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»التربية«: تغييرات جذرية على معايير شغل الوظائف اإلشرافية.. 70% للمقابلة الشخصية و15% للمهارات واألفكار    )ص10(
Al-Anbaa Wednesday 15th September 2010 - No 12390يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 6 من شوال 1431 ـ 15 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

الخرافي: اتقوا اهلل في الكويت
البصيري: البلد ال يحتمل المزيد من الخالف.. والحكومة بدأت إجراءاتها القانونية لطي ملف االحتقان منذ 10 أيام وستتضح الصورة قريبًا

»الرباعية« أقرت زيادة العالوة الدورية للضباط 
بنسبة 100% ولضباط الصف واألفراد %200

»الحرس الوطني«: قبول 80 طالباً ضابطاً

عبدالهادي العجمي
 كش����فت مصادر عس����كرية رفيعة املس����توى 
ل� »األنباء« عن ان اللجنة الرباعية املكونة من »الدفاع« 
واحلرس الوطن����ي و»الداخلية« و»اإلطفاء« رفعت 
توصية ملجلس الدفاع األعلى لزيادة العالوة الدورية 
للضباط بنسبة 100% ولضباط الصف واألفراد بنسبة 
200% على العالوة الدورية احلالية. واوضحت املصادر 

ان اللجنة اجرت دراسة دقيقة بهذا الشأن ورأت أن 
العالوة متدنية ج���دا مقارنة مع العالوات الدورية 
للموظفني بالقطاع احلكومي حيث ان العالوة التي 
يتقاضها العس���كري من رتبة جندي الى وكيل اول 
ضابط تبلغ 3 دنانير وال تزيد على 7 دنانير، واشارت 
املصادر الى ان اللجنة رأت أال تقل الزيادة عن %100 

للضباط و200% لضباط الصف واألفراد.

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن احلرس الوطني اعتمد قبول 
80 طالبًا ضابطًا بع����د اجتيازهم فحوصات اللياقة 
الصحية والبدنية وشروط املقابلة. وقالت مصادر 
عس����كرية مطلعة: مت إجراء قرعة للطلبة املقبولني 
ومت اختيار 15 طالبا ضابط����ا البتعاثهم في دورات 

خارجية في السعودية وقطر ومصر، أما ال� 65 طالبا 
ضابطا الباقون فقد باشروا التدريبات األولية متهيدا 
النخراطهم مع زمالئهم الطلبة الضباط في اجليش 
في كلية علي الصباح العس����كرية، يذكر ان احلرس 
الوطني طلب من كلية علي الصباح العسكرية زيادة 

مقاعده للعام الدراسي احلالي الى 65 مقعدا.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
أك����د رئي����س مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي ان أهل الكويت ال 
يريدون وال يقبلون بوجود الفتنة، 
مسترشدين بالتوجيهات السامية 
لصاحب السمو األمير في العشر 

األواخر من شهر رمضان.
وأك����د اخلرافي ف����ي تصريح 
للصحافي����ني قبي����ل خروجه من 
املجلس أمس، جدية احلكومة في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة 
والكفيلة باحل����د من إثارة الفتنة 
في البالد في إطار القانون ودولة 
املؤسسات، في إشارة إلى ما سيتخذ 
في شأن املدعو ياسر احلبيب جراء 
تطاوله على أم املؤمنني الس����يدة 

عائشة رضي اهلل عنها.
وأشاد اخلرافي بجهود رئيس 
وأعضاء احلكومة في هذا املجال، 
مطالبا وس����ائل اإلعالم والنواب 
باالضطالع مبسؤولياتهم الوطنية 

في هذا املجال.
وعن نية بعض النواب تقدمي 
استجواب لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد في حال عدم سحب 
جنس����ية احلبيب ق����ال اخلرافي: 
الشأن  الزمالء وذوي  »أمتنى من 
ومن����ا جميعا ان نتق����ي اهلل في 
الكوي����ت وال نؤج����ج األمور وال 

نثير الفنت«.
الدولة  أك����د وزير  من جهته، 
لش����ؤون مجلس األم����ة د.محمد 

البصيري عقب اللقاء البروتوكولي 
مع الرئي����س اخلرافي ان البلد ال 
يحتمل املزيد من اخلالف، موضحا ان 
احلكومة بدأت باتخاذ إجراءاتها منذ 
عشرة أيام وستواصل استكمالها، 
متمنيا منحه����ا الفرصة لتطبيق 
القانون و»ستتضح الصورة خالل 

األيام القليلة املقبلة«.
وفي هذا اإلطار أكد عضو كتلة 
التنمية واإلصالح النائب د.وليد 
الطبطبائي ان الصفقات السياسية 
في قضية ياسر احلبيب ستزيد من 
إشعال نار الفتنة وتأجيج الشارع، 
فيما قال النائب د.جمعان احلربش 
ان الكتلة ملتزمة بتقدمي استجواب 
لوزير الداخلية إذا لم تنفذ احلكومة 

تعهداتها لوأد الفتنة.
النائب خالد  من جهته، ق����ال 
أين كانت  الطاحوس متس����ائال: 
احلكومة منذ 3 سنوات وهي تشاهد 

املجتمع يتمزق؟
العمل  وأمس أصدرت كتل����ة 
الوطني بيان����ا أكدت فيه رفضها 
التطاول واإلساءة لصحابة رسول 
اهلل ژ وأمهات املؤمنني ألن ذلك 
مساس بعقيدة كل مسلم، مطالبة 
بتطبي����ق القانون عل����ى مثيري 

الفنت.
وع����ن املوضوع ذات����ه، طالب 
نواب ش����اركوا في ن����دوة نظمها 
جتم����ع ثوابت األمة مس����اء أمس 
األول، احلكومة بقطع رأس الفتنة 

ومحاكمة ياسر احلبيب.

أك���دت وزارة اإلعالم أنها لن 
تتردد في اتخاذ اإلجراءات احلازمة 
لردع كل من تسول له نفسه العبث 
باألمن الوطني واملساس بالوحدة 
الراس���خة،  الوطني���ة وثوابتنا 
مطالب���ة جميع وس���ائل اإلعالم 
املرئي���ة واملس���موعة واملقروءة 
بالتوقف عن نشر أو بث ما يسيء 
لوحدتنا وثوابتنا الوطنية وبث 
بذور الفتنة والفرقة بني صفوف 

الكويت���ي. وقالت في  مجتمعنا 
بيان وزعته على وسائل اإلعالم 
أمس إن الوزارة يؤسفها استغالل 
بعض الوسائل اإلعالمية للحرية 
التي كفلها لها الدستور والقانون 
وتناولها ما من شأنه إثارة الفتنة 
الكويت  أن أهل  الطائفية مؤكدة 
عرفوا بحبهم لوطنهم واعتزازهم 
ومتس���كهم بوحدتهم وثوابتهم 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى برمودا »اإلعالم« تحّذر من نشر   ما يسيء 
للوحدة الوطنية ويؤجج الفتنة

سفارة للكويت في المكسيك خالل أشهر

السعودية: احتياطياتنا النفطية تكفي 80 عامًا

تعهد أميركي إلسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري

مع وصول ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد الى املكس����يك، أكد سموه على الدور الكبير 
الذي قامت به املكسيك في مساندة حقوق الكويت 
إب����ان أزمة االحتالل العراقي ع����ام 1990 والوقوف 
بجانبها من أجل حترير أراضيها، وبني ان الكويت 
ستفتح خالل األشهر املقبلة سفارة لها في العاصمة 

املكسيك مكسيكو سيتي. هذا ويرأس سمو الشيخ 
ناص����ر احملمد وفد الكويت ال����ى االجتماع الرفيع 
املستوى لألمم املتحدة الستعراض وتقييم التقدم 
احملرز في حتقي����ق األهداف اإلمنائية ويرأس احد 
اجتماعات مائدتها املستديرة. وسيلقي سموه كلمة 
الكويت في املناقش����ة العامة للجمعية العامة في 

دورتها اخلامسة والستني.

قالت اململكة العربية السعودية أمس ان احتياطياتها 
النفطية تكفيها ملدة 80 عاما، بحسب معدالت اإلنتاج 
احلالية، في الوقت الذي تتوقع منو هذه االحتياطيات 
40% مع مرور الوقت. وأكدت أكبر دولة منتجة للنفط 
في العالم انها مس����تعدة لرف����ع إنتاجها النفطي إذا 
دعت احلاجة إلى ذلك، مشيرة إلى ان تراجع الطلب 
العاملي على النفط بلغ منتهاه. ونقلت صحيفة »ذا 
غلوب آند ميل« أول من أمس، عن الرئيس التنفيذي 
لشركة »أرامكو السعودية« خالد الفالح قوله: »نعتقد 
ان السوق بلغت أقصى تراجع فيما يتعلق بالطلب 

وبدأت تنتعش بالفعل«.
واعتبر الفالح ان »أرامكو السعودية ستستجيب 
للتعافي االقتص����ادي املترتب على ذلك بالتعديالت 
املناسبة، لكن تلك التعديالت سيتم اتخاذ قرار جماعي 
وليس فرديا بش����أنها، سواء من قبل الشركة أو من 

جانب اململكة«. وبحسب املس����ؤول السعودي فإن 
بالده تتوقع رفع معدل االستخراج من حقول نفطية 

رئيسية إلى 70% وهو ضعف املتوسط العاملي.
وق����ال الفالح ان بناء وصيانة هذا احلجم الكبير 
من الطاقة االحتياطية أمر مكلف، لكنه سيؤتي ثماره 
مس����تقبال، وأضاف: »نحن ال نبنيها من أجل املدى 
القصير، هذه الطاقة نبنيها للعقود واألجيال القادمة«، 
مضيفا: »لذا ال نتعجل استغالل املشروعات بالشكل 

الكامل وسنتجاوب مع األسواق وفق تطورها«.
وكشف الفالح عن عزم »أرامكو« تكثيف تركيزها 
على سوقي الصني والهند املتناميتني، لكن ليس على 
حس����اب عمالئها في باقي أنحاء العالم، مفصحا عن 
ان الس����عودية ستستثمر 90 مليار دوالر في تنمية 
البنية التحتية للطاقة على مدى األعوام اخلمس����ة 

القادمة.

تل أبيب � يو.بي.آي: بعد الكشف عن إبرام الواليات 
املتحدة االميركية صفقة أسلحة متطورة مع السعودية 
بقيم���ة 60 مليار دوالر، قال املتحدث باس���م الس���فارة 
اإلسرائيلية في واشنطن يوناتان بيلد إن إسرائيل حصلت 
على تعهد أميركي باحلفاظ على تفوقها العسكري وأن 

تل أبيب جتري حوارا مع واشنطن حول جميع صفقات 
األسلحة مع دول املنطقة. ونقلت صحيفة »هآرتس« عن 
بيلد قوله إنه »من الناحية العملية فقد حصلنا على تعهد 
أميركي باحلفاظ على التفوق العسكري إلسرائيل، لذا ال 

نحفل بصفقة األسلحة للسعودية«. 

رئيس الوزراء يترأس وفدنا الجتماعات األمم المتحدة

بعد إبرام صفقة األسلحة مع السعودية

رحلة نجاح

صفوت الشـريف: أعشـق 
على  وأحـرص  التحديـات 

 مواجهة األزمات بهدوء ألن تحويل الفشل 
إلى نجاح  والمشكلة إلى استثمار ال يأتي بسهولة
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إسرائيل لمنع قطر من استضافة المونديال

نجاد: إيران مستعدة للمشاركة في بناء أفريقيا

عواصم � وكاالت: يبدو ان مس����ؤولي االحتاد اإلسرائيلي لكرة القدم 
قد بدأوا في مخططاتهم اخلبيثة من أجل إجبار االحتاد الدولي على عدم 

املوافقة على منح االحتاد القطري تنظيم كأس العالم عام 2022. 
ووفقا ملا ذكرت����ه صحيفة »الوطن« الس����عودية فإن رئيس االحتاد 
اإلسرائيلي ويدعى إبراهام لوزون قد قام بزيارة الى وفد ال� »فيفا« املكلف 
مبتابعة منشآت قطر، وأخبره بأن مشجعي إسرائيل لن يكونوا في أمان 
لو مت إس����ناد هذه املهمة لقطر. في املقابل، أكد الشيخ محمد بن حمد آل 
ثاني رئيس جلنة ملف قطر 2022 الستضافة كأس العالم ان بالده حتلم 
باس����تضافة املونديال للمرة األولى في الش����رق األوسط، قائال: سنثبت 
للجميع ان قطر قادرة على تنظيم كأس العالم وأنها س����تكون ش����ريكا 
ناجحا ل� »فيفا«. وأشار الشيخ محمد بن حمد في مؤمتر صحافي مشترك 
بالدوحة مع التشيلي هارولد ماين نيكوالس رئيس فريق التفتيش التابع 
ل� »فيفا« قائال: »كنا صادقني في كل وعودنا س����واء فيما يتعلق باملالعب 

أو بكل ما يتضمنه ملف قطر 2022«.

طهران � يو.بي.آي: أعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد امس 
ان بالده مستعدة للمشاركة في بناء افريقيا. وذكرت وكالة أنباء »مهر« 
اإليرانية ان أحمدي جناد أش����ار خالل افتتاحه منتدى التقارب الفكري 
بني إيران وافريقيا الى »عدم وجود أي س����قف أو عائق لتنمية التعاون 
بني إيران والدول األفريقية«، مضيفا »الشعب اإليراني مستعد للمشاركة 

بجميع خبراته وقدراته لبناء مستقبل افريقيا«.

الحكومة تعتمد التجديد والتعيين للوكالء المساعدين

العودة : اإلدارة األميركية أوقفت المحادثات 
مع الجانب الكويتي حول معتقلينا في غوانتانامو

»الداخلية«: تطبيق البصمة بالمراكز والمنافذ الحدودية

العفاسي: غير صحيح إغالق حسابات »اإلصالح« و»التراث«  

موسى أبوطفرة
علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء س����يطلع في 
جلس����ته املقبلة على تقرير دي����وان اخلدمة املدنية 
حول إعادة تقييم التجديد والتعيني اخلاص بالوكالء 
املساعدين في وزارات الدولة، وذلك من أجل اعتماد 
نظام موحد في التقييم. وقالت مصادر ل� »األنباء« 

ان مجلس الوزراء سيحاط باآللية اجلديدة، وذلك من 
أجل العمل على البت في التجديد للوكالء املساعدين، 
كاشفة عن ان قرابة 30 وكيال مساعدا في وزارات الدولة 
ينتظرون التجديد لهم، وأن األسماء سترفع بعد اعتماد 
اآللية اجلديدة التخاذها نظاما مستقبليا في قرارات 

التجديد والتعيني اخلاصة بالوكالء املساعدين.

بيان عاكوم
كشف رئيس اللجنة الشعبية 
ألهال����ي معتقلينا في غوانتانامو 
خال����د العودة عن طل����ب اإلدارة 
األميركي����ة م����ن الكوي����ت وقف 
احملادثات بخصوص اإلفراج عن 
املعتقل����ني الكويتي����ني في قاعدة 
غوانتانام����و، وعب����ر العودة في 

تصريح خاص ل����� »األنباء« عن 
أسفه الستجابة احلكومة الكويتية، 
وقال: »لألس����ف على ما يبدو ان 
حكومتنا استجابت لهذا املطلب، 
لذلك نلحظ تراخيا في نش����اطها 
بخصوص هذا املوضوع«، متمنيا 
ان تع����اود حتركها في هذا املجال 
العودة  السابق. وأرجع  أكثر من 

الطلب األميركي الى ان اإلدارة تريد 
ان تظهر مبظهر قوي وصلب في 
انتخابات الكونغرس املقبلة، الفتا 
الى وجود تخوف وتوجس لديها 
ايضا من عودة من يطلق سراحهم 
الى النشاط التخريبي، خصوصا 
بعدما قام بعض من أطلق سراحهم 

مبثل هذه األعمال. 

أسامة أبوالسعود
مع تبادل رس����التني )SMS( متناقضتني منسوبتني 
لوزير الشؤون د.محمد العفاسي حول حترير مخالفات 
جلمعيتي اإلصالح وإحياء التراث خالل ش����هر رمضان 
واغالق حساباتهما البنكية عاد د. العفاسي لينفي ما نقل 
عنه من إغالق حسابات اجلمعيتني، من جهته، قال رئيس 
جمعية اإلصالح حمود الرومي في تصريحات ل� »األنباء«: 
غادرت اجلمعية في متام الساعة الواحدة بعد صالة ظهر 

امس ولم يصلني أي ش����يء من وزارة الشؤون. وشدد 
الرومي على ان »هدفنا ووزارة الش����ؤون واحد، وليس 
هناك خالف بيننا وأي خطأ تنبهنا إليه الوزارة نتالفاه 
فورا، فاحتمال اخلطأ من البش����ر وارد«. من جانبه نفى 
رئيس جمعية احياء التراث االسالمي م.طارق العيسى 
وجود أي مخالفات من وزارة الشؤون عن جمع التبرعات 
خالل رمضان، مؤكدا ان ما مت تداوله امس من »مسجات 

اخبارية« غير صحيح جملة وتفصيال.

فرج ناصر
أعلن مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن الوزارة 
ممثلة في اإلدارة العامة للمنافذ بصدد تطبيق نظام 
البصمة في مراكز الس����املي والنويصيب والعبدلي 

والرديفة واخلبارى للعس����كريني واملدنيني، مرجحا 
ان يبدأ عمل هذه األجه����زة في أكتوبر املقبل. ولفت 
املصدر إلى ان كشوفات بأسماء وأرقام الهويات اخلاصة 

بالعسكريني واملدنيني أرسلت إلى شؤون القوة.

30 وكياًل مساعدًا يترقبون صدور النظام الجديد

قال لـ »األنباء«: نأسف لتراخي حكومتنا في التعامل مع القضية

الرومي: لم يصلنا شيء من  »الشؤون« ..والعيسى:   ال صحة لوجود مخالفات 

»الشؤون« تتجه إليقاف 
إشهار المبرات الخيرية

بشرى شعبان
علمت »األنباء« م����ن مصادر مطلعة 
ان قط����اع التنمية االجتماعية في وزارة 
الشؤون رفع مذكرة الى الوزير د.محمد 
العفاسي يطلب فيها إيقاف إشهار املبرات 
اخليرية نهائيا وإلى أجل غير مسمى. جتدر 
اإلشارة الى ان هذه املذكرة مت إعدادها على 
خلفية ما مت ارتكابه من جتاوزات للقوانني 
من قبل املبرات اخليرية، حيث حادت هذه 
املبرات وفق املصادر عن أهداف إنشائها 
وأصبحت تتعامل وكأنها جمعية خيرية 
وليست مبرة، األمر الذي يخالف األنظمة 

والضوابط املعمول بها.

»االستئناف« تؤيد بقاء  الفالح مديرًا لـ »الشباب«
مبارك الخالدي

أيدت الدائرة املستعجلة مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
خالد العثمان صباح أمس بقاء مدير عام الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة د.فؤاد الفالح مبنصبه بع���د أن أثبتت هيئة احملكمة 
ترك اخلصوم���ة من قبل ممثل إدارة الفتوى والتش���ريع بصفته 
محامي اجلهات احلكومية في اإلشكال املرفوع من احلكومة لوقف 
تنفي���ذ احلكم الصادر عن محكمة أول درجة في 23 مارس املاضي 
والقاضي بإلغاء قرار احلكومة بإحالة الفالح الى التقاعد. ويعتبر 
احلك���م الصادر تأييدا لبقاء الفالح في منصبه ما لم تتغير وجهة 
النظر في الدعوى أم���ام محكمة التمييز التي من املقرر أن ينتقل 

اليها النزاع في وقت الحق.
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دحالن يعالج في مستشفى بتل أبيب 
ووزير إسرائيلي: أخطأنا بعدم تبني المبادرة العربية

عواص����م � وكاالت: كش����فت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية أمس 
أن القيادي في السلطة الفلسطينية محمد 
دحالن يرقد في مستشفى »أسوتا« اخلاص 
في تل أبيب لتلقي العالج عقب مش����اكل 
صحية أملت به في ظهره ويتوقع عودته 

إلى بيته قريبا.
من جهة أخرى، انتقد وزير ش����ؤون 
األقليات في احلكومة اإلسرائيلية العمالي 

أفيشاي برافرمان احلكومة اإلسرائيلية 
السابقة برئاسة أرييل شارون على جتاهلها 
للمبادرة العربية للس����الم التي طرحها 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز في ع����ام 2002، قائال: إن 
»هذه املبادرة تاريخية، وكان يجب تلقفها 
وتبنيها«، ودعا إلى تصحيح هذا اخلطأ 
واإلفادة منها لصنع السالم التاريخي مع 

جميع الدول العربية واإلسالمية. محمد دحالن


