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صالح املطلك للحوار الوطني أمس 
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أمامها ان تطلق حملتها االنتخابية 
التي كانت قد علقتها على مدى األيام 

املاضية«.

www.alanba.com.kw

ختام رائع 
لـ »ليالي فبراير 2010«

تكريم بوعدنان
.. »لمسة وفاء«

أخبار وصور ولقطات من كواليس المهرجان

ص30 - 32

قراءة لـ »األنباء الفنية« 
في حصاد ليالي فبراير 2010

عبير »وردة« 
مأل المسرح رغم المرض

وأغاني عبده »دايم على البال«..
وأسماء غّنت لـ »ديرة الطيبين«

تقرير زيادة الرواتب شبه جاهز
ضرورة الربط بين زيادة الراتب االساسـي وأولوية التعيين باالحتياجات وقيمة الوظيفة.. وعدم توحيد 
تعييـن الخريجين على الدرجـة الرابعة واسـتحداث الدرجتين الثالثة والخامسـة لعالج البطالـة المقّنعة

 مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة عن ان 
اجلهات املختصة اوشكت على االنتهاء من 
تقرير زيادة رواتب الكويتيني في احلكومة 
والقطاع اخلاص والذي يتضمن تصورات 

آنية واخرى مستقبلية.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة 
لـ »األنبـــاء« ان امليزانية املطلوبة القرار 
التصورات االنية تبلغ مليارًا وربع املليار 

دينار لصرف زيادة مقطوعة ال تضاف الى 
الراتب االساســـي وتتراوح بني 100و150 

دينارا لـ 140 ألف كويتي.
وحددت املصادر التصورات املستقبلية 
الى مجلس  التي ســـترفعها احلكومـــة 
االمة للموافقة عليها حيث يرتبط تنفيذ 
التصـــورات اآلنية بهذه املوافقة العتماد 
زيادة الراتـــب واعطاء اولوية التوظيف 
في احلكومـــة باالحتياج الى التخصص 

الوظيفة ونسبة  ونوعية املؤهل وقيمة 
التضخم. وتابعت املصادر قائلة: مبعنى 
اعطاء خريجي النفـــط والبترول الذين 
حتتاجهم البالد على سبيل املثال االولوية 
فـــي التعيني مع اقرار زيادة في رواتبهم 
االساسية مقارنة بخريجي التخصصات 

االخرى كاجلغرافيا مثال.
واشارت املصادر الى انه من اهم ضوابط 
التصورات املستقبلية ايضا عدم توحيد 

الرابعة  الدرجة  تعيني اخلريجني علـــى 
مشـــيرة الى اقتراح تعيـــني اخلريجني 
في التخصصـــات النادرة التي حتتاجها 
الكويت على الدرجة الثالثة مقابل االبقاء 
على الدرجة الرابعة لبعض التخصصات 
واستحداث الدرجة اخلامسة لتعيني بعض 
خريجي اجلامعة في تخصصات اخرى ال 
حتتاجها احلكومة وتشكل بطالة مقنعة 

اآلن.

الكلفة مليار وربع المليار وتشمل الكويتيين بـ »الخاص«.. والحكومة تشترط لتنفيذها موافقة مجلس األمة على تغييرات جذرية بضوابط التعيين في الجهات الحكومية

األنباء  االقتصادية

قضايا الديوانيات

رئيس وزراء جورجيا يقوم بزيارة لمجمع األڤنيوز  ص44
محمد عبدالعزيز الشايع خالل اجلولة مع رئيس وزراء جورجيا في األڤنيوز

الفهد يدرس خطة لتنمية وتنظيم القطاع السـياحي 
أبرز مالمحها إنشاء هيئة للمشروعات السياحية ص37

»المال لالسـتثمار« وّقعـت مذكرة تفاهـم لتطّور مطار 
حائل الدولي في المدينة االقتصادية بالسعودية  ص37

دعـوى رافد الخرافي ضد »بنك سارسـن أند سـي«
 أبريـل القادم في محاكم »مركز دبي المالي«  ص37

إتمام صفقة »زين« سـيدفع المؤشـر العـام لتجاوز 
حاجز الــ 8 آالف نقطـة ويدفع أصحـاب الودائع 
لكسـرها لالسـتفادة من نشـاط السـوق  ص38
»بهارتي« توسع دائرة البحث عن تمويل صفقة »زين أفريقيا« 
بالكويـت بتفاوضهـا مع بنك محلي إسـالمي  ص39

مـزايا   5 »الشال«: 
و3 آثـار ســلبية 
ص45 »زين«  لصفقة 

»الداخلية«: 3 بالغات كاذبة وردت 
من هواتف نقالة محلية دون بيانات

مصادر لـ »األنباء«: أصبح في حكم المؤكد 
ترشح حسني مبارك  للرئاسة في 2011

محمد الجالهمة
كش��ف مصدر أمن��ي ان 3 بالغات من أصل 
نح��و 10 بالغات تلقتها عمليات وزارة الداخلية 
بش��أن وج��ود م��واد متفج��رة في منش��آت 
اقتصادي��ة وحيوية صدرت م��ن هواتف نقالة 
محلي��ة ال توج��د بيانات مس��جلة ع��ن هوية 
أصحابها، وأشار إلى ان وزارة الداخلية ستتخذ 
إجراءات مش��ددة بحق اي محل يقوم ببيع اي 
خط دون بيانات موثقة وبطاقات مدنية، مشددا 

على ان باعة هذه احملالت سيكونون مسؤولني 
عن بيع اي خط من دون بيانات.

وأوض�����ح امل��ص��در ان بقي��ة البالغات 
ص��ادرة من دول أوروبية، نافيا في الوقت ذاته 
ان تكون الوزارة قد أوقفت شخصا بعينه وراء 
هذه البالغات، مشيرا الى ان الوزارة حققت مع 
أشخاص مش��تبه بهم ومن ثم أطلقت سراحهم 
بعد ان تبني له��ا ان هؤالء لم تصدر عنهم هذه 

البالغات الكاذبة.

عواصم ـ أحمد صبري ـ خديجة حمودة والوكاالت
في ظــــل حالة الترقب واجلدل التي اثارتها 
زيارة املدير الســــابق للوكالة الدولية للطاقة 
البـــرادعي والتكهنات حول  الذرية مــــحمد 
ترشحه للرئاسة، كشفت مصادر رفيعة املستوى 
في العاصمــــة املصرية )القاهرة( لـ »األنباء« 
أنه أصبح في حكم املؤكد أن يقــوم الرئيس 
املصري محمد حسني مبارك  بترشيح نفسه 
في 2011 لفترة رئاســــــــية جديدة« وتوقعت 
املصادر ان يتم ذلك بعــــد انتهاء انتـــخابات 
التجـــديد النصفي ملجلس الشورى وانتخابات 

مجلس الشعب.
وتأتي هذه املعلومات فيما يواصل البرادعي 
زيارته القصــــيرة ملصــــر والتــــي تتخللها 
اجتماعات مع مختلف القوى املعارضة واألحزاب 
السياسية ليبحث معها طرق التغيير السلمي 
باحتاد هذه القوى جميعا. وســــط معلومات 
عن سعي كل من هذه القوى واألحزاب جلذب 

البرادعي اليها. 

»البيئة« و»الصناعة« لإلشراف 
على إغالق مصانع الشعيبة المخالفة

دارين العلي
علمـــت »األنبـــاء« من 
مصادر مطلعة في الهيئة 
العامـــة للبيئة ان الهيئة 
العامة  الهيئة  ســـترافق 
للصناعـــة عنـــد إغـــالق 
مصانع الشعيبة الغربية 
التـــي صدر بحقهـــا قرار 
باإلغالق ملخالفتها املعايير 

والشروط البيئية.
وقالت املصادر ان الهيئة 
بانتظـــار وصـــول كتب 

التبليغ الى الهيئة العامة 
للصناعة، اجلهة املسؤولة 
عن إعطاء التراخيص حيث 
اليوم في  مازالت حتـــى 

وزارة التجارة.
ويذكر ان قرار اإلغالق 
طال عـــددا مـــن مصانع 
الشعيبة الغربية بناء على 
توصية مجلس ادارة الهيئة 
العامة للبيئة وتراوحت 
مدة اإلغالق بني الـ 3 أيام 
واألسبوع وستقوم الهيئة 

العامة للبيئة باإلشـــراف 
على عملية اإلغالق ومن ثم 
ستطلب من املصانع املغلقة 
تقـــدمي تقرير باإلجراءات 
التـــي اتخذتها لتحســـني 
وضعهـــا وســـتقدم هذه 
التقارير للمجلس األعلى 
للبيئـــة الذي ســـيجتمع 
لالطـــالع عليها وفي حال 
عدم تعاون املصانع فإن 
املجلس سيلجأ الى العقوبة 

األشد.

االنتخابات البرلمانية العراقية: 
»المطلك« يقاطع وعالوي يشارك

رواد ديوانية شبيب العجمي أعالم كردية في إحدى احلمالت االنتخابية في محافظة كركوك أمس      )أ.ف.پ(
لــ »األنبـاء«: ضاحيـة فهد 
األحمـد نموذجية وبحاجة 
إلـى مزيـد مـن االهتمـام

ص9

»الفتوى والتشريع«: توحيد كراسات العقود 
والمناقصات في جميع الجهات الحكومية

الجسار لـ »األنباء«: حان الوقت 
لعقد جلسة خاصة بالتعليم

عدم التعاون سيعني العقوبة األشد البد من الوقوف على التجاوزات الخطيرة في هذا الملف

كون��ا: أعل��ن رئي��س الفت��وى 
الشيخ محمد  املستشار  والتشريع 
الس��لمان ع��ن وجود توج��ه لدى 
الفت��وى لتوحيد كراس��ات العقود 
واملناقصات واملمارسات واملزايدات 
في جميع اجلهات احلكومية سواء 
الهيئات واملؤسس��ات  أو  الوزارات 
والش��ركات  واملس��تقلة  امللحق��ة 
النفطي��ة به��دف اختص��ار الوقت 
واجلهد ال��ذي تبذله تل��ك اجلهات 
والتيس��ير عليها. وقال املستشار 

الشيخ محمد السلمان في تصريح صحافي إن إدارة 
الفتوى والتشريع قررت إصدار ثالث مجموعات 
تتضمن األولى منها من��اذج جلميع أنواع العقود 
التي تبرمها الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة 
واإلدارات العامة واملس��تقلة وغيرها من اجلهات 

والش��ركات  احلكومي��ة  واملصال��ح 
النفطي��ة. واض��اف: »أم��ا املجموعة 
الثانية فتحتوي على مناذج للشروط 
العام��ة واخلاصة جلمي��ع املناقصات 
واملمارسات التي تطرحها تلك اجلهات 
في ح��ني ان املجموعة الثالثة تتضمن 
مناذج لش��روط املزاي��دات التي تعلن 
عنه��ا اجلهات املذكورة«. وأش��ار الى 
ان إدارة الفتوى والتش��ريع »خاطبت 
تلك اجلهات احلكومية بشأن النماذج 
املشار إليها واملطبقة حاليا لديها وذلك 
بهدف مراجعتها وتوحيدها في جميع مؤسس��ات 
ال�دول��ة«. مؤك��دا أن اإلدارة لن تدخ��ر جهدا في 
س��بيل االرتقاء بجميع األم��ور املتعلقة باجلانب 
القانوني وحفظ حق��وق الدولة مبا يحقق الهدف 

املنشود.

موسى أبوطفرة
يتجه عدد من أعضاء مجلس األمة إلى تقدمي طلب 

لعقد جلسة خاصة ملناقشة قضية التعليم.
وعلمت »األنباء« ان اللجنة التعليمية البرملانية 
بصدد إعداد تقريرها حول ملف التعليم والتعليم 

العالي ومقترح جعل التعليم مهنة شاقة.
وبهذا الصدد قالت د.سلوى اجلسار في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان الوقت حان لطلب عقد جلسة 
خاصة عن التعليم وذلك »للوقوف على التجاوزات 

اخلطيرة في وزارة التربية واإلدارة اجلامعية«.
وأكدت د.اجلسار انها ستتقدم بهذا الطلب مع 

مجموعة من النواب بعد عطلة األعياد مطلع مارس املقبل على أبعد تقدير 
موضحة ان الوقوف على قضايا التعليم بات من الضروريات.

الشيخ محمد السلمان

د.سلوى اجلسار

»جلوبـال فاينانس« تختار 
»الوطني« أفضل بنك للصرف 
ص40    2010 في  األجنبي 

»مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده«:
»أفالون« و»سيكويا« آمنتان تمامًا للقيادة

أكدت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
الوكيل احلصري لســـيارات تويوتا ولكزس في 
الكويت، ان سيارتي أفالون وسيكويا آمنتان متاما 
للقيادة وال داعي للقلق، مبينة ان املشكلة املتعلقة 
مبوضوع دواسة البنزين حتدث فقط في الدول ذات 

الطقس البارد ودرجة احلرارة املنخفضة.
وحول ما أشـــيع مؤخرا عن طريق الرســـائل 
النصية عن وجـــود دعوى قضائية مرفوعة ضد 

الشـــركة من قبل احد األســـاتذة احملامني حول مـــا يتردد عن 
وجود عيوب خفية ظهرت في بعض ســـيارات تويوتا وتكتم 

الشـــركة والوكيل في الكويت على هذه العيوب، 
قالت الشـــركة ان حق التقاضـــي مكفول للجميع 
والدستور والقانون اللذان كفال حق التقاضي كفال 
ايضا حق التعويض ضد من يسيء استخدامهما 

او من يستخدمهما كيديا.
وبينت الشركة أنها  سوف تتخذ جميع اإلجراءات 
القانونية ســـواء كانت جزائيـــة او مدنية بطلب 
معاقبـــة او طلب التعويض ضد كل من يثبت انه 
أشاع عنها أخبارا خاطئة اما بقصد اإلضرار بها او بقصد التكسب 

اإلعالمي او الشهرة. 

ستتخذ اإلجراءات القانونية ضد كل من يشيع األخبار الخاطئة لإلضرار بها 
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