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الزلزلة: تعديالت »المعسرين«  
تناقش  في الدور الحالي

إحباط خطة جديدة الغتيال 
عالوي في مطار بغداد

العوضي أقوى المرشحين 
لـ »العالقات الدولية« بـ »الصحة«

مريم بندق
املالية  اللجنة  اكد رئي���س 
واالقتصادية البرملانية النائب 
د.يوسف الزلزلة ل� »األنباء« ان 
مناقشة التعديالت على قانون 
صندوق املعسرين ستتم خالل 
دور االنعقاد احلالي، ولن يتم 

تأجيلها الى الدور املقبل.

� وكاالت: كش����فت  عواصم 
مصادر أمنية عراقية ل� »الشرق 
األوسط« عن إحباط ما أسمته 
خطة محكمة جديدة الغتيال إياد 
عالوي، زعيم القائمة العراقية 
بإجباره على اس����تخدام مطار 
بغداد الدولي واغتياله عن طريق 
قناص مسلح ببندقية بها كامت 

للصوت.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة بوزارة الصحة أن هناك 
عددا م����ن املرش����حني لترؤس 
إدارة العالقات الدولية اجلديدة 
بالوزارة، مش����يرا إلى أن أقوى 
املرشحني هو مدير مركز حسني 
مك����ي جمعة للجراح����ة د.احمد 
العوضي، وبين����ت املصادر ان 
هن����اك محاوالت م����ن قبل أحد 
الوكالء املساعدين إلسنادها الى 
أحد مديري اإلدارات التابع لتياره 
والذي أسند إليه العديد من املهام 

التي ال تختص بعمله.

عالوة خاصة لـ »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية«
»الخبراء« في طريق التوصل إلى صيغة متفق عليها إلقرار الزيادة المالية الخاصة بها

املغفور له بإذن اهلل الشيخ باسل سالم الصباح

الجـدري  البلوشـي:  سـليمان 
انتشـر في الكويـت عام 1939 
وكنت أجلـب الماء المتجمع في 
حفرة بسـوق الصفافيـر لعالجه

من الماضي

»التنمية واإلصالح« تنّسق نيابيًا لجلسة »الكهرباء«

الكندري: ال إعادة المتحان العلوم بـ »العاصمة«

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة   
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

تعد الكتل السياسية عدتها تنسيقا ومشاورات 
ملا سيطرح في جلسة مجلس األمة اخلاصة املقررة 
غدا ملناقشة قضية الكهرباء وتزايد األحمال وانقطاع 

التيار عن مناطق عدة في البالد.
مصادر نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« بان نواب 
كتلة التنمية واإلصالح عقدوا أمس اجتماعا تباحثوا 
خالله آلية س���ير اجللس���ة كما عكفوا على صوغ 
توصيات وقرارات متوقع ان يصدرها املجلس تتعلق 

بالقضية.
وأش���ارت املصادر الى ان »التنمية واإلصالح« 
أجرت اتصاالتها مع باقي الكتل النيابية ونس���قت 
معها املواقف الواجب اتخاذها خالل اجللسة، حيث 
جرى توزيع األدوار بني الكتل كل حسب اهتماماته 
وقضاياه املثارة سابقا وفقا ملا مت تبنيه من خالل 
املناقشات أو األسئلة البرملانية وما عداها من نشاط 

نيابي.
وأضافت املصادر ذاتها ان من ضمن التوصيات 

والقرارات التي سيتقدم بها النواب طلب االستعجال 
في إنهاء عمل جلنة التحقيق املكلفة بدراسة قضية 
عق���ود الط���وارئ أو ما عرف بط���وارئ 2007  مع 
تكليف احلكومة باالس���تعجال في إصدار الالئحة 
التنفيذية لقانون إنشاء الشركات املساهمة العامة 
للطاقة الكهربائية وحتلية املياه الذي أقره املجلس 

مؤخرا.
وأوضحت ان من ضمن التوصيات إلزام وزارة 
الكهرباء بتقدمي خطة عمل واضحة املعالم ومرتبطة 
بجدول زمني لتنفيذ مشروعات الوزارة خالل فترة 
الصيف ملواجهة ارتفاع زيادة األحمال واملش���اريع 

املستقبلية على املدى البعيد.
وأكدت املصادر ان من التوصيات ايضا املطالبة 
بإحال���ة من ثبت تورطهم ف���ي عقود الطوارئ الى 
النيابة العامة مع إصدار توصيات بقرارات لترشيد 
االستهالك في املباني احلكومية مع محاولة السعي 
إلقرار توصية بتخفيض ساعات العمل في اجلهات 
 احلكومية وانتهاء الدوام الرس���مي عند الس���اعة 

ال� 12 ظهرا خالل فترة الصيف.

مريم بندق
كش���فت مصادر وزارية في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
أن هناك اتفاق���ا تتم صياغته 
اآلن إلقرار عالوة مالية خاصة 
للعاملني في الفتوى والتشريع 
والقانونيني في بلدية الكويت 

واإلدارة العامة للتحقيقات.
وقال���ت املص���ادر: كل���ف 
مجلس ال���وزراء جلنة خاصة 
تضم ممثلني عن وزارة املالية 
وإدارة الفتوى والتشريع وديوان 
اخلدمة املدنية لوضع هذا االتفاق 
وبيان التكلفة اإلجمالية للتنفيذ 

على أن يع���رض على املجلس 
إذا مت االنتهاء منه في جلسته 

االعتيادية غدا األحد.
يأتي ذلك تأكيدا ملا نشرته 
»األنباء« الثالثاء املاضي حول 
إلغاء إحالة املوضوع إلى احملكمة 
الدستورية بحس���ب توصية 

اللجنة القانونية الوزارية.
إذا كان ه���ذا االتفاق  وعما 
يشمل العاملني في إدارة اخلبراء 
أجابت املص���ادر الوزارية بأن 
الزيادة املالية لهم يتم االتفاق 
عليها اآلن بصورة متفق عليها 

بني احلكومة واخلبراء.

مريم بندق
نفى وكي����ل وزارة التربية باإلنابة محمد الكندري 
وجود تعليمات م����ن وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بإعادة امتحان مادة العلوم 

للصف التاسع لطلبة منطقة العاصمة التعليمية.
وقال الوكيل الكندري ل� »األنباء«: ليس صحيحا ما 
نشر حول طلب الوزيرة إلغاء االمتحان الذي أداه الطلبة، 
مشيرا الى ان ذلك كالم مرسل استنتجه البعض بناء 

على معلومات خاطئة بوجود تسرب لألسئلة.
وأوضح الكندري ان أس����ئلة االمتحان جاءت في 
5 ورقات وما نش����ر على انه منوذج طبق األصل غير 

صحيح بتاتا. وزاد: ما حدث أن ما نس����بته 40% من 
األسئلة الواردة في االمتحان واردة ايضا في النماذج 
املعممة على الطلبة، وباألخير فهي اجتهادات من الوارد 
جدا ان تتطابق األس����ئلة في أجزاء منها خصوصا ان 
األسئلة توضع في جزء معني من الكتاب � وليس كله 
� والتعليمات تؤكد على عدم وضع أس����ئلة من خارج 
الكتاب املدرسي. الى ذلك، ورد خطأ في النشرة املعممة 
من وزارة التربية أم����س والوارد فيها ان االمتحانات 
تنتهي 25 اجلاري على أن تعلن النتائج بعدها بيومني 
والصحيح ان االمتحانات تنتهي 29 اجلاري والنتائج 

تعلن أوائل يوليو.

إلزام الوزارة بتقديم خطة عملها خالل الصيف والمشاريع المستقبلية مع تخفيض ساعات العمل الحكومي

الوزيرة لم تطلب إلغاء االمتحان الذي تمَّ والنتائج أوائل يوليو

»الداخلية«: 60 يومًا بداًل من 45 
اإلجازة السنوية لرجال الشرطة

موسى أبوطفرة
علمت »األنب����اء« أن وزارة 
الداخلية أيدت باملوافقة املقترح 
النيابي املق����دم من النائب علي 
الدقباسي بتوحيد مدة اإلجازات 
الدورية املمنوحة جلميع رجال 
الش����رطة وجعلها 60 يوما بدال 
من 45 يوما، حيث قالت مصادر 
ال����وزارة ذكرت في  ان  مطلعة 
التعديل في  معرض ردها على 
املادة 80 من قانون قوة الشرطة 
أن  حول توحيد م����دة اإلجازة 
املقت����رح ليس به أي مالحظات 
قانونية وانه ال مانع من األخذ 
به. وأضافت املصادر ان الوزارة ال 
ترى مانعا كذلك في األخذ مبقترح 
صرف ب����دل اإلجازة نقدا وذلك 

وفقا للشروط واإلجراءات التي 
يصدر بها قرار من وزير الداخلية 
وتنظم عمل اآللية في حال تعديل 
الشأن في  الفقرة اخلاصة بهذا 
الش����رطة وهو ما متت  قانون 
املوافقة عليه من قبل الشؤون 
القانونية في الوزارة، موضحا 
انه للعمل بهذا املقترح س����يتم 
استبدال فقرتني من نص القانون 
رقم 1968/32 في املادة 80 فقرة 
أولى »يس����تحق رجل الشرطة 
إجازة دورية ملدة س����تني يوما 
في السنة« واملادة 82 فقرة أولى 
»يجوز لرجل الشرطة صرف بدل 
إجازته نقدا وذلك وفق الشروط 
واإلجراءات التي يصدر بها قرار 

ص8و9من الوزير«.

التفاصيل ص34

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص 21 ـ 29 (

ي كرمي زياني             )ا.پ( ن واجلزائر ي غلني جونسو صراع على الكرة بني اإلجنليز

صربيا عّطلت »الماكينـة«.. وأميركا أفلتت من هزيمة 
أمام سلوڤينيا.. وتعادل مستحق للجزائر أمام إنجلترا

»الطواحين« لمواصلة الدوران بمواجهة »السـاموراي األزرق«

الكاميرون والدنمارك للتعويض.. وفرصة أخيرة ألستراليا مع غانا

الصحف البريطانية للفرنسيين: اذهبوا إلى بالدكم.. واإليرلندية »تشمت«

التجاري  البنك 
يحتفـل اليـوم   
بمـرور 50 عامـًا 
على  تأسيسه  ص16

األسرة الرياضية: 
باسل الصباح  

»األب الروحي« للربع ميل  
م الكثير للشباب  وَقدَّ

الكويتي بإشهار ناٍد 
يحفظ مواهبهم وينّمي 

مهاراتهم  ص27

صاحب السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد في جولة داخل املبنى اجلديد للبنك التجاري لدى 
افتتاحه عام 1971 ومعه العم خالد يوسف املرزوق

العفاسي عن القضية الرياضية: 
خروجنا من عنق الزجاجة أصبح وشيكًا

أعلن وزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل د.محمد العفاس����ي ان 
احلكوم����ة حريصة على تطبيق 
القوانني الرياضية وانها ستخلي 
مبنى احتاد الكرة اعتبارا من غد 
االحد كخطوة أولى في هذا الشأن، 
مضيفا: خروجنا من عنق الزجاجة 
أصبح وشيكا.وأكد د.العفاسي لدى 
عودته من جنيڤ مساء أمس انه ال 
نية لعودة األندية املنحلة لوجود 
أحكام صادرة في هذا الشأن يجب 
احترامها، وان اللجنة التي ستدير 
األمور بعد االحتاد احلالي ستقوم 
بإجراء انتخاب����ات والدعوة الى 
جمعية عمومية خالل أس����ابيع 
قليلة، مضيف����ا انه يجب احلذر 
والروية ألن أي إجراء من الهيئة 
قد يؤدي الى ش����طب أو تعليق 

التفاصيل ص28االحتاد.


