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Al-Anbaa Wednesday 9th March 2011 - No 12565يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االربعاء 4 من ربيع اآلخر  1432 ـ 9 من مارس 2011 الـعـدد:

 تجّمع متواضع عدديًا في «ساحة التغيير»
  وثالثاء «ورود وبطيخ» في مجلس األمة ! 

 فشل استعجال مناقشة تقرير لجنة «البدون» بعد مشادة كالمية بين بعض النواب 

)29 التفا�صيل �ص )28 - 

صيدها
واربح

 مدير مستشفى متورط
 زيادات العسكريين ُتصرف وُتضاف    في معامالت عالج بالخارج مزورة

لشهادة الراتب اعتبارًا من أول أبريل

 «الشؤون»: مكافآت األعمال الممتازة  صرف بدل السور في الجيش والحرس
  في حسابات الموظفين نهاية مارس الجاري

 السعودية تعّين أول وكيلة لوزارة التربية

 حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» من مصادر صحية مطلعة 
ان أحد مديري املستشفيات في منطقة الصباح 
الصحية متورط في تزوير معاملة للعالج 
باخلارج. وبينت املصادر ان مدير املستشفى 
والذي نقل حديثا في حركة التدوير شارك 
بطلب جلنة مشتركة مبستشفاه من دون علم 
إدارة العالج باخلارج، كما ثبت من املقارنة 
انها مزورة. وأشارت املصادر الى ان وزارة 
الصحة ستفتح التحقيق في جتاوزات جديدة، 
مشيرة الى ان هذه القضية ستكون دليال على 
بعض قضايا التزوير التي اهتمت بها وزارة 

الصحة مؤخرا. 

 عبدالهادي العجمي
  أكدت مصادر عســــكرية رفيعة املستوى لـ «األنباء» أن 
زيادة الراتب األساسي جلميع العسكريني باجلهات األربع 
اجليش واحلرس الوطني والشرطة واإلطفاء ستضاف إلى 
شهادة الراتب اعتبارا من األول من أبريل وسيتم صرفها مع 
رواتب الشهر نفسه. ولفتت املصادر إلى أن نسبة الزيادة 
جاءت طبقا ملا نشرته «األنباء» بتاريخ ١٦ فبراير املاضي.
  وأشــــارت املصادر إلى أنه سيتم صرف بدل السور في 
اجليش واحلــــرس الوطني والذين كانوا على رأس عملهم 
أثناء حرب حترير العراق ومازالوا مع رواتب شهر أبريل 

أيضا. 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

  فليح العازمي -  هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  أدخل شباب «الســــور اخلامس» 
و«كافي» و«نريــــد» مصطلحا جديدا 
على األجندة السياسية أسموه «ساحة 
التغيير» على املوقع ما بني مبنى مجلس 
الوزراء والبنك املركزي ليكون مكانا 
لتنفيــــذ اعتصامهم أمــــس، لكنه جاء 
متواضعا عدديا رغم تنوع املشــــاركة 
السياســــية فيه وحضور ممثلني عن 
العديد من القوى والكتل النيابية. وطالب 
املعتصمون الذين قارب عددهم الـ ١٠٠٠ 
بتغيير رئيس الــــوزراء وبإصالحات 
سياســــية. وحملوا  الالفتات ورددوا 
الشــــباب وناشطون  الهتافات وألقى 
فــــي املعتصمني  سياســــيون كلمات 
عبروا فيها عن مطالب مختلفة.  وقال 
النائب الســــابق د. أحمد اخلطيب إنه 
يجب تلبية مطالب الشباب ومكافحة 
الفســــاد وتطهير البلد من املفسدين.  
وعلى صعيد قضية «البدون» فشــــل 
مجلس األمة أمس في استعجال مناقشة 

تقرير جلنة معاجلة أوضاع املقيمني في 
البالد بصورة غير قانونية حول حقوق 
البدون بعد ان حدثت مشــــادة كالمية 
بني بعض النواب استغلتها احلكومة 
لتبدأ التكتيك لعدم حيازة الطلب على 

األغلبية الالزمة لتمريره. 
نيابيــــة  مصــــادر    وأكــــدت 
لـ «األنبــــاء» ان النواب املؤيدين حلل 
القضيــــة يعتزمون تقدمي طلب جديد 
الستعجال مناقشة التقرير. بعد ذلك 
باشر املجلس مناقشته قضية البطالة 
وإيجاد فرص عمل للمواطنني العاطلني 
عن العمل، حيث لم يصوت املجلس على 
التوصيات بسبب عدم اكتمال النصاب، 
كما شــــكل املجلس جلنة مشتركة من 
«املالية» و«التعليمية» لدراســــة كادر 
املعلمــــني ومكافــــآت الطلبة لتعرض 
تقريرهــــا على املجلس في جلســــة ٥ 
أبريل املقبل. كما قرر املجلس سقوط 
استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ 
جابر اخلالد من جدول األعمال بسبب 
استقالة الوزير. وأعلن النائب مرزوق 
الغامن ان جلسة اليوم ستشهد تخصيص 

ساعتني ملناقشة تقرير جلنة التحقيق 
امليموني.  املواطــــن  عن حادثة مقتل 
وأعلن الرئيس جاسم اخلرافي جناح 
مساعيه في إقناع النائب حسني القالف 
بالعدول عن االستقالة. وقبل اجللسة 
قامت مجموعة شباب «كافي» و«السور 
اخلامس» و«نريد» بالتعبير عن آرائهم 
من خالل طريقة مستحدثة ورمزية لم 
يسبقهم إليها أحد توضح مدى قناعتهم 
بحسن األداء السياسي. حيث وزعوا 
البطيخ والرقي والورود على النواب 
أثناء وقوفهم عند املدخل الرئيســــي 
للمجلس! من جهته، أكد النائب علي 
الدقباســــي انه ومجموعة من النواب 
قاموا بتقدمي ١٠ توصيات حلل مشكلة 
البطالة، مبينا ان على احلكومة االلتزام 
بتنفيذها وقد بادر بجمع تواقيع النواب 
إلقرار هذه التوصيات كما صرح بأنه 
في حال عدم قيام احلكومة بتنفيذ تلك 
التوصيات فانه ســــيقوم على الفور 
باملســــاءلة السياســــية حتى يتحمل 
كل طرف مســــؤوليته أمام اهللا وأمام 

الشعب. 

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان جلنة شؤون املوظفني 
عقدت أول مــــن أمس اجتماعا مطوال أقرت خاللــــه املكافآت اخلاصة 
باملراقبني واملوظفني وهذه املكافآت ستكون في حساباتهم نهاية شهر 
مارس اجلاري وهــــي املعروفة بـ «األعمال املمتازة». وبّني املصدر ان 
املكافآت قد رفعت قيمتها مبا يقارب الـ ٢٠٪ عن األعوام السابقة، كما 

ان اعداد املستفيدين منها من مختلف قطاعات الوزارة قد زادت. 

 الرياضـ  د.ب.أ: أكدت د.هيا بنت 
عبدالعزيز العواد أن تعيينها «أول 
وكيلة لوزارة التربية والتعليم» في 
السعودية يأتي ترجمة لتوجيهات 
خادم احلرمـــني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز بإتاحة املجال أمام املرأة 
الســـعودية للمساهمة في خدمة 

وطنها، أسوة بأشقائها الرجال.
الدكتورة هيـــا بنت    وتعـــد 
عبدالعزيـــز العـــواد ثاني أعلى 

منصب نسائي في وزارة التربية 
والتعليم بعد تعيني نائبة وزير 

التربية والتعليم، نورة الفايز.
  وقالـــت العواد فـــي تصريح 
خاص نشرته صحيفة «الوطن» 
الســـعودية أمس: أتقدم بجزيل 
إلى احلكومة  الشـــكر واالمتنان 
على الثقة الغالية بتعييني وكيال 
للشؤون التعليمية بوزارة التربية 

والتعليم. 

 املشهد السياسي كان حافال أمس حيث وزع شباب «كافي» و«السور» و«نريد» البطيخ والورود على النواب قبل جلسة مجلس األمة فيما جتمع املئات في ساحة التغيير للمطالبة بتغيير احلكومة ورئيس الوزراء  (محمد ماهر - سعود سالم) 
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