
بداح العنزي
مع حتذي���ر وزارة اخلارجية 
املواطنني من عدم السفر إلى تايلند 
وقرغيزستان بسبب تردي األوضاع 
السياسية، أكد نائب رئيس املجلس 
البلدي شايع الشايع ل� »األنباء« أن 
أشقاءه الثالثة أحمد وعلي ومحمد 
الذين كانوا قد انتقلوا إلى فندق 

آخر، ثم انتقلوا إلى مدينة تبعد نحو 73 كيلومترا 
من كازخستان، قد غادروا قرغيزستان بالفعل 
إلى تركيا متهيدا للعودة إلى الكويت، واوضح 
الشايع أن أش���قاءه بخير ويتمتعون بصحة 

جيدة. وكانت التطورات األخيرة 
حتى مساء أمس في قرغيزستان 
أش���ارت الى ان���ه ردا على إعالن 
الرئيس القرغيزي املخلوع كرمان 
بك باكييف انه مستعد للتفاوض 
مع القيادة اجلديدة، رفضت رئيسة 
احلكومة املؤقتة روزا اوتونباييفا 
عرض���ه قائلة »ليس م���ن املقرر 
التفاوض مع باكييف«، مضيفة »ما الش���روط 
الالزمة ليستقيل بعد وقوع أكثر من ألف مواطن 
ضحايا؟ ولكنني اطمئن اجلميع بأننا لن نسمح 

بنشوب حرب أهلية في البالد«.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 25 ربيع اآلخر 1431 ـ 10 أبريل 2010 الـــعـدد:
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الحمود في دائرة رصد »التنمية واإلصالح«
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

دخلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود دائرة 
رصد كتلة »التنمية واإلصالح« حيث تقوم الكتلة بإجراء تقييم ملسيرتها 

منذ تسلمها للحقيبة الوزارية حتى اآلن.
مصدر من الكتل���ة أبلغ »األنباء« بأن »التنمية واإلصالح« بصدد فتح 
ملف »التربية والتعليم العالي« خالل املرحلة املقبلة، وانها كلفت كوادرها 
بجمع املعلومات واعداد امللفات املتعلقة مبس���ؤوليات احلمود السياسية 
واإلداري���ة باإلضافة إلى جتميع البيانات من قبل فريق الرصد الذي كلف 
بهذا امللف في وقت سابق. واشار املصدر إلى أن الكتلة تتجه لتقييم مدى 
تسبب أداء الوزيرة احلمود في قضية تدهور مستوى التعليم بشكل عام 
ومدى التأثير الس���لبي الذي أحلقته بعض القرارات الوزارية املتخذة من 
قبلها مبستوى التعليم، باإلضافة إلى التزام وزارة التربية والتعليم العالي 
بتطبيق بعض القوانني من عدمه والتغاضي عن بعض بنود القوانني وعدم 
االلت���زام بها أو حتى اإلصرار على عدم تطبيقها. واوضح املصدر ذاته ان 
كتلة التنمية واإلصالح س���تنظر في مدى عجز احلمود عن إصالح اخللل 
القائ���م في وزارتها ومدى قدرتها على معاجلة االوضاع ونس���بة االجناز 
الت���ي حققتها على أرض الواقع وما النتائج التي أضيفت الى هذا القطاع 
منذ توليها الوزارة حتى اآلن. وشدد املصدر على أن قضية التزام الوزيرة 
بقضية اإلجابة عن االسئلة البرملانية وتطبيق املدة الالئحية والدستورية 
بهذا الصدد س���تكون حاضرة ضمن قضية التقييم، باالضافة الى نوعية 
االجابة التي وردت عن بعض االس���ئلة وعدم االجابة عن اس���ئلة محددة 
قدمت منذ فترة طويلة. وحول الغرض من هذا اإلجراء واملدى االبعد الذي 
تعتزم الكتلة الوصول اليه قال املصدر: ان مبدأ املساءلة أمر مبدئي ونص 
دستوري، لكن تفعيل هذا املبدأ ال ميكن أن يطبق اآلن، مشددا على أن الكتلة 
س���تجري عملية التقييم والقياس ثم تتخذ قرارها املناسب على ضوء ما 

يتوافر لديها من معلومات وما يستقر لديها من قناعات.

الكتلة كّلفت كوادرها بتجميع المعلومات وتقييم أداء وزيرة التربية خالل المرحلة السابقة والتيقن من مدى مسؤوليتها عن تدهور التعليم تمهيدًا التخاذ قرار بشأنها

األنباء  االقتصادية

ماعز ميزق إعالنات انتخابية على أحد اجلدران في العاصمة العراقية بغداد

تطـرح  »الجزيـرة« 
 7 علـى  عروضــًا 
من  ابتداًء  محطات 
خالية  دينـارًا   26
من الضرائب   ص21

 : يــم لمخيز ا
»بيتـك« يتطلع 
ى  لمســــتو
تعليمي يضاهي 

جامعات هارفارد وأكسفورد وبرمنغهام    ص35

المرتبة  تحتـل  »زين« 
و»الوطنـي«  األولـى 
ترتيب  وتراجع  ثانيـًا 
ضمن  محلية  بنوك   6
شـركة   500 أكبـر 
حيـث  مـن  عربيـة 
القيمة السوقية    ص35

األنباء الرياضية )28 ـ 32(

ضي
لما

ن ا
م

البحـر  ركبـت  النشـمي:  أحمـد 
وتبابـًا  وسـكونيًا  وسـيبًا  نوخـذًة 
األغنـام  فـي  وتاجـرت  ورعيـت 
»النصيفـة« بــ  القمـح  وزرعـت 

ص12 و13

خادم الحرمين الشريفين  يتسّلم رسالة من صاحب السمو األمير  
نقلها الشيخ د.محمد الصباح       ص3

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز أثناء لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح

أسـماء 4035 مواطنـاً ومواطنة مرشـحين للتوظيف في الـوزارات والجهـات الحكوميـة        ص15ـ 20 

تعديالت قانون الخبراء مرفوضة حكوميًا

حجز احترازي ألمن المطار و»حماية الطيران«
 بعد تهديدات للكويت و»الجوار« 

..واجتماع طارئ لخبراء »العدل« اليوم

»المعلومات المدنية« 
تتعاقد مع شركات االتصاالت 
»SMS« لتجديد البطاقة بالـ

الشايع لـ »األنباء«: أشقائي الثالثة
وصلوا إلى تركيا في طريق عودتهم للكويت

مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية مساء غد حيث يقدم نائب رئيس 
الوزراء ووزير العدل واالوقاف املستش����ار راشد احلماد التعديالت النهائية 
على قانون اخلبراء املعروض اآلن على جدول أعمال مجلس األمة. ومن أبرز 
التعديالت التي تراها احلكومة ض����رورة رفض بدل طبيعة العمل ومكافأة 
نهاية اخلدمة والعالوة اخلاصة واجلمع بينهما وبني الراتب التقاعدي. وقالت 
مص����ادر مطلعة في تصريحات خاصة ل� »األنب����اء« انه في حال رفض هذه 
التعديالت ستتجه احلكومة إلى رد القانون في حال إقراره من قبل املجلس. 
وعلى صعيد برنام����ج عمل احلكومة قطعت اللجن����ة االقتصادية الوزارية 
شوطا كبيرا في طريق إجناز مشاريع القوانني التي ستعرضها على مجلس 
ال����وزراء وذلك خالل اجتماعني عقدا األربعاء املاضي برئاس����ة نائب رئيس 

الوزراء ووزير اإلسكان والتنمية. 

أمير زكي
أكد مصدر امني رفيع املستوى ان حجزا كليا مت تطبيقه على عموم 
القطاعات األمنية العاملة في مطار الكويت الدولي منذ امس األول وذلك 
كإجراء احترازي بعد ورود تهديدات جماعات ارهابية بتفجير طائرات 
في دول اجلوار، موضحا املصدر ان هذا احلجز يأتي كإجراء احترازي 
خاصة ان التهديدات التي وردت لم حتدد العراق فقط، بل شملت جميع 
دول املنطق���ة مبا فيها الكويت. وقال املصدر إنه من املعتاد ان ترد مثل 
هذه التهديدات بني فترة وأخ���رى، وأن إجراء احلجز يأتي فقط كنوع 
من اإلجراء االحترازي املعتاد. وذكر املصدر أن القطاعات التي ش���ملها 
احلجز هي أمن املطار، ومباحث املطار، وإدارة حماية الطيران واحملطات 

األمنية التابعة لها في جميع الدول العربية واألجنبية.

أسامة أبوالسعود
علمت »األنباء« من مصادر خاصة ان أعضاء جلنة إدارة اخلبراء سيعقدون 
اجتماعا طارئا اليوم السبت ملناقشة وبحث األوضاع اخلاصة بعدم حسم 
مجلس اخلدم���ة املدنية لقانون اخلبرة الى جان���ب موافقة احلكومة على 
الزيادات املالية ل� »الفتوى والتش���ريع«. ولفتت املصادر الى ان االجتماع 
سيتناول اآللية التي من خاللها سيتمكن خبراء وزارة العدل من احلصول 

على حقوقهم العادلة التي يطالبون بها منذ أكثر من 5 سنوات.

أسامة دياب
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة داخل 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية أن الهيئة 
تسلمت موافقة وزارة املالية على التعاقد مع 
شركات االتصاالت احمللية فيما يتعلق بخدمات 
الرسائل النصية ال� »SMS« في جتديد البطاقة 
املدني���ة. واضافت املصادر أن الهيئة وّقعت 
بالفعل عقودا مع شركة الوطنية لالتصاالت 
ولديها موافقة مبدئية من ش���ركتي »زين« 
و»ڤيڤا« عل���ى أن يتم التوقيع معهما خالل 
األس���بوع املقبل، مشيرة إلى أن الهيئة بهذا 
اإلجناز ستكون أول هيئة حكومية في الكويت 
تقدم خدماتها للجمهور من خالل استخدام 

الرسائل النصية.

مشاريع الخطة اإلنمائية وبرنامج الحكومة أولوية في ميزانية 2011/2010

الصدر لسّنة وشيعة العراق: توحدوا
عواصم � وكاالت: فيما تظاهر 
التيار  عشرات اآلالف من أنصار 
الصدري في النجف امس مبناسبة 
الذكرى السابعة للحرب في العراق، 
حث الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
الس���نة والشيعة على  املسلمني 
الوحدة: »يا سنة العراق كونوا يدا 
واحدة مع شيعته من اجل حترير 
بلدكم، ورفعة إسالمكم وال مينعكم 
من ذلك احتالل وال إرهاب او قانون 

غاشم سّن بيد احملتل«.
وفي الشأن األمني تبنى تنظيم 
العمليات  الع���راق  ف���ي  القاعدة 
االنتحارية ال� 3 التي اس���تهدفت 
سفارات عربية وأجنبية في بغداد 
ف���ي الرابع من الش���هر اجلاري، 
محذرا من انه يعتبر كل السفارات 
التي تتعامل  الدولية  واملنظمات 
العراقي���ة أهدافا  مع احلكوم���ة 

مشروعة.

موسى أبوطفرة
في خطوة تدل على جدية احلكومة في التعامل مع اخلطة اإلمنائية 
واخلطة السنوية وبرنامج عمل احلكومة، وجهت وزارة املالية تعميما 
يوجب على الوزارات واإلدارات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات 
املستقلة تنفيذ مش����اريع اخلطة اإلمنائية واخلطة السنوية وبرنامج 
عمل احلكومة للفصل التش����ريعي ال� 13 املدرجة مبشاريع ميزانياتها 
للسنة املالية 2011/2010 وفقا ملا هو مخطط له، والبدء في اتخاذ جميع 
اإلج����راءات الالزمة اعتبارا من بداية الس����نة املالية 2011/2010 وفقا ملا 

هو مخطط له.
وش����دد التعميم على أهمية اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة اعتبارا 

من بداية السنة املالية 2011/2010 في أبريل 2010، وعلى جميع اجلهات 
املعنية منح األولوية ملشاريع اخلطة اإلمنائية وبرنامج عمل احلكومة 

وسرعة البت في اإلجراءات اخلاصة بها.
وحدد التعميم أوجه وكيفية الصرف حتى يتم إصدار قانون ربط 
ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية وقوانني ربط ميزانيات الهيئات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة للسنة املالية 2011/2010، وفي باب املرتبات 
أكد التعميم عدم شغل الوظائف الشاغرة )فئة غير كويتي( واملرحلة 
من ميزانية الس����نة املالية السابقة بعد 31 مارس 2010 إال بعد موافقة 
ديوان اخلدمة املدنية أو جهات االختصاص مع االس����تمرار في صرف 
الرواتب وإجراء التعيينات والترقي����ات والتنقل والندب واإلعارة في 

حدود الوظائف املعتمدة في ميزانية 2010/2009. أو املقترحة مبشروع 
في ميزانية الس����نة املالية 2011/2010 أيهما أقل مع االلتزام بالضوابط 

واألسس التي يحددها الديوان في ذلك.
وفيما يتعلق بالباب الرابع اخلاص باملشاريع اإلنشائية والصيانة 
واالستمالكات العامة نبه التعميم إلى ضرورة مراعاة أن يكون الصرف 
على املش����اريع املعتمدة التي ميتد تنفيذها إلى عدة سنوات والتي مت 
التعاقد على تنفيذها قبل 31 مارس 2010 في حدود االعتمادات املخصصة 
مبيزانية الس����نة املالية 2010/2009 أو تقديرات وزارة املالية املقترحة 

مبشروع ميزانية السنة املالية 2011/2010 أيهما أقل.

ال توظيـف لـ »غيـر الكويتييـن« بوظائف مرّحلة مـن الميزانيـة السـابقة إال بعد موافقـة ديوان الخدمـة المدنية

االسـتمرار في صـرف الراتب وإجـراء التعيينـات والترقيات والتنقـل والندب واإلعـارة في حـدود الوظائف المعتمـدة بميزانيـة 2010/2009

»المالية« عممت على جميع الوزارات والجهات الحكومية سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ

»كالسيكو ناري« بين ريال مدريد وبرشلونة
شايع الشايع

التفاصيل ص 38

التفاصيل ص4

القــادسـيـة
متـّوج«  »ملـك   
عـرش  علــى 
المحلية.. السلة 
ونسعـى للفـوز 
»الثنائيـة« بــ 

مدير اللعبة ونجما »األصفر« أبطال
دوري السلة المال والطبيخ والحميدي:

القبض على 3 من أنصار البرادعي بالكويت واستدعاء 
13 آخرين للتحقيق في قضية توزيع منشورات ص6


