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Al-Anbaa Monday 26th July 2010 - No 12339يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 14 من شعبان 1431 ـ 26 يوليو 2010 الـــعـدد:

الحمود تطالب بنظام خاص لرواتب المعلمين الكويتيين
»األنباء« تنفرد بنشر المشروع الذي يمنحهم ما يستحقونه من مميزات مالية ويحوي نوعًا واحدًا من الترقيات أسوة ببعض الجهات الحكومية

»المواصالت« تبحث آلية تحصيل
 80 مليونًا مستحقة لها من قبل الغزو

فرج ناصر
أعلن الوكيل املس���اعد لقطاع املالية والتخطيط والشؤون اإلدارية 
في وزارة املواصالت د.وليد النجار ان ديوان احملاس���بة ألزم الوزارة 
بتحصيل مبالغ مالية مستحقة لها لدى مواطنني وشركات ومؤسسات 
حكومية، إضافة إلى عدد من الوافدين الذين غادر بعضهم البالد الى غير 
رجعة خاصة ان هذه األموال تعود الى ما قبل الغزو الصدامي وحتديدا 
خالل الفترة من 1987 إل���ى 1990. وأوضح د.النجار ان هناك اجتماعا 
موس���عا سيعقد على مستوى املعنيني في الوزارة لتحديد آلية إرجاع 
املبالغ املستحقة والتي تقدر بنحو 80 مليون دينار، كاشفا النقاب عن 
ان نظام التقسيط سيكون األقرب للتطبيق في حتصيل هذه األموال، 

حتى ال يتم إثقال كاهل املواطنني بأعباء مالية كبيرة.

.. وحل مجلس إدارة تعاونية »الفردوس«
بشرى شعبان

كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاسي اصدر قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية 

وتعيني إبراهيم العبيد مديرا للجمعية ملدة سنة.

العفاسي أصدر قرارًا بحل لجنة مناقصات النقل
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاسي أصدر قرارا بحل جلنة مناقصات النقل في الوزارة. وكلف 
الشؤون القانونية بإجراء حتقيق بسبب عدم التزام الشركة بتوفير 
وسائل نقل للوزارة منذ ما يزيد على 4 أشهر. وأوضحت املصادر انه 
مت تشكيل جلنة جديدة للمناقصات برئاسة الوكيل املساعد للشؤون 

القانونية جمال الدوسري ود.حسني الدويهيس نائبا له.

مريم بندق
التربية  وضع���ت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود نظام���ا جديدا لرواتب 
املعلم���ني الكويتيني يهدف إلى 
منحهم ما يستحقونه من مميزات 
مالية ويحقق الرضا الوظيفي 
ويقضي على الش���عور بالغنب 
واإلحباط ويعمل على االرتقاء 
مبخرجات العملية التعليمية.

وتنفرد »األنباء« اليوم بنشر 
النظ���ام اجلديد ال���ذي رفعته 

الوزيرة احلم���ود إلى رئيس دي���وان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن لعرضه على مجلس 
اخلدمة املدني���ة. ويتمحور النظام حول إقرار 
نظام جديد لترقيات املعلمني الكويتيني يكفل 
زيادة نسبة الدرجات املخصصة لهم للترقية 
باالختيار والتي تتزامن معها زيادة في الرواتب 
األساسية مع مضاعفة احلوافز واملكافآت بحسب 

السلم واملسميات الوظيفية.
وتطالب وزيرة التربية بإقرار 
4 بنود أساس���ية هي توسيع 
مس���ار الترقي���ة باالختيار مع 
فصل نظام ترقي���ات املعلمني 
ع���ن الوظائف األخرى وحصر 
هذه الترقي���ات في نظام واحد 
فقط مع إعطاء الوزارة الفرصة 
في وضع الشروط التي تخدم 

العملية التعليمية.
الوزيرة احلمود في  وتؤكد 
املقترح � الذي حصلت »األنباء« 
على نس���خة منه � ان ال���وزارة تطالب بوضع 
نظام خاص لرواتب أعضاء الهيئة التعليمية 
يحوي نوعا واحدا من الترقيات أس���وة مبا مت 
مع وظائف حكومية أخرى لتحقيق العديد من 
املزايا، واصف���ة الترفيع الوظيفي احلالي بأنه 
نظام مكافآت يطلق عليه باخلطأ كادر املعلم.

د.موضي احلمود

السفير محمد حسني بحر العلوم

بحر العلوم: العراق سيصبح بوابة األمن للكويت
وأعطوا الجيل الحالي 20 عامًا ألن النظام البائد زرع فيه الفساد

أكد السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم ان الكويت 
ستكون بوابة اخلير والسالم للعراق وان العراق سيصبح 
بوابة األمن واالس����تقرار للكويت. وقال في تصريحات 
صحافية خالل زيارته حس����ينية بيب����ي رباب في بنيد 
القار ان االستثمارات الكويتية هي األعلى في كردستان 
معربا عن أمله في ان تتحول الش����راكة االقتصادية إلى 
عالقة شعبية بني مواطني الدولتني. وأضاف انه ال مجال 

لعودة حزب البعث الى النظام السياسي العراقي. وقال 
»البعثيون لن يعودوا ولن نسمح بعودتهم إال إذا اتفقت 

دول العالم على ذلك وهذا مستحيل«. 
وأكد ان النظام البائد زرع الفساد في اجليل العراقي 
منذ احلرب العراقية � اإليرانية مضيفا »أقولها بكل شفافية 
وموعيب يجب ان تتحملوا العراق مدة ال تقل عن 20 سنة 

لعودته كما كان«.

أكد أنه ال مجال لعودة حزب البعث إلى النظام وأن االستثمارات الكويتية هي األعلى في كردستان

»الديوان« يدع�و 194 مواطنة لمراجعت�ه الثالثاء  ص6

خواطر إسالمية

أه�داف  الش��طي:  د.بس�ام 
سي�اس�ية وراء النبذ بمس�مى 
»الوهابية«.. ومح�اول�ة ي�ائس�ة 
لعزل الذي�ن تأثروا بدعوة اإلمام 

محمد بن عبدالوهاب عن سائر المسلمين ص 14
د.بسام الشطي

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز ل� »األنباء«:

كلنا مجّندون في السفارة لخدمة رعايا السعودية
المنطقة تعيش حالة عدم استقرار والسع�ودية 

حريصة على إزالة أسب�اب 
الت�وتر لتنعم جميع دول 

اإلقليم باألمن والسالم
ص7

التفاصيل ص 9التفاصيل ص 6

التفاصيل ص 5

البراك: الحكومة كافأت تأييد 
كوبا لالحتالل بتوقيع اتفاقيات

كشف مس����لم  البراك انه 
س����يتقدم بس����ؤال إلى سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
التفاصيل  احملم����د ع����ن كل 
واالتفاقيات املوقعة واملشاريع 
واالس����تثمارات الت����ي أقرت 
خالل جولتة في دول أمريكا 
الالتينية. ورفض زيارة سمو 
الرئيس الى كوبا التي وقفت 
مع الباطل العراقي ضد احلق 
الكويتي وصوتت ضد استخدام 
الكويت من  القوة لتحري����ر 
براثن االحتالل. متسائال: »هل 
يريدون إقناعنا بأن االتفاقيات 
مع كوبا ستستفيد منها الكويت 
أم هي مكافأة لدولة كان لها هذا 

املوقف السيئ.


