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Al-Anbaa Sunday 7th November 2010 - No 12443يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد غرة ذي احلجة 1431 ـ 7 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 مشروع جديد لتحسين رواتب المعلمين بدعم من ٢٥ نائبًا
 «الديـوان» : زيـادة مكافـآت لجـان تعيين 
المعلمين والترقي لـ «اإلشرافية» إلى ١٣ ديناراً  

 مريم بندق
  كشف رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي 
عن االنتهاء من مشروع 
قانـــون جديد لتحســـني 
رواتب املعلمني، مشـــيرا 
في تصريحـــات خاصة 
لـ «األنباء» الى ان املشروع 
سيقدم بدعم من رئيس 

اللجنة املالية البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة 
و٢٥ نائبا. وباالتصال بالنائب د.يوسف الزلزلة قال 
لـ «األنباء»: صحيح سأدعم مشروع قانون لتحسني 
رواتب املعلمني، وطلبت نســـخة لالطالع عليها 
ومن ثم اتخاذ اإلجراءات املطلوبة لعرضه على 
مجلس األمة. على صعيد متصل، أعرب املرشحون 
للترقي لوظيفة مديـــر عام منطقة تعليمية عن 
األمل في االنتهاء مـــن املقابالت وإعالن النتائج 
قبل قيام وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مبهمة رســـمية إلى الواليات 
املتحدة األميركية نهاية األسبوع اجلاري تعقبها 
إجازة دورية عقب عطلة عيد األضحى، موضحني 
ان األوضاع في منطقتي اجلهراء والعاصمة بعد 
مرور سنني على شغور املنصبني باتت في حاجة 
ملحة إلى شغلهما. هذا واعتمد ديوان اخلدمة املدنية 
زيادة مكافأة رؤساء جلان مقابالت تعيني املعلمني 
وكذلك رؤســـاء جلان مقابالت الترقي للوظائف 
اإلشرافية إلى ١٣ دينارا مقابل ١٠ دنانير ألعضاء 
اللجنتني عن اليوم الواحد. في االجتاه ذاته، أوقف 
املراقبون املاليون بوزارة التربية صرف مكافآت 
العاملني في كنترولي القســـمني العلمي واألدبي 
الرابعة وامتحان  الدراســـية  الفترة  المتحانات 
الدور الثاني بسبب مخالفات إدارية. على الصعيد 
ذاته، تنشر «األنباء» فحوى إفادة الوزيرة احلمود 

ملجلس الوزراء باعتصام املعلمني.

 المراقبون الماليون لـ «التربية» أوقفوا صرف 
مكافآت العاملين فـي كنترولي العلمي واألدبي

 المرشـحون لـ «الترقي» لمديـر عام منطقة: 
نأمل إعالن نتائج الجهراء والعاصمة هذا األسبوع

 السهلي لـ «األنباء»: سنقدمه بدعم رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة الذي طلب نسخة التخاذ إجراءات عرضه على المجلس

 رئيس مجلس إدارة شركة إبحار للتجهيزات الغذائية 
  فهد األربش في حوار خاص مع «األنباء»: 

 «إبحار» توفر ٣٩ ألف وجبة 
متكاملة يوميًا في مشروع تغذية 

االبتدائي  والرياض وفق معايير 
الجودة العالمية   ص٢٨و٢٩  التفاصيل ص٤و٥ 

 ميشيل أوباما خلعت حذاءها لتلعب «احلجلة» خالل زيارتها جلامعة مومباي    (أ.ف.پ) 

 عايض السهلي 

 السعد: هيئة االستثمار تدرس 
إمكانية شراء أسهم في جنرال 
موتـورز األميركيـة   ص٣٣ 

«التعـاون»  دول   الشـمالي: 
الكامل  التطبيق  تقترب مـن 
لالتحـاد الجمركي والكويت 
سـتزيد اإلنفاق العام  ص٤٢ 

 بوش يعتـرف: كنت على 
وشـك ضرب سورية  ويقر 
الكحـول  علـى  بإدمانـه 
للرئاسـة  ترشـحه  قبـل 
وبتحرشـه بامـرأة ص ٤٤ 

 جورج بوش 

 أوباما يستهل جولته اآلسيوية من الهند 
  ويوقع عقوداً مليارية  مع نيودلهي 

 عواصـــم ـ وكاالت: على هامش زيارة الرئيـــس األميركي باراك اوباما 
اآلسيوية التي اســـتهلها من الهند وحملت عدة دالالت رمزية واقتصادية 
إلرضاء ناخبيـــه الغاضبني بتوقيع اتفاقات بـ ١٠ مليـــارات دوالر، قامت 
سيدة أميركا األولى ميشيل أوباما بزيارة الى جامعة مومباي كلية اصنع 
الفرق، وشـــاركت طالبها في لعبة «هوبسكوتش» املعروفة بـ «احلجلة»، 
بعد أن قامت برفقة زوجها بزيارات الى نصب «شـــجرة احلياة» التذكاري 
لضحايا هجمـــات ٢٠٠٨ على فندق تاج محل وكذلـــك الى متحف املهامتا 

غاندي في املدينة. 

 (األزرق . كوم)  مشهد عام لستاد جابر أمس بحضور ٥٨٫٦٠٤ متفرجني احتشدوا في مدرجاته 

 اليوم أول ذي الحجة ووقفة عرفات 
  االثنين ١٥ نوفمبر والعيد الثالثاء

 المحكمة العليا في السعودية أعلنت ثبوت رؤية ذي الحجة أمس  

 أعلنت احملكمة العليا في الرياض باململكة العربية السعودية ثبوت 
رؤية هالل شـــهر ذي احلجة مساء أمس السبت، وبذلك يكون الوقوف 
بعرفة يوم االثنني التاســـع من شهر ذي احلجة املوافق اخلامس عشر 
من شـــهر نوفمبر وعيد االضحى املبارك يوم الثالثاء العاشـــر من ذي 

احلجة املوافق للسادس عشر من نوفمبر. 

 حملة «١١/١١» تطالب مبارك بالترشح 
وشعارها: «الشورى شورتك يا ريس»

 القاهرة ـ وكاالت: فيما لم يحسم احلزب 
الوطني رسميا بعد مرشــــحه لالنتخابات 
الرئاسية بســــبب تركيزه على االنتخابات 
البرملانية الوشــــيكة، ظهرت مؤخرا حملة 
جديــــدة باســــم ١١/١١ ـ تاريــــخ االنتخابات 
الرئاسية املقبلة ـ ملطالبة الرئيس حسني 
مبارك بالترشــــح لفترة رئاســــية سادسة. 

وبحســــب جريدة «املصري اليوم» طبعت 
احلملة، التــــي أعلنت عن انطالقها في بيت 
زينب خاتون بحي األزهر، بوسترات حتمل 
صورة ملبارك مكتوبا عليها «عشان بنحب 
مصر ٢٠ مليون مصري يقولون نعم، مبارك 
لفترة رئاســــية جديدة، ده رأينا والشورى 

شورتك يا ريس».

 ناصر العنزي
  خرجت اجلماهير القدساوية حزينة من درة املالعب ستاد جابر بعد أن خسر القادسية نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
أمام االحتاد السوري في النسخة السابعة للمسابقة. وانتهت املواجهة املثيرة بنتيجة ٤-٢ بركالت الترجيح بعد تعادل 
الفريقني ١-١ في الوقتني األصلي واإلضافي. ولم يتعامل العبو القادسية جيدا مع ركالت الترجيح فكانت اخلسارة املؤملة 
التي أبكت الالعبني واجلماهير. وظهر ستاد جابر بأبهى حلة وهو يحتضن ٥٨٫٦٠٤ متفرجني أمس في مشهد تاريخي. 

 

 التفاصيل ص ٤٤ 

 التفاصيل ص ٤٤ 

 ص٤٥ 

 ميشال تامر 

 ميشال تـامـر 
  ابـن بـتعبـورة 
نائبـًا  اللبنانيـة 
البرازيل   لرئيسة 

مليـون   ١٦٫١٥  العازمـي: 
دينار  لصيانة طرق السـالمي 
ص٩ وكبد   والعبـدلـي 

 االتحاد السوري بطل كأس االتحاد اآلسيوي بنسخته السابعة في ليلة نجمها ستاد جابر

 .. الحلو ما يكمل 
 التفاصيل ص٥٠ و٥١
 


