
مــــن املرتقـــب ان 
تعـــــود قضـــيـــة 
الضوابط على املقاهي 
الواجهة قريبا مع  الى 
النائب محمد  اصـــرار 
هايف على معاجلة هذا 

امللف وطرق أبوابه.
وفي آخر التطورات 
تلقى هايف ردا من وزير 

األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على 
االقتراح برغبة الذي قدمه في 18 نوفمبر املاضي بشـــأن »وضع 
ضوابط على املقاهي ملنع املمارسات املخالفة للشريعة اإلسالمية 
وعادات وتقاليد املجتمـــع«، وقال د.صفر في رده على هايف ان 
»وضع ضوابط تســـاعد على منع املمارسات املخالفة للشريعة 
االسالمية وعادات وتقاليد املجتمع داخل املقاهي حتتاج الى تضافر 
العديد من جهود اجلهات ذات االختصاص وليس بلدية الكويت 
فقط«. واضاف د.صفر: اال اننا نفيدكم باقتراحاتنا حول املوضوع 

والتي قد تساعد على وضع مثل تلك الضوابط ومنها:
< االلتـــزام بغلق املقاهـــي باحلد األقصى الســـاعة الواحدة 

صباحا.
< عدم السماح بدخول النســـاء وعدم السماح بعمل النساء 

بتلك املقاهي.
< االلتزام بعدم عرض كل ما يخدش احلياء العام عن الطريق 

السمعي والبصري.
< عدم السماح بدخول من يقل عمره عن 18 عاما.

< عدم اقامة احلفالت اخلاصة داخل املقاهي.
< عدم وضع كبائن خاصة داخل املقاهي.

هذا وعلمت »األنبـــاء« ان رد الوزير احيل الى جلنة الظواهر 
السلبية الدخيلة على املجتمع الكويتي والتي ستعد تقريرا بشأنه 

إلحالته إلى مجلس األمة.

البالغات الكاذبة »كويتية« والمالحقة »دولية«

»الفجر الجديد«..  للعمليات األميركية بالعراق

»الداخلية« تزيل تعدياتها على أمالك الدولة بـ »القدوة الحسنة«
أمير زكي

دعت وزارة الداخلية قطاعاتها املختلفة الى إزالة اي 
تعديات مرتكبة من جانبها على أمالك الدولة بالتنسيق 

مع اإلدارة العامة ألمن املنشآت والصيانة.
وقال مصدر امني لـ »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب اصدر تعميما تضمن سرعة معاجلة 
أي تعديـــات، الفتا الى ان التعميم تضمن إبالغ الوكالء 
املساعدين واملديرين العامني ومديري اإلدارات بضرورة 
تطبيق القانون وإزالة أي منشآت أقيمت على أمالك الدولة 

دون ترخيص من منطلق ما اعتادت عليه وزارة الداخلية 
في إعطاء القدوة احلسنة نحو تطبيق القانون.

على صعيد آخر، طالب وكيل وزارة الداخلية في تعميم 
آخر حمل رقم 2010/14 القياديني في وزارة الداخلية بتزويد 
إدارة البعثات واملنح الدراسية باحتياجاتها الفعلية من 
التخصصات املطلوبة لدرجتي الدكتوراه واملاجستير، 
وذلك في موعد أقصاه شـــهر، خاصة ان ادارة البعثات 
واملنح تعد اخلطة الســـنوية للبعثات واملنح الدراسية 

للعام 2011/2010.

عواصمـ  وكاالت: فيما قررت االدارة االميركية 
اطالق اســـم »عملية الفجر اجلديد« على حربها 
في العراق ليسري منذ سبتمبر املقبل، متزامنا 
مع خفض عدد قواتها في العراق، شـــن رئيس 
التحالف الوطني لعشائر العراق الشيخ عصام 

البوهالله هجوما حادا على العملية السياسية في 
بالده مؤكدا ان العراق »ذاهب الى عملية تقسيم 
ال محالة اذا بقي الوضع السياسي واألمني على 
حاله«، مشيرا الى ان إليران دورا في هذا التقسيم 

»الذي يسير وفق مخطط مرسوم«.

عواصمـ  وكاالت: في اطار تطويرها 
العسكرية قامت  املســتمر لقدراتها 
إيران امس بحضور املرشــــد األعلى 
للثورة اإلسالمية علي خامنئي بتدشني 
أول بارجة حربيــــة من انتاجها في 
ميناء بندر عبــــاس باملياه اجلنوبية 
للخليج، مطلقة عليها اسم »جاماران« 
ويبلــــغ طولها 94 مترا وهي مزودة 
العســــكرية،  التقنية  أنواع  بأحدث 
مبا في ذلــــك الطوربيدات ووحدات 

الرادار.
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أمير زكي ـ محمد الجالهمة
استمرارا ملسلســـل البالغات الكاذبة التي استهدفت البالد خالل 
األيام العشرة املاضية استنفرت القوات االمنية فجر امس اثر ورود 
بالغ عن وجود قنبلة في مبنى الركاب التابع للمطار ولم متض 10 
ســـاعات حتى ورد بالغ ثان ظهر أمس عن وجود قنبلة في مجمع 
جتاري مبنطقة أبوحليفة وتبني بعد التمشيط ان البالغني كاذبان. 
وكشف مصدر امني ان وزارة الداخلية بدأت حتركات فعلية ملالحقة 
من يقف وراء تلك االتصاالت دوليـــا عن طريق االنتربول الدولي، 
وأوضح املصـــدر ان جميع االتصاالت التـــي وردت كانت باللهجة 

الكويتية.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 6 ربيع األول 1431 ـ 20 فبراير 2010 الـــعـدد:
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عربات املتفجرات والقوات اخلاصة أمام بوابة املطار بعد البالغ الكاذب فجر أمس

د. موضي احلمود

ناقالت نفط ترسييو في ميناء البصرة أمس وكان وزير النفط العراقي حسيين الشهرستاني قد اعلن عن إنشاء أربع منصات 
بحرية لتسهيل عمليات تصدير وإنتاج النفط          )أ.ف.پ(

املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي مغادرا البارجة »جاماران« بعد تدشينها أمس      )أ.ف.پ(

صفر لهايف: عدة ضوابط لمنع الممارسات السلبية بالمقاهي
أبرز اإلجراءات المقترحة : حظر دخول من يقّل عمرهم عن 18 عامًا ومنع الحفالت والكبائن واإلغالق عند الواحدة صباحًا بحد أقصى

رد الوزير أحيل للجنة »الظواهر«  متضمنًا تأكيده أن األمر ليس مسؤولية »البلدية« وحدها ويحتاج تضافرًا من عدة جهات

الخرافـي: بيـع أصـول »زين« 
علـى  للتركيـز  األفريقيـة 
الشـرق األوسـط والسعر 
عــادل للطرفـين  ص17

في االقتصـاد والسياســة العالـمية  ص16

األميـركي   الفيدرالي«  »االحتيـاطي 
يرفع سـعر الخصم ربع نقطة ص19

األنباء  االقتصادية

مريم بندق
أكييدت وزيرة التربييية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ان االقتراح برغبة 
املقدم من عدد من النواب بخصوص اعتبار 
مهنة التعليم من املهن الشيياقة يحتاج الى 
دراسة أشييمل من وزارة التربية بالتعاون 
مع مؤسسيية التأمينات االجتماعية. وقالت 
الوزيرة، في تصريحات خاصة لي »األنباء«: 
هييذه الدراسيية ضرورية ومهميية ملعرفة 

انعكاس االقتييراح على التقاعد املبكر للمعلمن وكذلك 
على األعداد املتوقع تسييربها ميين املعلمن وتاليا على 
ميزانية مؤسسيية التأمينات. واستطردت قائلة: ال شك 

في ان مهنة التعليم من املهن املتميزة والتي 
نطالييب بإقرار حوافز خاصيية للمتميزين 
فيها، الفتة الى وجييود كادر خاص للمعلم 
ال يوازيييه كادر مماثل في الدول اخلليجية 
والعربية. واسييتدركت د.احلمييود بقولها: 
ومييع ذلك، فنحن نسييعى الى إقييرار هذه 
احلوافييز اخلاصيية حتييت بنييد حوافييز 
للمتميزين أصحاب مبادرات اإلبداع والتي 
ترتقي بالتعليييم والطلبة الى املسييتويات 
العليا مقارنة بغيرهم من أصحيياب العطاء االعتيادي. 
يذكر ان االقتراح برغبة قدمه النواب د.جمعان احلربش 
ود.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ.

كتيبة المشاة الرابعة في الحرس الوطني
طهّرت المباني المحتلة وأبطلت العبوات الناسفة   ص5

التفاصيل ص31
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ناصر العالج: عشت في بيوت 
ص8و9 والعشيش   الطين  من 

ديغبـوا رئيـسًا  للنـيجر 
العسكري االنقالب  بأمر    

واشـنطن: حادث طائرة 
تكسـاس  ليـس إرهابياً 

ص20

الحمود : اعتبار التعليم مهنة شاقة  ينعكس على التقاعد والتسرب

نهج حكومي جديد لتقليل مالحظات »المحاسبة« على الوزارات
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

فييي توجه حكومييي لتفعيييل أدوار مكاتييب التدقيق 
الداخلي للوزارات واجلهييات احلكومية وتزامنا مع قرب 
انطييالق اخلطة الرباعية للتنمية للدوليية، علمت »األنباء« 
من مصادرها أن مجلس الييوزراء أوصى بضرورة اتباع 
العديد من اخلطوات املهمة قبل اعتماد التقارير احملالة إلى 
ديوان احملاسييبة في كل وزارة على حدة. وقالت املصادر 
ان احلكومة طلبت من الوزراء تأهيل دور مكاتب التدقيق 
الداخلي عبر إجراء دورات مكثفة للمسييؤولن واملوظفن 
فيهييا إضافيية إلى االسييتعانة مبيين يرونه مناسييبا من 
مستشارين قانونين ومحاسبن متخصصن باحلسابات 
املالييية وميزانيات اجلهييات وتعيينهم على بنييد املكافأة 
موضحة أن تلك اخلطوات اجلييادة تأتي ملزيد من الرقابة 

الداخلية عبر املكاتب لتقليل ورود املالحظات التي يسجلها 
ديوان احملاسبة على تلك اجلهات وحتى حتظى الوزارات 
واجلهييات احلكومية مبزيد من الرقابيية الذاتية قبل رفع 
التقارير إلى الديوان. وأشارت املصادر إلى أن البنود التي 
غالبا ما تسييجل حولها املالحظات من قبل الديوان تكون 
مرتبطة باحلسيياب اخلتامي للسنة املالية املنقضية والتي 
ترتبط ميزانيتها بالقوانن وكذلك باملصروفات واإليرادات 
واملناقصات والعقود، موضحة أن خطوات احلكومة بهذا 
الشييأن سييتنعكس إيجابيا من خالل فييرض رقابة أولية 
على اجلهات املعنية وسييوف تقلل ميين ورود املالحظات 
التي تعطل اعتماد احلسيياب اخلتامي وامليزانيات من قبل 
السلطة التشريعية. وختمت املصادر بأن هذا النهج سيتم 

مبوازاة انطالق اخلطة اجلديدة للتنمية.

أكدت لـ »األنباء« أن االقتراح برغبة المقدم من النواب الـ 4 يحتاج إلى دراسة أشمل مع »التأمينات« 

ضي
لما

ن ا
م

محمد هايف د. فاضل صفر

بعد الصواريخ واألقمار والنووي.. بارجة إيرانية الصنع

»الوطني« استضاف 
أكثر  من  مجموعة 
تأثيرا  الشخصيات 

نجم وسط النصر محمد راشد العتيبي: 
لدينا طموحات كبيرة 

في الفوز بالدوري الممتاز.. 
وأتمنى تحقيق بطولة 

محلية قبل عودتي للقادسية

كأس العالم 2010 
فرنسا تسعى لعودة قوية ومجلة بريطانية ترشح إيطاليا 

ناصر اخلرافي
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