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Al-Anbaa Monday 29th November 2010 - No 12465يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 23 من ذي احلجة 1431 ـ 29 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 مراجعة كتب التربية اإلسالمية لـ «المتوسط والثانوي»
 صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة تتولى العملية لتنفيذ سياسة تطوير المناهج ومواكبة المستجدات تحقيقًا لمبدأ الشفافية

 «كالسيكو» .. ملتهب  ص٤٥ 

 فرحة العبي األزرق بتسجيل الهدف األول أمس       (األزرق. كوم) 

 األزرق.. «ما يغلبونه»
 ناصر العنزي

  تأهل األزرق بجدارة الى الدور نصف النهائي لـ «خليجي ٢٠» املقام 
فـــي اليمن بعد ان حقق فوزا عريضا على املنتخب اليمني بـ ٣ أهداف 
نظيفة مساء أمس على ملعب الوحدة الدولي بعدن في اجلولة الثالثة 
واألخيرة من الدور األول ضمن املجموعة األولى، وبذلك تصدر األزرق 
ترتيب املجموعة برصيد ٧ نقاط، فيما احتل املنتخب السعودي املركز 
الثاني وله ٥ نقاط بعد ان انتزع تعادال ثمينا من نظيره القطري بهدف 

لكل منهما في الوقت القاتل.

 تصدر مجموعته بجدارة وتأهل مع األخضر إلى نصف نهائي «خليجي ٢٠»

 د.رضا اخلياط 

  أتحـدى من يقـول إن هدفنـا الحصول 
علـى تعليـم معّلب مـن سـنغافورة ..  
وسـأخلق بوصلـة للقيـاس  والتقويـم 
داخـل  مـن  نمــوذج  السـتحـداث 
  الكويت باالسـتعانة بخبراتهم  ص٨و٩

 «التشريعية» تصون حصانة المسلم
 سامح عبدالحفيظ

  اســـتبقت اللجنة التشريعية جلسة 
مجلس األمة غدا باالنحياز إلى حق النائب 
في إبداء رأيه في قاعة عبداهللا الســـالم 
دون أن يكون عليه أي ســـلطان من أي 
جهة، وقررت رفـــض رفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم مبوافقة ٤ أصوات 
مقابل صوت واحد أيـــد رفعها، غير أن 

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يرى 
أن القرار في النهاية بيد مجلس األمة من 
خالل التصويت على تقرير اللجنة. وفي 
هذا الســـياق، أكد النائب فيصل املسلم 
خالل مؤمتـــر صحافي عقده في مجلس 
األمة أمس أن هناك أطرافا تريد تشويه 
إلى ضرب  احلقائـــق وتزييفها ســـعيا 

املؤسسة البرملانية والدستور. 

 مريم بندق
  اعتمــــدت وزارة التربية قرارا 
لتحكيم ومراجعــــة كتب التربية 
اإلســــالمية اجلديــــدة لصفــــوف 
املرحلتني املتوســــطة والثانوية 
سعيا الى حتقيق األهداف العامة 
للتربية بالكويت، وعمال بسياسة 
الوزارة الرامية الى تطوير املناهج 
الدراسية والوصول بها الى ما يواكب 
املستجدات التربوية والتكنولوجية 

في مجال التعليم.
  وتنفيذا لذلك أصدر نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصبــــاح بصفته وزيرا 
للتربية والتعليم العالي باإلنابة، 
قرارا وزاريا بتشكيل جلنة حتكيم 
كتب التربية اإلســــالمية اجلديدة 
برئاسة عميد كلية الشريعة بجامعة 

الكويت د.مبارك الهاجري.
  وستتولى اللجنة مراجعة كتب 
التربية اإلسالمية بصورة علمية 
دقيقة مع األخذ في االعتبار التحقق 
العلمي والشــــرعي  من احملتوى 
للمادة ومدى مناســــبتها لســــن 
املتعلمني ومدى التزام املنهج اجلديد 
مبا ورد في الوثيقة الوطنية ملادة 
التربية اإلسالمية من توجيهات 

ومعايير.
  وتضــــم اللجنة في عضويتها 
االستاذ بكلية الشريعة عبدالعزيز 
املطوع، استاذ الدراسات اإلسالمية 
التربية األساسية بالهيئة  بكلية 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
خالد طلق ورئيس وحدة التربية 
املناهج  االسالمية بإدارة تطوير 

د.سعد العتيبي.
  وحدد القرار موعدا أقصاه ٢٩ 
يناير ٢٠١١ لتسلم اللجنة تقريرا 
مطبوعا على احلاســــوب عن كل 
مؤلف وفق منوذج معد لذلك على 
قرص مدمج CD الى إدارة تطوير 
املناهــــج على ان تتســــلم اللجنة 
بواسطة رئيسها نسخا من املؤلفات 
اجلديدة ملادة التربية اإلســــالمية 
للمراحل املختلفة بالتعليم العام 
من إدارة تطوير املناهج على ان 
تعقد اجتماعها األول مع رئيسها 
فور صدور القــــرار لوضع خطة 

عملها في ضوء مهامها. 

 د.فيصل املسلم 

 (هاني الشمري) 

 في «األنباء» اليوم

 علي الزبيد مكرما وزير املال البريطاني األسبق اللورد نورمان المونت 

المونت  اللورد  األسبق  البريطاني  المال   وزير 
خالل الملتقى االسـتراتيجي  األول لشـركة 
االمتياز لالستثمار  في لندن:  تسهيل التنقل 
بين دول الخليـج وتوحيد اقتصاداتها خطوة 
ضرورية لنجاح تكتلها االقتصادي والسياسي
  ص٣٨ و٣٩  

 األمير نايف: صحة خادم الحرمين 
  على خير ما يرام وتمكن من المشي 

 جبري: تحرك جاد الستيراد 
  الدجاج من البرازيل وتركيا

 تثبيت أسعار ٦٢٠٠ سلعة

  «ويكيليكس» ينشر آالف الوثائق 
  السرية  األميركية الجديدة..

   والعواصم الخليجية تخشى األسوأ 

 محمد راتب
  كشـــف رئيس جلنة مراقبة األسعار في احتاد اجلمعيات 
التعاونية محمد ناصر جبري في تصريح خاص لـ «األنباء» 
عن بدء حترك االحتاد إلبرام اتفاقيات مع مزارع كبرى بالبرازيل 
وتركيا، الستيراد الدجاج مباشرة، معلنا تثبيت ٦٢٠٠ سلعة 
أساســـية حتى اليوم، وتخفيض ٣٥٠ سلعة بنسبة تتجاوز 
٢٥٪ ومن أهم هذه السلع الرز والزيت واملنظفات والعصائر. 
واســـتبعد جبري ما أثير عن ان موجة غالء جديدة ستجتاح 
البالد، الفتا إلى ان بعض جتار الدجاج توجهوا إليهام الشارع 
بقدوم موجة غالء واإليحاء بارتفاع األســـعار في بلد املنشأ، 
فقللوا الكميات على اجلمعيات التعاونية، وقال: تأكدنا ان هناك 
ارتفاعا ال يذكر في أسعار علف الدجاج، لكنه لم يرق إلقناعنا 

برفع السعر، لعدم وجود أي مبرر للزيادة. 

 عواصمـ  وكاالت: فيما نشرت صحيفة نيويوك تاميز أمس 
مقال طويال كشــــفت فيه محتوى آالف الوثائق الديبلوماسية 
السرية األميركية حصل عليها موقع «ويكيليكس»، أكدت مصادر 
مطلعة لـ «إيالف» ان األجهزة السياســــية واألمنية في منطقة 
اخلليج تستعد ألسوأ االحتماالت في عالقاتها مع بعضها البعض، 
خاصة ان وثائق ويكيليكس تتضمن بحسب التسريبات التي 
سبقت نشرها على املوقع معلومات حول عالقات الدول اخلليجية 
الـ ٦ فيما بينها، وتغطي مسافة زمنية قدرها ٢٠ عاما، مشيرة 
إلى أنها تتضمن معظم احملادثات السرية، بني الدول اخلليجية 
والدول الغربية وعلى رأسها أميركا التي تخشى من اضرار هذه 

الوثائق  على عالقاتها مع نصف دول العالم.

 الرياض ـ وكاالت: 
طمأن األمير نايف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس الوزراء ووزير 
الداخلية السعودي بأن 
صحة خادم احلرمني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز 
على خير ما يرام، وانه 
متكن من املشــــي على 
قدميه خارج املستشفى 
الــــذي خضــــع فيــــه 
للعملية اجلراحية في 

نيويورك.

 سيرك دو سوليه وسيرك 
موسكو  يقدمان عروضًا ساحرة 

  لعمالء «X  -  سايت»   ص١٦

 عبدالرحمـن النصار يفوز 
بمنصـب رئيـس قطـاع 
الشـرق األوسط وشمال 
االتحـاد  فـي  أفريقيـا 
 عبدالرحمن النصار الدولي للمعارض  ص٣٧

 خادم احلرمني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 الخالـدي لـ «األنباء»: ضبط ١٨ طن مواد غذائية منتهية 
الصالحيـة بعضهـا يعـود إلـى العـام ٢٠٠٩   ص١١

 في ظهـور جديـد  للهارب ياسـر 
أفـرح ولـم  أحـزن  لـم  حبيـب: 
   إلسـقاط جنسـيتــي وأنـا اآلن 
«بــدون» والحمــد للـه !   ص١١ 

 توزيع ٣٤٧ قسيمة في مدينة صباح األحمد السكنية   ص١٨ 

أكبر  تدشـن   «السـاير» 
فـي  «لكـزس»  مركـز 
العالم على مساحة ٣٣ 
ألف متر مربع وبمستوى
ص١٤و١٥    ٧ نجــــوم  

 ناصر الساير وقيادات مجموعة الساير خالل استقبالهم  سمو رئيس مجلس الوزراء وفي االطار مركز «لكزس» اجلديد 

 التفاصيل ص ٤٢ 

 مدير عام أول مركز للقياس والتقويم د.رضا الخياط لـ «األنباء»: 

 التفاصيل ص ٦ 

 ياسر حبيب 

مية 
سال

طر إ
خوا

 خالد الخـراز  : مفهوم  
«التقاعد» السلبي لم 
عقـول  إلى  يتسرب 
ص٢٨  وأجدادنا  آبائنا 

 الداعية خالد اخلراز  

 التفاصيل ص ٤٢ 

 التفاصيل ص١١ 

 التفاصيل ص٤٦ و٤٧


