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نوافذ 
رمضانية

د. خالد العتيبي: ال يجوز 
وقف العمل بالنص 

الشرعي إال بضوابط فقهية 
أو بنص شرعي آخر

»هيسل 85«.. 
االحتفـال 

بجـانب
 الضحايـا!

الحكومة تعارض زيادة عالوة األبناء إلى 100 دينار
ليست متحمسة لعقد جلسة طارئة لمناقشة وإقرار آلية تمويل مشاريع التنمية

مأكول الهنا

أقراص كباب

ص20 - 28

محشي كوسا
سلطـة 
ر  سـيـز
الدجاج

مباراة منالذاكرة
واحة

صالح العرجاني: 
أرفض الزواج.. 

وأشفق على 
شعراء »اإلبـل«
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أعاده ا� على المسلمين
 با�من وا�مان

وتقبل ا� الكريم طاعتكم

صورة ملئات القبور التي مت حفرها جنوب إيران             )الديلي تليغراف(

إيران تحفر قبورًا جماعية الستقبال 
جثث األميركيين حال الهجوم عليها !

عواصم � وكاالت: في محاولة إلظهار اس����تعدادها ألي مواجهة مع الغرب 
الرافض لبرنامجها النووي، قالت إيران إنها حفرت قبورا جماعية الس����تقبال 
اجلن����ود األميركيني في حال ش����نت الواليات املتحدة هجوم����ا على أراضيها، 
وأوضحت ان هذه املقابر اجلماعية التي سبق أن استقبلت جنود صدام حسني 
تعد اآلن مرة أخرى الس����تقبال اجلنود األميركيني. وذكرت صحيفة »الديلي 
تليغراف« البريطانية ان هذه اخلطوة رمبا تعبر عن شعور الرئيس اإليراني 

محمود أحمدي جناد بحرارة الضغوط الديبلوماسية.

مريم بندق
في إط���ار رغبتها ف���ي عدم 
حتمي���ل امليزانية العامة للدولة 
نفقات والتزامات إضافية، أكدت 
ل� »األنباء« أن  مصادر حكومية 
السلطة التنفيذية رفضت االقتراح 
اخلاص بزيادة عالوة األبناء إلى 

100 دينار.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« 
ان احلكومة جهزت ردا موس���عا 
على االقتراحات النيابية املقدمة 
في هذا الشأن يتضمن األسباب 
التي استندت إليها في رفض زيادة 
االلتزامات  األبناء وحجم  عالوة 
التي س���تطرأ على بند الرواتب 
واألج���ور في امليزاني���ة العامة 
باق���ي بنود  وتأثير ذل���ك على 
امليزانية والتقديرات الواردة في 

شأنها. 

وفي موضوع آخر أوضحت 
مصادر حكومية رفيعة أن احلكومة 
غير متحمسة لعقد دورة طارئة 

ملجلس األمة.
وأفادت املصادر خالل حديثها 
ل� »األنباء« وردا على سؤال حول 
موعد عقد دورة طارئة ملناقشة 
وإقرار آلية متويل مشاريع التنمية 
بالقول »ال نؤيد هذا التوجه إفساحا 
للمزيد من الوقت أمام احلكومة 
لدراسة أنسب البدائل املطروحة 
اآلن آللية التمويل إلى جانب عدم 
الضغط على اللجنة املالية لتقدمي 
تقرير خالل مدة محددة« مضيفة  
أن هدف احلكومة من التأني دراسة 
جميع البدائل املتاحة حتى يأتي 
القرار مدروسا ومراعيا وجهات 
النظر التي تدعم خطط احلكومة 

لتنفيذ مشاريعها.

  »1« الوحـدة  عــودة 
للعمل  الصبية  بمحـطة 
الكهـرباء  وضـع  تجعل 
مطمئنًا.. والوزارة أعدت 
إستراتيجيتها لتوفير الطاقة 
الالزمة للمشاريع التنموية

الحمود: صرف الزيادات المالية 
للموظفين الكويتيين مع رواتب سبتمبر

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اعطت تعليمات للوكيل املساعد 
للقطاع املالي راضي الرشيدي باالنتهاء من اجراءات 
صرف الزيادات املالية للموظفني الكويتيني مع رواتب 
شهر سبتمبر املقبل. وقالت مصادر تربوية ان احلمود 
اكدت على الرشيدي بضرورة تنفيذ قرار مجلس اخلدمة 
املدنية املعتم���د من مجلس الوزراء في ابريل املاضي 
خصوصا ان امليزاني���ة املطلوبة للصرف حولت الى 
حس���اب وزارة التربية عن طريق البنك املركزي منذ 
يونيو املاضي. واضاف���ت املصادر ان وزيرة التربية 
متنت على الرشيدي عدم تأخير االجراءات املطلوبة 
للصرف مثلما حدث في مكاف���آت العاملني في مراكز 
تعليم الكب���ار ومحو األمية الت���ي تأخرت الكثر من 
سنتني لوال تدخل الوزيرة احلمود اكثر من مرة. الى 
ذلك حددت الوزارة في القرار الذي اعتمده امس االول 

وزير الكهرباء ووزير التربية التعليم العالي باالنابة 
د.بدر الش���ريعان نهاية مارس 2011 لتقدمي مش���روع 
اطالة اليوم الدراسي الذي يأتي في اطار برنامج عمل 

احلكومة للسنة املالية 2011/2010. 
واوضح���ت املصادر انه طبقا للقرار الذي انفردت 
بنشره »األنباء« امس كلف فريق تربوي بتقدمي املشروع 
في هذا املوعد، موضحة ان ما نشر على لسان وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني يتعلق باخلطة االمنائية 

املمتدة الربع سنوات.
هذا واعتمد وزير الكهرباء ووزير التربية والتعليم 
العالي باالنابة د.بدر الشريعان ضوابط توزيع املعلمني 
واملعلم���ات الكويتيني اجلدد على املناطق التعليمية، 
وجاء في القرار الذي تنفرد بنشره »األنباء«: باستثناء 
تخصصات التربية البدنية والفلسفة ورياض االطفال 
يتم حتدي���د مراكز عمل املعلم���ني واملعلمات حديثي 

التعيني بحسب مناطق سكنهم.

األنباء  االقتصاديةاعتماد ضوابط توزيع المعلمين الجدد والحكومة حددت نهاية مارس المقبل لتقديم مشروع إطالة اليوم الدراسي

محمد بجران

مدير الشـؤون اإلدارية 
»المـواصالت«  فـي 
محمد بجران لـ »األنباء«:

مكافـأة  دينـار  آالف   3
سنويـة للكويتييـن 
العامليـن بالتطوير 

اإلداري واالقتصـادي من مـارس المقبل   ص9 ص8

التفاصيل ص7

املرحوم باإذن اهلل تعاىل

عاهد حممد �صالح اخلطيب

بقلوب موؤمنة بق�صاء اهلل وقدره

وجميع العاملني باملكتب

واإخوانـــه

ينعـــــــى

خالد دعيج ال�صلمان ال�صباح

فقيــــــــد اجلميـــــــع

�صائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

التفاصيل ص 42

آل ثاني: 35.8 
مليون دينار صافي 

أرباح »الوطنية 
لالتصاالت« 

الشيخ عبداهلل بن محمد آل ثانيللنصف األول  ص33

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

الدول  قـادة  مع  تبادل  األمير 
 العربيـة واإلسـالمية التهاني 
بحلـول الشـهر الفضيل  ص3


