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Al-Anbaa Saturday 17th July 2010 - No 12330يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 5 من شعبان 1431 ـ 17 يوليو 2010 الـــعـدد:

زيادات »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية« و»الخبراء« غير موحدة
لجنة مشتركة من »الديوان« وممثلي الجهات الحكومية األربع ترفع تقريرًا تفصيليًا إلى مجلس الوزراء خالل أسبوعين

الخارجي�ة  البعث�ات  خط�ة  ف�ي  المش�مولين  والطالب�ات  الط�الب   أس�ماء 
للعام 2011/2010 من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي   ص4 � 6

مريم بندق
أعلنت مصادر حكوميـــة لـ »األنباء« أن 
تقريرا مفصال ســـيقدم الى مجلس الوزراء 
املالية  الزيادات  خالل أسبوعني مبقترحات 
للعاملني في إدارة الفتوى والتشريع واإلدارة 
العامة للتحقيقات وإدارة اخلبراء واإلدارة 

القانونية ببلدية الكويت.
وقالت املصادر إن ديوان اخلدمة املدنية 
يتولى بالتعاون مع جلنة مشتركة تضم ممثلي 
هذه اجلهات دراســـة املوضوع من النواحي 
القانونية واإلدارية واملالية بهدف أن تأتي 
الزيادات متناسبة مع مجمل الكوادر األخرى 
وخصوصا كادري القضاء والنيابة العامة.

وكشفت املصادر أنه بحسب التصورات 
املبدئيـــة خليوط عمل اللجنة فإن الزيادات 
املالية للعاملني فـــي هذه اجلهات األربع لن 

تكون موحدة.
واستطردت قائلة: إن الزيادات املالية إلدارة 
الفتوى والتشـــريع لن تكون أيضا موحدة 

جلميـــع القانونيني فيها، وســـتتم صياغة 
نوعني مـــن الزيادات، النوع األول يشـــمل 
محامي الدولة الذين تتطلب طبيعة عملهم 
الذهاب إلى احملاكـــم والترافع أمام القضاة، 
والنوع الثاني للذين تنحصر طبيعة عملهم 
في تقدمي الفتاوى لألسئلة التي تقدم اليهم 

من الوزارات املختلفة.
وردا على سؤال حول مساواة النوع األول 
بالعالوة القضائية اخلاصة للقضاة، أجابت 
املصادر: إلى حد كبير نحن نؤيد هذه اخلطوة 
وإن كنا حتى اآلن لم نتفق جميعا بشـــأنها 

ومازالت خاضعة للنقاش.
وشـــددت املصادر علـــى التأكيد على أن 
التقريـــر لن يتضمن مســـاواة العاملني في 
اإلدارة العامـــة للتحقيقات مع العاملني في 
إدارة الفــتوى والتـــــشـــريع، مشيرة إلى 
أن طبيعـــة عمل احملققني ال تتطلب الترافع 
أمام احملاكم، وعملهم مكتبي باستثناء بعض 

احلاالت.

النائب السابق حمود الجبري في ذمة اهلل

إضاءات على مسيرة الفقيد الراحل  ص 12

بعد مســـيرة وطنية ونيابية حافلة، وبعد 
صراع مع املرض، غّيب املوت أمس النائب السابق 
حمود اجلبري عن عمر يناهز الـ 70 عاما، عمل 
خالله بصـــدق وأمانة في خدمة الوطن وكانت 
مصلحة الكويت أبدا نصب عينيه. وكان الراحل 
تخرج مع الدفعة األولى في معهد املعلمني وعمل 
مدرسا عام 1964 لســـنتني ثم ترقى الى وكيل 
مدرســـة ملدة عامني ليصبح بعدها ناظرا حتى 
تقاعد عام 1980. شغلته التجارة لفترة قصيرة 
قبـــل دخوله مجلس األمة عـــام 1982 من خالل 
االنتخابات التكميلية، ثم فاز بعضوية املجلس 
دورات 1985، 1992، 1999، وعضويـــة املجلس 
الوطني عام 1990 ليكون أحد أكثر النواب الذين 

مثلوا دائرة خيطان ألربعة فصول تشـــريعية. كان »بوأحمد«، رحمه اهلل، نصيرا 
لقضايا املواطن فشغلته قضايا اإلسكان والتوظيف ومحدودي الدخل، ونذر نفسه 
خلدمة أبنـــاء منطقته فكانت ديوانيته مفتوحة دائما ملســـاعدة أهالي دائرته في 

خيطان يستمع اليهم ويحقق ما يستطيع مساعدتهم به. 
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم »األنباء« الى أسرة الفقيد بأحر التعازي داعني 
اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 

الصبر والسلوان. )إنا هلل وإنا إليه راجعون(

»الشؤون«: صرف بدالت العمل
اإلضافي األسبوع المقبل

تلفزيونان أميركيان يرفضان إعالنًا معارضًا 
لبناء مسجد قرب برجي التجارة

لجنة »بال«: قواعد تنظيمية لحماية البنوك 
ومواجهة الدورات االقتصادية

معدل قياسي للحرارة في العالم في يونيو

بشرى شعبان
كشف مصدر مســــؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة ستقوم خالل 
االســــبوع املقبل بتوزيع بــــدالت العمل االضافي علــــى جميع اإلدارات 
والقطاعات. واشار املصدر الى ان حالة من االستياء تسود بني املوظفني 
في عدد من اإلدارات بسبب ما اسموه عدم االنصاف في توزيع بدل العمل 
االضافــــي حيث توجد إدارات تعمل بنظام الدوام الواحد وحتصل على 
بدل العمل اإلضافي 3 مرات في العام فيما تعمل إدارات اخرى وفق نظام 

الثالثة دوامات وتتقاضى بدل اإلضافي مرة واحدة.
وكشــــف املصدر ان املوظفني في اإلدارات ســــيقومون برفع مذكرة 
تظلم إلى قياديي الوزارة ووزير الشــــؤون د.محمد العفاسي يطالبون 
فيها بإنصافهم ومســــاواتهم بزمالئهم في بقية اإلدارات، وفي حال عدم 
االستجابة ملطالبهم سيتوجهون الى القضاء لرفع دعاوى إلزالة الغنب 

الالحق بهم منذ سنوات.

نيويوركـ  يو.بي.آي: رفضت قناتا »ســــي بي اس« و»ان بي ســــي« 
األميركيتان عرض إعالن يعارض بناء مسجد بالقرب من موقع برجي 

التجارة العاملية في نيويورك اللذين دمرا في اعتداءات 11 سبتمبر.
ويظهر االعالن الذي ترعاه مجموعة الصندوق الوطني اجلمهوري 
وتبلغ مدته دقيقة واحدة صورا ومشــــاهد من اعتداءات 11 سبتمبر مبا 
فيها اصطدام طائرة بالبرج ورجل يقفز منه تترافق مع صلوات مسلمة 
وصور ملســــلحني مســــلمني. ويقول الراوي في اإلعالن »في 11 سبتمبر 
اعلنوا علينــــا احلرب ولالحتفال مبقتــــل 3 آالف أميركي يريدون بناء 
مســــجد سيئ الســــمعة من 13 طابقا« في مكان برجي التجارة العاملية. 
ويتابع: هذه األرض مقدسة حيث نبكي وهم يفرحون. إن ذلك املسجد 
تذكار لنصرهم ودعوة للمزيد. وقالت املتحدثة باســــم شــــبكة »ان بي 
ســــي« جنيفر رايلي انه لم يتم رفض اإلعالن بسبب محتواه بل بسبب 
اللغة املســــتخدمة، وقالت ان استخدام كلمة »هم« ال يظهر ما اذا كانت 
موجهة الى اإلرهابيني أو الى املنظمة اإلسالمية الدينية التي تدعم بناء 

املسجد. كما رفضت »سي بي اس« عرض اإلعالن.

فرانكفــــورتـ  رويترز: أصدرت جلنة دوليــــة ملديري البنوك )بال( 
مســــودة قواعد تنظيمية امس جتبر البنوك على تعزيز رأسمالها في 
األوقات اجليدة لكنها لم حتدد حجم األموال التي سيتعني عليها ضخها. 
وقالت اللجنة إنها في طريقها لتقدمي مجموعة متكاملة من اإلصالحات 
املتعلقة برأس املال والسيولة في وقت مناسب لتعرض على قمة زعماء 

مجموعة العشرين في سيئول في نوفمبر املقبل.
وقالت اللجنة ومقرها سويسرا في بيان »ستفرض إجراءات األمان 
املقاومة للدورات االقتصادية عندما ترى السلطات الوطنية أن الزيادة في 
منو االئتمان املجمع مرتبطة بتزايد املخاطر التي يتعرض لها القطاع«. 
وأضاف البيان »ســــيضمن ذلك أن يكون لدى القطاع املصرفي ما يكفي 

من رأس املال حلمايته من خسائر مستقبلية محتملة«.

واشنطن ـ أ.ف.پ: حطم شــــهر يونيو الرقم القياسي الرتفاع درجات 
احلــــرارة في العالم منذ بدء تدوين الســــجالت، فيمــــا كان معدل احلرارة 
املســــجل بني ابريل ويونيو هو األعلى على ما أظهرت قياســــات قامت بها 
وكالة احمليطات واألجواء األميركية. ومن يناير إلى يونيو بلغ متوســــط 
احلرارة على ســــطح األرض مستوى غير مســــبوق باستثناء العام 2007 
الذي سجل رقما قياسيا. ويقوم مركز بيانات املناخ في الوكالة األميركية 
بتحليل شــــهري لدرجات احلرارة ويقارنها ببيانات تعود الى العام 1880. 
وكان متوسط احلرارة على سطح االرض في يونيو 16.2 درجة مئوية أي 
أكثر بـ 0.68 درجة من املعدل الوسطي في القرن العشرين وهو 15.5 درجة. 
وسجلت حرارة األرض درجات أعلى من املعدل الوسطي في األشهر األخيرة 
مع موجة قيظ في البيرو ووسط الواليات املتحدة وشرقها فضال عن شرق 
آسيا وغربها على ما أوضحت الوكالة األميركية. وعرفت أجزاء أخرى من 
العالم في املقابل درجات حرارة أدنى من املعدل الطبيعي في يونيو السيما 

في الدول االسكندنافية وجنوب الصني وشمال غرب الواليات املتحدة.

موظفو بعض اإلدارات والقطاعات يرفعون تظلمات إلى العفاسي

المتوسط على سطح األرض ارتفع 0.68 درجة مقارنة بالقرن الماضي

تفجيرا »زاهدان«: تضامن عالمي مع إيران 
و»جند اهلل« تتبناهما انتقامًا إلعدام ريغي 

عواصم ـ وكاالت: فيما أعلنت جماعة »جند اهلل« الســــنية اإليرانية 
املتمردة، مســــؤوليتها عن التفجيرين اللذين استهدفا أحد أكبر مساجد 
الشيعة مبدينة »زاهدان« أمس األول، مؤكدة أنهما كانا ردا على »جرائم 
النظام اإليراني في بلوشستان وانتقاما إلعدامه عبدامللك ريغي«، أكدت 
الســــلطات اإليرانية ارتفاع عدد ضحايــــا التفجيرين إلى 27 قتيال على 
األقل، ونحو 300 جريح. وقالت اجلماعة، املعروفة أيضا باســــم »حركة 
املقاومة الشــــعبية«، في بيان على موقعهــــا اإللكتروني، إن اثنني ممن 

وصفتهم بـ »أبناء اإلميان واحلماســــة واإليثار، قاما بعملية بطولية قل 
نظيرها فــــي قلب جتمع لقوات احلرس الثوري في حســــينية زاهدان، 
أثناء اجتماع لهم مبناسبة يوم احلرس، مما أدى إلى مقتل أكثر من مائة 
عنصر من احلرس وجنود حزب الشــــيطان«. وكشف البيان عن هوية 
منفذي الهجوم، وهما محمد ريغي، ومجاهد عبد الباسط ريغي، وذكر أن 
املرحلة األولى نفذها مجاهد الذي متكن من النفاذ إلى االجتماع، وتفجير 
نفسه وسط جتمع للحرس، وبعد أن قامت العناصر األمنية مبحاصرة 

موقع االنفجار، تقدم محمد وفجر نفسه وسط تلك القوات. هذا، وبعث 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد في ضحايا الهجوم، معربا فيها سموه عن 
»استنكار الكويت لهذه األعمال اإلرهابية التي استهدفت أرواح األبرياء 
اآلمنني«، كما أعلنت أميركا واإلمارات واالحتاد األوروبي وأغلب دول العالم 
اســــتنكارها للعمل اإلرهابي، مؤكدة تضامنها الكامل مع إيران ووقوفها 

إلى جانبها في مواجهة هذه األعمال اإلجرامية.

صورة مركبة يظهر فيها من اليمين منفذا التفجير االنتحاري المزدوج في زاهدان أمس األول والمنتميان لجماعة »جند اهلل« السنية المتمردة عبدالباسط ريغي ومحمد ريغي كما نشرها موقع »تفتان« وكل منهما يرتدي حزاما ناسفا قبل تنفيذهما التفجيرين وبجوارهما يظهر بعض الضحايا في صورة وزعتها وكالة األنباء اإليرانية الرسمية      )أ.ف.پ � أ.پ(

األمير عزى الرئيس اإليراني.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 27 قتياًل و300 مصاب

الجويهل مجددًا هجومه 
على »المزدوجين«:  أنا بف باف !

 »أنا أصور برنامجي 
وأبثه من خارج الكويت 
ووزارة اإلعـــالم ليس 
لها أي سلطة حاليا ال 
على برنامجي وال على 
قناتي« بهـــذه اجلملة 
ضّمن الناشط السياسي 
محمد اجلويهل برنامجه 
الذي بثته  »السراية« 
قناته »الســـور« التي 

ميلكها وأعاد إطالقها قبل أسبوعني من مكان في 
أوروبا حسب قوله. وأكد اجلويهل متسكه بحقه في 
التعبير عن آرائه. وكعادته أطلق اجلويهل خالل 
برنامجه املثير للجدل عبارات مسيئة جتاه نواب 
وعدد من فئات الشعب وأظهر خالل البرنامج مقاطع 
ڤيديو كليب حتمل الكثير من اإلساءة والتقليل من 
شأن فئات من الشعب وتتعرض بشكل مباشر لعدد 

من النواب بصورهم مع تعليقات غير الئقة.
وجدد اجلويهل خالل البرنامج دعوته لوزارة 
الداخليـــة إلى ضبـــط »املزدوجـــني« )مزدوجي 
اجلنســـية( الذين وصفهم بأنهم اشـــد خطرا من 
الفتنـــة على البلد كما أظهـــر مقطع ڤيديو كليب 
يظهر صورة اجلويهل وعليها جملة »اجلويهل.. 

بف باف.. الطراثيث«!

دبـــيـ  أ.ف.پ: تتناول املجلة 
اإللكترونيـــة اإلجنليزية األولى 
لتنظيم القاعدة موضوع اجلهاد 
وكأنه شكل من أشـــكال احلياة 
الكشـــفية، فهي تعلم املجاهدين 
املبتدئني مـــاذا يجب ان ينتعلوا 
أو يصطحبوا معهم في حقيبتهم 
خالل اجلهاد، فضال عن حتضير 

القنابل في املطابخ.
واملجلـــة التي صـــدرت على 
االنترنت حتت عنوان »انسپاير« 
في 67 صفحـــة ورصدها مركز 
»ســـايت« الذي يراقـــب املواقع 
اإلسالمية، حتوي مقاالت جهادية 
ذات عناوين قوية مثل »كيف تصنع 
قنبلة في مطبخ والدتك؟« أو »ماذا 

ينتظرك خالل اجلهاد؟«.
يصــــدر املجلة مركز الفجر، 
وهو مـــن األجـهـــزة اإلعالمية 
القاعدة على شـــبكة  لتنظيـــم 

نسخة لغالف مجلة »انسپاير«اإلنترنت.

م قصر لوس بينوس الرئاسي ن مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مما الرئيس املكسيكي فيليب كالديرو

رئيس الوزراء سّلم الرئيس كالديرون رسالة صاحب السمو: 
سنفتتح سفارة للكويت لدى المكسيك وتسمية السفير قريباً  ص3

»القاعدة« لقراء مجلتها اإلنجليزية: 
هكذا تصنع قنبلة في مطبخ والدتك !

»األنباء« الرياضية )18 � 21(

التفاصيل ص31

نجوم الجهراء الصاعد إلى دوري الممتاز  عادل حمود 
وأحمد حواس  وسطام الحسيني وسعود السربل: 

نحاول إع�ادة العص�ر الذهبي للكرة 
الجهراوية  وهدفنا البقاء في دوري األضواء
محمد العازم�ي خارج قائمة »رديف 
األزرق« وط�الل العامر تعرض لتمزق

التقشف سياسة  يتبع  برشلونة 

محمد اجلويهل 

التفاصيل ص3و26

ي الفقيد الراحل حمود اجلبر


