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Al-Anbaa Monday 25th October 2010 - No 12430يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 17 من ذي القعدة 1431 ـ 25 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

كادر خاص لـ »الخبراء«.. و»الفال للقانونيين«
مجلس الوزراء وافق عليه مبدئياً في جلسته أمس ويتضمن 6 مزايا مالية ووظيفية بتكلفة 3.7 ماليين دينار 

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:
24831692 - 24830304 - 24830322

www.alanba.com.kw

الحكومة عن انتخابات اللجان: دعم النواب 
»القادرين على التعاون واإلنجاز«  

العنجري: اجتماع »المالية«
إلقرار قانون الغرفة.. غير الئحي

مريم بندق
علمت »األنباء« ان املجلس ناقش تقرير اللجنة الوزارية 

حول انتخابات اللجان البرملانية.
وقالت مصادر وزارية ان التنسيق مت الختيار ودعم النواب 
املرشحني الذين لديهم القناعات الكاملة باخلطة اإلمنائية للدولة 
وميلكون القدرة على التعاون والعمل لتسيير دفة العالقة بني 

السلطتني لتحقيق اإلجناز املطلوب.

سامح عبدالحفيظ
يجري النواب مشاوراتهم النهائية في شأن تشكيلة اللجان 
البرملانية التي ستحسم بعد جلسة افتتاح دور االنعقاد العادي 
واملقررة غدا. وأمس عقدت كتلة التنمية واإلصالح اجتماعا لها 
إلجراء التنسيق النهائي، حيث وزعت اللجان فيما بني أعضائها، 
كما عقد النواب خالد الس����لطان ود.علي العمير ومحمد املطير 
اجتماعا للغرض نفس����ه. من جانبه، ق����دم النائب عبدالرحمن 
العنجري أمس رسالة اعتراض على اجتماع اللجنة املالية الذي 
أقر به قان����ون غرفة التجارة اجلديد، معتبرا ان االجتماع غير 

الئحي، حيث أدرجت الرسالة على بند الرسائل الواردة.

د.عادل العدواني

»السـكنية« تعلن أسماء 317 مواطنًا ُخصصت لهم قسائم في مدينة جابر األحمد   ص9

الفهد حضر توقيع عقود لـ »الكهرباء«: أنجزنا 26٪ من خطة التنمية ص3
)قاسم باشا(د. بدر الشريعان وم. بدر اخلرافي عقب توقيع العقد بحضور الشيخ أحمد الفهد 

مدير عام هيئة البيئة د. صالح المضحي 
في حوار خاص مع »األنباء«:

ما أنجزته حتى اآلن أول 
الغيث وطموحي الوصول 
أعلى إلى  الهيئـة  بعمل 

ص26 و27

د. وليد الطبطبائي في حوار خاص مع »األنباء«:

المجلس الحالي 
هو مجلس تعديل الدستور

استجواب وزيرة التربية قادم بشأن
 فوضى التعيينات القيادية

ملفا غرفة التجارة والرياضة تم تسييسهما 
عنـدمـا تركـت األمـور دون حـسـم  ص8

تأخير رواتب موظفي جامعة 
الكويت  بسبب نظام جديد 

في اإلدارة المالية
 علم����ت »األنب����اء« م����ن مصادر 
مطلعة ان بعض رواتب موظفي جامعة 
الكويت ستصرف اليوم وبعضها اآلخر 
سيتأخر إلى وقت الحق بسبب تعقيدات 
في نظام حاسب آلي جديد مت تركيبه 
حديثا ويعاني من كثير من األخطاء. 
وأوضحت املصادر انه بسبب األخطاء 
في »السيس����تم« الذي أصر مسؤول 
كبي����ر على إدخاله س����ُيجَبر موظفو 
اإلدارة املالية في اجلامعة على العمل 
ساعات إضافية واحلضور إلى الدوام في 
عطلة نهاية االسبوع، وهو ما يرفضه 

املوظفون ويرون فيه ظلما لهم.

د.عادل العدواني بين أفضل  100 باحث 
بالعالم في مجال نظم المعلومات

كونا � من راش����د الفن����دي: انضم أكادميي 
كويتي إلى قائمة أفضل 100 باحث في العالم في 
مجال نظم املعلومات بني عامي )1996 و2009( 
في اجناز غير مس����بوق عربيا وفق تصنيف 
أعده ونش����ره املوقع االلكتروني »فينكيتش.

كوم«. واعتمد املوقع الذي يشرف عليه الباحث 
واألكادمي����ي األميركي من جامعة اركنس����اس 
األميركية فس����واناث فانكاتيش في تقوميه، 
على مس����اهمات األكادميي د.ع����ادل العدواني 
أستاذ نظم املعلومات بجامعة الكويت البحثية 

ودراساته املنشورة في أفضل س����ت مجالت متخصصة في العالم في 
مج����ال نظم املعلومات.  وأعرب د.العدواني في اتصال مع »كونا« أمس 
عن فخ����ره واعتزازه بهذا االجناز الذي جاء على مدى أكثر من عقد من 
الزمن، ليؤكد مكانة الكويت ورقي مؤسساتها العلمية واألكادميية ومتيز 
أبنائها في شتى مجاالت العلم واملعرفة. وقال ان هذا االجناز كان ثمرة 
بحوث ودراسات نشرها في اعرق مجالت نظم املعلومات العاملية ومنها 
املجلة األوروبية لنظم املعلومات ومجلة »بحوث نظم املعلومات« التي 

يصدرها معهد »انفورمس« األميركي.

الكويتي  االقتصـاد  نمـو  يتوّقع  النقـد  صندوق 
2.3٪  فـي 2010 و4.4٪ في 2011   ص42

برلمان البحرين: جولة إعادة 
لــ 9 دوائر و»الوفـاق« تفوز 
بمرشـحيها الـ 18  ص44

مريم بندق
وافق مجلس الوزراء مبدئيا في جلسته التي ترأسها مساء 
أمس س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على »كادر 
 خاص للعاملني ف���ي إدارة اخلبراء«. وقالت مصادر مطلعة

ل� »األنباء« ان الفال في اجللس���ة املقبل���ة للزيادات املالية 
للعاملني في إدارة الفتوى والتشريع واإلدارة العامة للتحقيقات 
واإلدارة القانوني���ة ببلدية الكويت. وأوضحت  املصادر ان 
كادر اخلبراء ينص على 3 مزايا أساسية و3 أخرى ثانوية. 
وكش���فت املصادر أن ال� 3 مزايا األساسية هي زيادة خاصة 
في بدل طبيعة العمل تساوي 100% من الراتب األساسي ملن 
أمضى في العمل 10 س���نوات فأكث���ر تنخفض إلى 75% ملن 
ه���م أقل من ذلك إلى جانب ع���الوة خاصة تصرف للخبراء 
 أصحاب املس���توى »3« وال تش���مل اخلبراء في املستويني 
»1 و2« ويكون حدها األدن���ى 150 واألقصى 250 دينارا مع 
إق���رار بدل التفرغ الذي يبدأ ب� 150 دينارا وبحد أقصى 300 
دينار. وعن املزايا ال� 3 الثانوية أجابت املصادر: تشمل إجازة 
60 يوما سنويا، وصرف بدل إجازة عن العطلة الصيفية ملن 
يواصل العمل، ومساواة احملاسبني العاملني في »اخلبراء« 
باملهندسني. وأعلنت املصادر أن تكلفة الكادر تبلغ 3.7 ماليني 
دينار سنويا وتشمل ما يقارب 260 خبيرا ومحاسبا. وأضافت 
املصادر: إن املزايا التي سيحصل عليها اخلبراء تفوق ما مت 
إقراره للمهندسني لعدة أسباب أهمها طبيعة العمل اخلاصة 
باخلبراء حيث يحظر عليهم القانون العمل في التجارة العامة 
او مجال االستشارات القانونية او الهندسية او املشاركة في 
املكاتب اخلاصة مثل املهندسني وذلك لضمان احليادية املطلقة 
ف���ي التقارير الفنية التي ترفع منهم إلى الهيئات القضائية 
والتي على أساس���ها تتخذ االحكام القضائية النهائية. إلى 
ذلك اعربت مصادر معنية عن االمل في ان يتم الصرف بأثر 
رجعي من 22 أبريل املاضي اس���وة بباقي الكوادر، موضحة 
ان كادر اخلبراء مت اعتماده في اجللس���ة ذاتها ولكن تأخر 

بسبب كثرة املداوالت في اللجان الوزارية.


