
فلس
100

صفحة
48

www.alanba.com.kw

»التربية«: أسماء 487 مشمولين بالترقيةوالنقل ضمن الوظائف اإلشرافية في »االبتدائي« ص8أسماء 4077 مواطنًا ومواطنة رشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل في الجهات الحكومية  ص31 ـ 35

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله صاحب السمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

Al-Anbaa Friday 20th August 2010 - No 12364يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 10 من رمضان 1431 ـ 20 أغسطس 2010 الـــعـدد:

لجنة عليا لتحديد احتياجات البالد من التخصصات العلمية
لتوفير التنسيق المطلوب بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة لرسم سياسة قبول تخدم التنمية المستقبلية

ماضي الهاجري
أكدت وزي����رة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
ان جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي تؤيدان وتشجعان 
املقترح النيابي حول تشكيل جلنة 
مركزية عليا على مستوى الدولة 
لتحديد احتياجات البالد من مختلف 
العلمية. وأضافت  التخصص����ات 
د.احلم����ود ان جامع����ة الكوي����ت 
حرصت على عمل الدراسات املتعددة 
لقطاعات سوق العمل في الكويت 
الستقراء احتياجاته املستقبلية، مبا 
يضمن املواءمة بني مخرجات النظام 
التعليمي واحتياجات سوق العمل، 
لرسم احملاور اإلستراتيجية اخلاصة 
بسياس����ة القبول لدع����م العملية 
إلى  التنموية، مشيرة  التطويرية 
ان آخر هذه الدراسات كان بعنوان 
»دراسة مواءمة مخرجات جامعة 
الكويت مع احتياجات سوق العمل 
الكويتي« وتضمنت هذه الدراسة 
اجلزئي����ة حص����ر االحتياج����ات 

املستقبلية املتوقعة للتخصصات 
العلمية املختلفة على مدى خمس 
س����نوات قادم����ة )2007 � 2011(. 
وذكرت ان تلك الدراس����ة اعتمدت 
على مخاطب����ة اجلهات احلكومية 
واخلاصة للوق����وف على حاجتها 
من الك����وادر اجلامعية، الفتة إلى 
ان االس����تجابة كانت ايجابية من 
جمي����ع اجله����ات احلكومي����ة في 
مقابل اس����تجابة ضعيفة من قبل 
القطاع اخلاص. وقالت د.احلمود 
ان التنسيق في هذا األمر سيحتم 
على اجله����ات املختلف����ة االلتزام 
بالتنسيق مع املؤسسات التعليمية 
لتحديد االحتياج الكمي والنوعي من 
مخرجات التعليم لدعم مصداقية 
العمل،  الدراسات اخلاصة بسوق 
كما سيسهم ذلك بشكل مباشر في 
رسم سياسة القبول اجلامعي من 
خالل توصيات جلان دورية مشّكلة 
من أعضاء في اجلامعة ووزارتي 
التربية والتعليم العالي ومجلس 

اجلامعات اخلاصة.

مفتي الشيشان يأمر بإغالق جميع المطاعم والمقاهي في رمضان ! أطباق كبار القادة: ساركوزي يفضل السلطات وأوباما يعشق الڤيتنامي
غروزني � رويترز: أمر الزعيم الروحي إلقليم الشيش���ان الذي 
يغلب املسلمون على سكانه بإغالق جميع املطاعم واملقاهي متاما 
أثناء شهر رمضان مما أثار غضبا من قبل نشطاء وسكان يقولون 

انه ينتهك القانون الروسي.
وقال سلطان ميرزاييف مفتي الشيشان 

أمس األول ان جميع املقاهي واملطاعم 
يج���ب أن تغل���ق حت���ى بعد 

ف���ي رمضان وهي  اإلفطار 
خطوة متش���ددة مقارنة 

بأنحاء أخرى في العالم 
اإلسالمي.

وق���ال ميرزاييف 
لرويت���رز في اتصال 
تلفوني: »ال نستطيع 
أن نتحمل الروائح التي 

تفوح في الشوارع وتثير 
شهية اجلوعى«.

لك���ن س���كان العاصمة 
الشيشانية غروزني قالوا ان 

هذه هي املرة األول���ى التي تغلق 

فيها املطاعم بشكل كامل، مش���يرين إلى أن حوالي نصف املقاهي 
كان يعمل أثناء رمضان في العام املاضي.

وقد ساد الصمت وسط املدينة أمس األول حيث أغلقت كثير من 
املقاهي أبوابها. ويسلط إغالق املقاهي الضوء على 
التوتر بسبب محاوالت رمضان قديروف 
زعيم الشيشان املدعوم من روسيا 
فرض أحكام الشريعة اإلسالمية 
الت���ي قد تنتهك الدس���تور 
الروسي. لكن متحدثا باسم 
قديروف رفض التعليق 

على إغالق املقاهي.
ويقول منتقدون ان 
الكرملني يسمح لقديروف 
ب���إدارة الشي���ش���ان 
كإم���ارة إقطاعية خاصة 
في مقاب���ل احل�����فاظ 
النسبي في  الهدوء  على 
منط��قة لم تتعاف بعد من 
حربني انفصاليتني مع موسكو 

منذ منت��صف التسعينيات.

هونغ كونغ � أ.ف.پ: أس����س نادي طهاة كبار رؤساء الدول قبل أكثر 
من 30 عاما ويضم كبار طباخي قصر االليزيه والبيت األبيض والكرملني 

مثال، وهو يعقد هذا األسبوع في هونغ كونغ اجتماعه السنوي ال� 33.
ويعمل الفرنس����ي برنار فوس����يون في مطبخ االليزي����ه منذ 37 عاما 
تقريبا تأقلم خاللها مع عادات خمس رؤس����اء فرنسيني. وحول األطباق 

التي يفضلها ساركوزي والسيدة الفرنسية األولى، يوضح 
أن »س����اركوزي وزوجته يطلبان للعشاء عندما 

يكونان مبفردهما أطباقا بس����يطة مؤلفة 
من س����لطة وحلوم بيضاء وبالتأكيد 

تطلب الس����يدة ساركوزي الباستا 
)املعكرونة(«.

الرئيس  ويضيف: »يفضل 
العفوية  املأكوالت  الفرنس����ي 
واخلفيفة إال ان مجموعة األطباق 
املقترحة »واسعة جدا وتتضمن 
السمك واللحوم البيضاء وحلم 

العج����ل مع منتج����ات مصدرها 
فرنس����ا خصوصا مع أننا ال جند 

كل شيء أحيانا«. وبني الطهاة اخلمسة 
والعش����رين اثنان من أصدقاء فوسيون: 

جي����روم ريغو الذي يعد أطب����اق الرئيس الروس����ي دميتري مدڤيديڤ 
وكريس���تيان غاريا كبير الطهاة لدى أمراء موناكو منذ عام 1987 الى 
جانب كريستيتا كوميرفورد التي يتبادل فوسيون معها »املعلومات« كما 
حدث قبل زيارة ساركوزي الى أميركا حني سألته عن أطباق ساركوزي 
املفضلة. كوميرفورد � وأصلها من الفلبني � هي أول امرأة تتولى إدارة 
املطبخ في البيت األبيض وتؤكد ان من السهل إرضاء عائلة 
الرئيس األميركي ب���اراك أوباما، ألن »الرئيس 
وعائلته منفتحون على أنواع مأكوالت 
مختلفة، وارضاؤهم سهل جدا«. لكنها 
كشفت أن أوباما وزوجته يعشقان 
املطبخ الڤيتنامي وكذلك الدمي 
الس���وم الصينية فضال عن 
ثمار البحر مثل السلطعون 
األزرق من ميريالند. وبعد 
عشاء رسمي أول من أمس، 
توجه الطهاة الى بكني للقاء 
طهاة صينيني والتعرف على 
مطبخهم رافعني ش���عار ناديهم 
»السياس���ة تفرق بني الناس وفن 

األكل يجمعهم«.

األمير يزيد التبرع لباكستان لـ 10 ماليين دوالر  
و»الخيرية« تنظم حملة تبرعات عبر التلفزيون اليوم وغدًا

أميركا تسحب آخر وحداتها »المقاتلة« من العراق عبر الكويت
فضيحة إسرائيلية جديدة: ضابط و3 جنود نهبوا »أسطول الحرية«

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد عصر أمس األول 
أخاه صاحب الس����مو األمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين 

حيث مت بحث دعم التعاون الثنائي والقضايا املشتركة.
م����ن جهة ثانية، ق����ال رئيس مجلس إدارة جمعي����ة الهالل األحمر 
برجس البرجس ان صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد أمر 

بزيادة حجم التبرع لصالح متضرري الس����يول والفيضانات العنيفة 
التي اجتاحت باكستان ليصبح 10 ماليني دوالر. في االجتاه نفسه وبناء 
على توجيهات صاحب السمو األمير تنظم الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية حملة جلمع التبرعات إلغاثة منكوبي باكستان عبر تلفزيون 

الكويت وذلك اليوم اجلمعة وغدا السبت.

عواصم � وكاالت: غادرت آخر الوحدات املقاتلة 
التابعة للجيش األميركي العراق فجر أمس وعبرت 
إلى الكويت، تنفيذا إلستراتيجية الرئيس باراك 
أوباما والتي تخطط لإلبقاء على 50 ألف جندي 

فقط في العراق، بحلول سبتمبر املقبل.
ومبغادرة آخر الوح����دات املقاتلة ينخفض 
عدد اجلن����ود األميركيني املتواجدين في العراق 
حاليا إلى 56 ألف جندي، وفق ما نقلت »س����ي.

ان.ان« عن مصادر عسكرية أميركية، وقالت ان 
ستة آالف جندي سيغادرون العراق في األول من 
الشهر املقبل. وقال النقيب كريستوفر أوفاردت، 
املتحدث باسم كتيبة املشاة الثانية، التابعة للواء 
الرابع »سترايكر«، إن آخر جندي من الكتيبة التي 
تضم أربعة آالف جندي عبروا احلدود اجلنوبية 
للعراق، باجتاه الكويت في الساعات األولى من 
صب����اح امس. وغادر معظم أفراد آخر الوحدات 

األميركية املقاتلة ف����ي العراق إلى الكويت قبل 
يوم، إال أنه لم يتم اإلعالن عن موعد االنسحاب 
ألسباب أمنية. ويتوجب مغادرة ستة آالف جندي 
آخرين العراق، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه 
الرئيس أوباما، بإنهاء العمليات القتالية للجيش 
األميركي في العراق، وبداية عملية جديدة تتضمن 
قيام الق����وات املتبقية بتدريب القوات العراقية 

وتقدمي املساعدة الفنية لها. 

عواصم � يو.بي.آي: قال ضابط كبير 
في اجليش اإلسرائيلي ان اجليش يعاني 
من مش���كلة أخالقية عميق���ة وذلك بعد 
الكش���ف عن قيام ضاب���ط وثالثة جنود 
على األقل بسرقة أجهزة كمبيوتر نقالة 
من الس���فينة »مرمرة« التي كانت ضمن 
»أسطول احلرية« التركي الذي كان ينقل 
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. ونقل 

موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني 
أمس عن الضابط الكبير قوله »إذا اتضح 
أن الشبهات صحيحة فإنه توجد على ما 
يبدو مشكلة عميقة في اجليش اإلسرائيلي 
بكل ما يتعلق باألخ���الق، ويحظر غض 
النظر والقول ان هذه ليس���ت إال أعشابا 
ضارة«. تعليقات الضابط الكبير جاءت 
بعد الكشف مساء أمس األول عن أن ضابطا 

إسرائيليا سرق عددا من أجهزة الكمبيوتر 
النقالة من الس���فينة »مرمرة« وبعد ذلك 
ش���ارك عدد من اجلنود اإلسرائيليني في 

بيع وشراء هذه األجهزة.
ويتوق���ع أن تطل���ب النياب���ة العامة 
العسكرية اإلسرائيلية من محكمة عسكرية 
متديد اعتقال الضابط املشتبه بالسرقة إذ 

انه يعتبر املشتبه املركزي في القضية.

الحمود تعتمد لجنة جديدة األسبوع المقبل

إعادة مقابالت المديرين العامين للجهراء والعاصمة

رئيس الوزراء استقبل المهنئين بشهر رمضان
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى استقباله املهنئني بشهر رمضان 

ص16 و 17

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود س���تعيد مقابالت اختيار املديرين العام���ني ملنطقتي العاصمة 
واجلهراء. وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص ل� »األنباء« ان عدة 
أس���باب وراء قرار الوزيرة إعادة املقابالت، أهمها عدم قناعتها بالنتائج 
لعدم اتفاق أعضاء اللجنة ووجود مساحة كبيرة من االختالف على بعض 
املتقدمني، الى جانب استشفافها وجود آراء وقناعات مسبقة للحكم على 
بعض املتقدمني، مما أدى واحلال كذلك الى وقوع ظلم على بعض املتقدمني 
بالنظر الى الترتيب الذي ظهرت عليه النتائج وفقا للدرجات، فضال عن 
مشاركة أحد الوكالء املساعدين اجلدد أثناء فترة ندبه وقبل صدور مرسوم 
تعيينه كوكيل مساعد. وبحس���ب املصادر، ستشكل د.موضي احلمود 
جلنة جديدة لن تتضمن بالضرورة األسماء ذاتها للجنة السابقة ورمبا 
طعمتها بأكادمييني. هذا وأضافت املصادر ان د.موضي احلمود ستعتمد 
اللجنة اجلديدة األس���بوع املقبل على ان تعلن النتائج قبل بداية العام 

الدراسي اجلديد الذي ينطلق رسميا 13 سبتمبر.

خادم الحرمين الشريفين 
بين أكثر 10 قادة يحترمهم العالم

التفاصيل ص36

وكاالت: اختارت مجلة »نيوزويك« 
األميركية خادم احلرمني الشريفني 
ب����ن عبدالعزيز ملك  امللك عبداهلل 
الس����عودية ضمن  العربية  اململكة 
قائمة »أكثر عشرة زعماء في العالم 

اكتسبوا احتراما عامليا حقيقيا«.
وعن حيثي����ات اختيارها خلادم 
احلرمني الش����ريفني، قال����ت املجلة 
ف����ي عددها االخير إنه منذ أن تولى 
احلكم سنة 2005 يركز على تطوير 
وطنه، وأصدر أوامر بتطوير النظام 
التعليمي، وعني نساء في مناصب 

عليا في الدولة، واس����تثمر في العلوم والتكنولوجيا، وفي مبادرات 
الطاقة النووية السلمية، كما برهن على أنه حليف قوي ضد املتطرفني، 
وألقى خطابا قوبل بالتصفيق في مكة املكرمة عندما دعا املسلمني إلى 

التسامح الديني والوسطية واالعتدال.

م احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  خاد

ه »األنباء« بتاريخ 3 مغسطس باحتساب قيمة املكاملات بالثانية ي انفردت بنشر صورة زنكوغرافية للخبر الذ

البصيري: نقل األرقام بين شركات االتصاالت قبل يناير 
احتساب قيمة المكالمات بالثواني بدءًا من سبتمبر.. وشركات االتصاالت غير مستعدة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ سامح 
عبدالحفيظ ـ فرج ناصر  - فليح العازمي

اكد وزي����ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
ان قانون انشاء هيئة  البصيري 
االتص����االت وتقني����ة املعلومات 
سيحال للجنة القانونية الوزارية 
خالل اس����بوعني لدراسته متهيدا 
البرملانية  املرافق  الحالته للجنة 
بصيغته النهائية بعد عيد الفطر 
آمال انهاء مناقشته خالل العطلة 
البرملانية ليكون جاهزا مع بداية 
دور االنعقاد. وع����ن قضية نقل 
األرق����ام بني ش����ركات االتصاالت 
اوض����ح البصيري ف����ي تصريح 
صحافي أدلى به في مجلس األمة 
عقب انتهاء اجتماع جلنة املرافق 
العامة ان شركات االتصاالت ابدت 
اس����تعدادها الجناز هذا األمر قبل 
نهاية العام احلالي. وأكد البصيري 
عدم وجود اي خالف حكومي يتعلق 

مخاطبة وزارة املواصالت بشأن 
ما نقل عن وزير املواصالت حول 
احتساب تكلفة االتصاالت بالثانية 
اعتبارا من بداية سبتمبر املقبل.  
ونفت املصادر علمها بأي توجيهات 
من هذا النوع، موضحة أن الوزارة 
أبلغتها بأنه سيتم احتساب تكلفة 
االتصاالت بالثانية على مستوى 

دول اخلليج فقط.  
وقالت املص����ادر: ليس هناك 
قانون يلزم ش����ركات االتصاالت 
بتطبي����ق نظ����ام »الفوترة« على 
اتصاالتها، مبينة أن نظام تكلفة 
االتصاالت املعمول به على مستوى 
دول اخللي����ج يخض����ع لنظام ال� 
Package وليس نظام »الفوترة«.  
واضاف����ت املصادر ان ش����ركات 
االتصاالت ليس لديها االستعداد 
لتطبيق هذا النوع من النظام الذي 
يحتاج إلى استعدادات خاصة من 

قبل الشركات.

نفى وجود خالف حكومي حول آلية تمويل مشاريع التنمية

المنصوري: لن نجبر أياً من قياديي »اإلطفاء« على التقدم بطلب للتقاعد  ص10 أذان الفجر 3:54 أذان املغرب 6:24
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التنمية،  بقضية متويل مشاريع 
مش����يرا إلى عدم وجود اي توجه 
حكوم����ي حت����ى اآلن لعقد دورة 
برملانية طارئة ملناقش����ة قضية 
متويل املش����اريع التنموية لعدم 

جاهزية املوضوع.
من جانبه قال عضو جلنة املرافق 

النائب عدن����ان املطوع ان الوزير 
البصيري ابلغ اعضاء اللجنة بأن 
احتساب كلفة مكاملات االتصاالت 
سيكون بالثواني وليس بالدقائق 
اعتبارا من 1 سبتمبر املقبل. إلى 
ذلك علمت »األنباء« أن ش����ركات 
     التفاصيل ص4 االتصاالت املتنقلة الثالث بدأت في 


