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تتقدمان بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكل من تف�شل مبوا�شاتهما

فـي وفاة فقيدهما املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

خـالـد ولـيـد خـالـد املرزوق
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر بال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

عائلتا املرزوق والغامن

 إقرار الهيئة العامة للصحة الدور المقبل
العبدالهادي لـ »األنباء«: تضم 6 إدارات بينها »العالج بالخارج«

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد محاطا بحرسه الشخصي بعد دوي صوت انفجار 
خالل عبور موكبه في همدان أمس                          )رويترز(

تضارب األنباء حول محاولة 
اغتيال نجاد في همدان 

إسرائيل اقتلعت 
شجرة الـ »1701«

في قرار اعتمده مجلس الخدمة المدنية بالتمرير وبدون وضع حد أقصى

4 آالف دينار الحد األدنى لمكافآت مجالس اإلدارات الحكومية

طهرانـ  وكاالت: تضاربت األنباء أمس 
حول استهداف موكب الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد في محاولة الغتياله 
قرب مدينة همدان، فبينما ذكرت وكالة 
فـــارس اإليرانية أن قنبلة يدوية ألقيت 
على موكب جناد من قبل مناهض للثورة 
اإليرانية اعتقلته القوات األمنية بعد ذلك، 
نفى املكتب الرئاسي وقوع احلادث، مؤكدا 
أن »مفرقعة نارية« انفجرت أثناء استقبال 
األهالي لنجاد في همدان. وهو ما سبب 

حالة اإلرباك للموكب.

بيروت: رغم اإلدانة الواسعة، مضت إسرائيل 
في عربدتها أمس وعادت لتقتلع الشجرة 
التي تسببت في االشتباكات الدامية مع اجليش 
اللبناني داخل األراضي اللبنانية في اختراق 
جديد للقرار 1701 وعددا من األشجار األخرى 
على احلدود. لكـــن قائد اجليش اللبناني 
أعلن أن لبنان وافق على اإلزالة بعد أن متت 
تلبية شروطه بوساطة من قوات اليونيفيل. 
وقد شـــّيع لبنان أمس شـــهداءه وسط 
إجماع على االشادة بدور اجليش الذي كّرس 
معادلة »اجليـــش والــشـــعب واملقـاومة«.

مريم بندق - محمد الخالدي
أعلنت مصادر حكومية مسؤولة ان مجلس اخلدمة املدنية وافق مؤخرا 
على ان يكون احلد األدنى للمكافآت السنوية العضاء مجالس ادارات القطاعات 
احلكومية ذات امليزانيات املستقلة وامللحقة 4 آالف دينار. وقالت املصادر ردا 
على ســــؤال لـ »األنباء« ان املجلس لم يحدد حدا للسقف األعلى، مشيرة الى 
ان ذلك يشمل القطاعات مثل الهيئة العامة لالسكان، بنك التسليف واالدخار، 
املؤسسة العامة للتأمينات، هيئة شؤون القصر، بنك الكويت املركزي والهيئة 
العامة لالستثمار، موضحة ان احلد األعلى للمكافآت السنوية العضاء مجالس 
بعض هذه اجلهات يتجاوز سقف الـ 8 آالف دينار سنويا. وأشارت املصادر 
الى ان مكافآت اعضاء مجالس ادارات الشــــركات احلكومية يتم حتديدها من 
خالل الالئحة الداخلية لكل شــــركة. وأوضحت املصــــادر ان بعض املكافآت 
تتراوح بني 4 آالف و 8 آالف دينار سنويا وقرار زيادة املكافأة ُيحدد من قبل 

مجلس االدارة وليس من قبل أي جهة حكومية أخرى في الدولة.

حنان عبدالمعبود
قال وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي ان 
الهيئة العامة للصحة املزمع إنشاؤها من املنتظر ان 
يتم إقرارها خالل دور انعقاد مجلس األمة املقبل.

 وأوضــــح العبدالهــــادي فــــي تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان الهيئة ستضم 6 إدارات، منها إدارة 
العالج باخلارج، والتأمني الصحي، واملجلس الطبي، 
وإدارة التراخيص واجلودة. وأشار الى ان انتقال 

تبعيــــة هذه اإلدارات الى الهيئة ســــيخفف العبء عن »الصحة«، حيث 
ســــتتفرغ لتقدمي خدمات الرعاية الصحية من خالل استخدام وتطوير 

املستشفيات وتطبيق الالمركزية لتكون كل منطقة قائمة بذاتها.

عبدالرحمن الغنيم

د.ابراهيم العبدالهادي

عبدالعزيز الغنام

»التربية« حددت ضوابط توزيع المعلمين
الكويتيين الجدد على المناطق التعليمية

مريم بندق
وضعت وزارة التربية ضوابط توزيع املعلمني 
واملعلمات الكويتيني اجلدد على املناطق التعليمية 
للعام الدراسي 2010 / 2011.وبحسب القرار الذي 
سيصدر الحقا، ســــيتم توزيع معلمات رياض 
األطفال بحسب مناطق السكن ما عدا سكان منطقة 
الفروانية، حيث ســــيتم توزيعهن على مدارس 
اجلهراء فقط على ان تتم إعادة معلمات رياض 
األطفال الالتي مت تعيينهن العام املاضي باجلهراء 

من سكان الفروانية الى مدارس املنطقة.
أما أصحاب التخصصات األخرى فحددت لهم 

ضوابط للمعلمني وأخرى للمعلمات، وبالنسبة 
للمعلمني واملعلمات الوافدين فالتوزيع على املناطق 
سيتم حسب احلاجة. الى ذلك، أصدر وكيل وزارة 
التربية للقطاع اإلداري باإلنابة راضي الرشيدي 
قرارا بإلغاء جميع اإلعفاءات من الدوام خالل شهر 
رمضان املبارك. هذا وحــــدد مدير إدارة املوارد 
البشرية راشد العجيل كيفية احتساب التأخير 
خالل هذا الشهر باخلصم من الراتب. على صعيد 
متصل، علمت »األنباء« ان وزارة املالية اعتمدت 
مليون دينار إلنشاء أول مجمع رياضي ملعلمي 

ومعلمات التربية البدنية.

إلغاء جميع اإلعفاءات من الدوام خالل شهر رمضان واحتساب التأخير بالخصم من الراتب

مـواعيد زيــارة 
شهر  في  الدواوين 
رمضان المبارك
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