa Saturday 9th October 2010 - No 12414يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت غرة ذي القعدة 1431 ـ 9 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

رواتب المعلمين الجدد في البنوك نهاية الجاري وبأثر رجعي من 13 سبتمبر
الروضان أكدت لـ »األنباء« أن الصرف يشمل الكويتيين والخليجيين والوافدين والعاملين في الوظائف التعليمية المساندة
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ألنبا
ا

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:
24831692 - 24830304 - 24830322
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قيادات عراقية تحصن مكاتبها ومساكنها
خوفًا من حدوث انقالب عسكري

جهاز حكومي إلنهاء قضية  »البدون« خالل 6 أشهر

القاهرةـ  د.ب.أ: في خضم املشهد السياسي واألمني املتوتر، كشفت 
مصادر سياسية وأمنية عراقية موثوقة في بغداد عن وجود مخاوف 
حقيقية من حدوث انقالب عسكري أو قيام ميليشيات شيعية متشددة 
بالسيطرة على نظام احلكم في العراق. وقال مصدر سياسي عراقي 
مسؤول امس، إن »قيادات سياسية عراقية مهمة قامت بتحصينات 
أمنية إضافية على مقارها ومكاتبها ومساكنها باإلضافة إلى حتديد 
حركتهم داخل العاصمة بغداد وخارجها«. وأضاف أن »هذه التحصينات 
األمنية جاءت إثر نصائح أو إنذارات من اجلهات األمنية العراقية ومن 

القيادة األميركية في العراق«.

موسى أبوطفرة
توصلت احلكومة مؤخرا الى عدة أفكار ورؤى من شــــأنها املساهمة في حل قضية 

غير محددي اجلنسية )البدون( بشكل نهائي.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان من ضمن ما توصلت إليه احلكومة إنشاء جهاز 
خــــاص معني مبتابعة وحل القضية خالل 6 أشــــهر بدءا مــــن تاريخ إقرار التوصيات 
احلكومية. وأشــــارت املصادر ذاتها الى ان هناك العديد من التوصيات واحلقائق التي 

أعدتها اللجان واجلهات املعنية بالقضية سيتم اإلفصاح عنها بشكل تفصيلي الحقا.
وقالت املصادر ان أعداد البدون املقيدين رســــميا لدى أجهزة الدولة تبلغ 105 آالف 
منهم 32% فقط يحملون إحصاء 65، مؤكدة ان اللجان املعنية بالقضية ســــتقوم خالل 
الفترة املقبلة بعقد سلســــلة من االجتماعات لبلورة رؤية احلكومة حلســــم هذا امللف 

بشكل نهائي.

 مريم بندق
تعكــــف وزارة التربية علــــى االنتهاء من 
إجراءات صرف رواتــــب املعلمني الكويتيني 
واخلليجيني والوافدين اجلدد لتحويلها إلى 
حساباتهم بالبنوك في نهاية أكتوبر اجلاري. 
اعلنت ذلك وكيلة وزارة التربية املســــاعدة 
الروضان، مشيرة  للقطاع اإلداري عائشــــة 
إلى أن الصرف ســــيكون بأثر رجعي اعتبارا 
من تاريخ مباشــــرة املعلمني اجلدد الدورات 

التدريبية في 13 سبتمبر املاضي.
وأضافــــت: ان صرف الرواتب سيشــــمل 
املعلمــــني الكويتيني اجلــــدد خريجي كليتي 
التربية والتربية األساســــية والكليات غير 
التربويــــة الذين أجريت لهــــم مقابالت ومت 

قبولهم للعمل في الوزارة إلى جانب املعلمني 
الوافدين الذين تعاقدت معهم الوزارة من مصر 
وسورية واألردن وتونس إضافة إلى املعلمني 
الذين مت التعاقد معهم محليا من اخلليجيني 

والوافدين.
وأكدت وكيلــــة القطاع اإلداري عائشــــة 
الروضان أن الصرف سيشمل كذلك محضري 
العلوم والباحثني االجتماعيني والنفسيني وأمناء 

املكتبات واخصائيي التقنيات التربوية.
وأعربت الروضان عن األمل في أن تستكمل 
املناطق التعليمية إرســــال مباشرات العمل 
للمعلمني واملعلمــــات وغيرها من الوظائف 
املساندة حتى ال يفاجأ أحد بعدم حتويل راتبه 

إلى حسابه بالبنك.
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فلسطين عام 1948 وكنت 
الفواتير  اسـتخدم  من  أول 
والتواقيع فـي التجارة بداًل 
و13 ص12  الدفاتـر   مـن 

التفاصيل ص22

»جلوبل فاينانس« 
»الوطني«  تختـار 
قـائمـة ضمن 
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صاحب السمو  يصل إلى ليبيا للمشاركة  
في قمتي »سرت االستثنائية« و»العربية األفريقية«  

ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصول سموه إلى سرت وفي استقباله 
العقيد معمر القذافي ويبدو الشيخ مشعل األحمد والشيخ د. محمد الصباح

أبطال كأس آسـيا 
والعنزي  محمــود 
والرشـيدي:  نجحنا 
هيبة  اسـتعادة  فـي 
الكويتيـة  )حسن حسيني(فهد العنزي واملشرف علي محمود وخالد الرشيديالكـرة 


