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»األنباء« تنشر أسماء 4690 موظفًا وموظفة في »األشغال« استحقوا مكافآت األعمال الممتازة  )ص10 ـ  14(

Al-Anbaa Friday 9th July 2010 - No 12322يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 27 من رجب 1431 ـ 9 يوليو 2010 الـــعـدد:

∂cGÎ°TG OóL hCG ¿B’G ∑Î°TG
2010 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ∫ÓN

ájQƒa É`jGóg º`FÉ°ùb
∑GÎ`°T’G á`ª«b ¥ƒ`Ø`J ≈∏Y π°üMGh
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ô``Hƒ`c »`æ`«e IQÉ`«`°S

 )4( OóYh .á«ªµdG OÉØf ≈àM ∂dPh ,IQÉéàdG ¢ü«NÎH á∏é°ùŸG äÉfÉ«Ñ∏d kÉ≤ah )ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb( »àbÉH ióMG ≈∏Y ΩÉY IóŸ ∑.O 20 áª«≤H zAÉÑfC’G{ IójôL ‘ 2010/7/13 ájÉ¨dh 2010/6/13 øe ¢Vô©dG Gòg IÎa ∫ÓN ¬cGÎ°TG Oóéj hCG ójóL ∑Î°ûe πc π°üëj ˚
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 IójôL ‘ Ú∏eÉ©dGh ¢UÉÿG hCG ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªLh á«ª°SôdG äÉÄ«¡dGh äÉcô°ûdGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒ∏d ≥ëj ’h OGôaC’G ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y ¢Vô©dG Gòg ô°üà≤j ˚  .kGó≤f Öë°ùdG IõFÉL hCG ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb áª«b ∫GóÑà°SG ¬d ≥ëj ’ Éªc ±hô¶dGh ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡e

 2010/7/15 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj IQÉ«°ùdG ≈∏Y Öë°ùdG iôéj ˚    kAÉ°ùe 6:30 áYÉ°ùdG ≈àM ÉMÉÑ°U 8:30 áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈àM óMC’G Ωƒj øe »ª°SôdG ΩGhódG ∫ÓN ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º«∏°ùJ ºàj ˚   .¢Vô©dG Gòg ‘ ∑GÎ°T’G á«fÉãdG áLQódG ≈àM º¡FÉHôbCGh zAÉÑfC’G{

   .2010/7/14 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj AÉ°ùe 10:00 áYÉ°ùdG Öë°ùdG ¥hóæ°üH äÉfƒHƒµdG ™°Vƒd óYƒe ôNBG  ̊ .2010/7/22 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º∏°ùàd óYƒe ôNBG  ̊  .Iójô÷G ô``≤Ã kÉMÉÑ°U á©``°SÉàdG áYÉ°ùdG  ∂dPh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh Ühóæe ±Gô°TEG â–
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مجلس الوزراء: ال ضخ ألموال جديدة في البورصة
كّلف »القانونية« بإعداد مشروع قانون زيادات العسكريين.. وزيادات »الفتوى« و»البلدية« و»التحقيقات« قد تتأخر.. وفتح باب التسجيل في »المعسرين« أول أغسطس

مريم بندق
كش���فت مصادر وزارية في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« عن 
أن مجلس الوزراء لم يعتمد قرارا 

بضخ أي أموال في البورصة.
ونف���ت املص���ادر أن يكون 
املجل���س قد اعتم���د ميزانيات 
جديدة أو وافق على ضخ باقي 
رأس���مال احملفظة الوطنية في 

البورصة.
وقالت املص���ادر إن مجلس 
الوزراء اتخذ عددا من اإلجراءات 
الوض������ع ومنها  ملع����اجل���ة 
»تس���ريع إج���راءات تن��في���ذ 
الواردة  الكب���رى  امل���ش���اريع 
التنمي���ة« على  ضمن خط���ة 
مس���توى دي���وان احمل�اس���بة 
وجلن���ة املناقص���ات املركزية 
وإدارة الفتوى والتشريع والعمل 
على إجناز قان���ون املناقصات 
اجل���دي���د، م��ش���ددة على أن 
ل����ذلك  املي����زانية املرصودة 
واملت��وافرة وال���بالغة 37 مليار 
دين���ار كفيلة بتنشيط جميع 
القط����اعات االقتصادية مبا فيها 

بورصة الكويت.
وقال���ت املص���ادر إن حزمة 
إج���راءات س���تعلن قريبا جدا 
لتحقيق هذا الهدف الرئيس���ي 
إل���ى جانب تس���هيل إجراءات 
دخ���ول املس���تثمر األجنب���ي 
ومتكينه من االستثمار مباشرة 

البورصة بشكل أسرع من  في 
الوضع احلالي.

وأك����دت املص����ادر ان البنوك 
س����يكون له����ا ال����دور القائد في 
اخلدمات التمويلية لتنفيذ خطة 

التنمية لدفع عملية حتريك القطاع 
اخلاص. وأعلن���ت أيضا أن من 
ضمن اإلجراءات غربلة الشركات 
الورقية التي تشكل عبئا على 

االقتصاد الوطني.

م���ن جه���ة ثاني���ة، بارك 
املجل���س توصي���ة املجلس 
األعلى للدفاع بزيادة رواتب 
العس���كريني وكل���ف اللجنة 
الوزارية بإعداد  القانوني���ة 
مشروع القانون إلحالته إلى 
مجلس األمة في دور االنعقاد 
املقبل عل���ى أن يكون بصفة 

االستعجال.
وأكدت املصادر أن املجلس 
قرر أن يتضمن مشروع القانون 
الزيادات نفس���ها احملالة من 
املجلس األعل���ى للدفاع دون 

أي تعديل عليها.
هذا، وأوضحت املصادر أن 
زي���ادات إدارة الفتوى والتشريع 
والقانونيني في البلدية واإلدارة 
العامة للتحقيقات س���تجمد 
لي���س بقليل نظرا  إلى وقت 
لعدم االتف���اق حتى اآلن على 
الزيادة اخلاصة املطلوبة حيث 
يؤكدون أن طبيعة عملهم تشبه 
العمل في القضاء وهذا هو سر 

اخلالف.
وأعلنت املصادر أن وزير 
املالية مصطفى الشمالي أحاط 
املجل���س علم���ا بالعمل على 
االنتهاء من الالئحة التفس���يرية 
املع���سرين  لتعديالت قانون 
على أن تتم إع���ادة فتح باب 
الراغبني في  استقبال طلبات 

أول أغسطس.

قيلولة

لن تكون وطنيًا.. 
حتى تخاصم 
رئيس الوزراء

الوطنية فطرة.. 
ـب تـكـسُّ ال 
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بقلم: صالح الشايجي

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص30-23(

محكمة استئناف أميركية 
تؤيد استمرار سجن فوزي العودة

إسرائيل تعرض صورًا وخرائط ألهدافها  
في أي حرب مقبلة مع حزب اهلل

أيدت محكمة استئناف أميركية أمس األول حكما 
باس����تمرار س����جن املعتقل فوزي العودة في القاعدة 
العس����كرية األميركية في خليج غوانتانامو في كوبا 
بتهمة ذهابه ألفغانستان في عام 2001 لالنضمام لطالبان 
والقاعدة. ورفضت جلنة مؤلفة من 3 قضاة استئنافا 
قدمه العودة الذي دفع محاموه بأنه كان يعمل مدرسا 
وانه ذهب ألفغانستان للقيام بأعمال خيرية ولتدريس 
القرآن للفقراء واحملتاجني، لكن القاضي االحتادي أكد 
وجود أدلة كافية تظهر ان العودة كان منضما لقوات 
طالبان والقاعدة. وقالت »االستئناف« ان اسم العودة 
ورق����م هاتفه ظهرا على وثيقة على املوقع الرس����مي 

للقاعدة.

بيروت: قبل أن يستعرض مجلس األمن الدولي 
اليوم موضوع االحت����كاكات بني أهالي اجلنوب 
وقوات »اليونيفيل« بناء على طلب فرنسي، انبرت 
املاكينة اإلعالمية اإلسرائيلية للترويج خلرائط وصور 
جوية نشرها اجليش اإلسرائيلي ملا وصف بأنه »بنك 
أهداف« ملواقع قيادية ومخازن أسلحة وذخيرة قال ان 
حزب اهلل يخزنها في بلدات وقرى اجلنوب الس���يما 
بلدة اخليام، وفيما اعتبر اجليش اإلسرائيلي أن رفع 
السرية عن هذه الوثائق يشكل رسالة إلى احلزب مفادها 
ان إس���رائيل »ستعرف بالتحديد أين تشن هجماتها 
في حال حصول مواجه���ة جديدة«، وصف محللون 
اخلطوة بأنها تهيئة للرأي العام العاملي ليصبح أكثر 

تقبال ألي هجوم قد تشنه على لبنان.

ثالث متخرجات في الدورة التأسيسية األولى في »الداخلية« ينفذن بنجاح تدريبا عمليا على حماية إحدى الشخصيات املهمة

»التربية«: ال ضغوط خارجية لتعديل المناهج
بشرى الزين

نفى الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص ان تكون وزارة التربية قد 
تعرضت لضغوط خارجية حول تعديل 
املناهج الدراسية، مؤكدا في الوقت نفسه 
ان العمل جار جلع���ل املناهج متكافئة 
ومتماش���ية م���ع التط���ورات العلمية 

والتغيرات اجلديدة.
وق���ال ف���ي رده على طل���ب بعض 

السفارات فتح مدارس تابعة لها وذلك 
خالل حضوره نيابة عن وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
حفل تكرمي الطلبة األردنيني والكويتيني 
األوائل في الثانوية العامة مساء أمس 
األول، انه مت تخصي���ص قطعة أرض 
للمدرسة األملانية بينما الطلبات املتعلقة 
بس���فارتي فرنس���ا ومصر التزال قيد 

الدراسة.

تخصيص قطعة أرض للمدرسة األلمانية ودراسة طلبات سفارتي مصر وفرنسا

فرحة اإلسباني داڤيد ڤيا بالتأهل للمباراة النهائية واالقتراب من الفوز باللقب    )ا.پ(

األيادي الناعمة تحمي الشخصيات المهمة

شاكيـرا  تحيــي حفـل ختـام
 المونديـال فـي »سوكر سيتـي«

بطولة  قدمنا  لوف: 
واإلسبـان  جيدة 
األفضـل  هــم 
انسجـامًا واألكثـر 

الشبـاب  الالعبـون  بالتينـي: 
سر  تألق إسبانيا وهولندا وألمانيا

أسماء أوائل الثانوية الذين تكرّمهم »التربية« االثنين المقبل  ص8

التفاصيل ص8

حماية الشخصيات املهمة.. مجال آخر تقتحمه املرأة الكويتية 
بقوة بل وبجدارة مستحقة، وهذا ما أثبتته الدورة التأسيسية 
األولى ألمن وحماية الش���خصيات للعناصر النس���ائية، التي 
احتفلت وزارة الداخلية بتخري���ج متدرباتها ال� 8 أمس، ومن 

بينهن امرأتان برتب���ة ضابط و4 برتبة وكيل ضباط واثنتان 
برتبة وكيل عريف بحضور الوكيل املس���اعد لش���ؤون األمن 
اخلاص الفريق سليمان الفهد الذي أشاد مبستوى الدورة وقدرة 

التفاصيل ص9اخلريجات املتميزة.

التفاصيل ص41

هذا ليس حلمًا .. إسبانيا 
في النهائي

إنشاء مركز الكويت للقرآن وعلومه

التمار مديرًا لهيئة المعاقين والعميري نائبًا له

اجتماع ماراثوني

قرر مجلس الوزراء املوافقة على مشروع إنشاء مركز الكويت 
للقرآن الكرمي وعلومه برئاسة وزير األوقاف وعضوية 6 من 
ذوي االختص���اص يعينون بقرار من الوزير ملدة 4 س���نوات 

قابلة للتجديد.

أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« أن االختيار وقع على د.جاسم 
التم���ار مديرا عاما للهيئة العامة لش���ؤون املعاقني على أن يكون 

د.راشد العميري نائبا له.

اس����تمر اجتماع مجلس الوزراء أمس من احلادية عشرة صباحا 
حتى الرابعة والنصف عصرا وش����هد توديعا حارا لس����مو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد الذي يبدأ جولة األحد املقبل تستمر 

التفاصيل ص35 أسابيع.

صالح الفالح رئيسًا لهيئة سوق المال
تردد أن إس���ناد رئاسة هيئة س���وق املال سيكون لرئيس 

البورصة صالح الفالح.

زيادة مخصصات وبدالت المبعوثين
واستحداث بدل »الب توب« بـ 150 دينارًا

آالء خليفة
اعلن الوكيل املساعد لشؤون البعثات 
والعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي 
راشد النويهض عن زيادة مخصصات 
الكويتيني املبعوثني،  الطلب���ة  وبدالت 
مشيرا الى متديد التقدمي للبعثات الى 
15 من الشهر اجلاري. وتوقع النويهض ان 
تعلن نتائج البعثات 15 اجلاري على ان 
يتم ارسالها للطلبة عبر ال� SMS، واضاف: 

مت االتفاق مع االمانة العامة للجامعات 
اخلاصة على متديد التسجيل للبعثات 
الداخلية الى 19 من يوليو اجلاري، وقال 
النويهض: مت اعتماد بند جديد هو بدل 
»الب ت���وب« بقيمة 150 دين���ارا، الفتا 
الى زيادة مخصصات اإلعداد للس���فر 
للمبعوثني املستجدين الى 500 دينار، 
كما متت زيادة البدل النقدي لتذاكر السفر 

من 30  الى %70.

تمديد التقديم للبعثات إلى 15 الجاري

التفاصيل ص4


