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اليمن على طاولة »املجلس«
سامح عبد الحفيظ ـ بدر السهيل 

خالد الجفيل

أعل����ن رئيس مجل����س األمة 
مرزوق الغامن عن اجتماع مغلق 
يعقد في مكتب املجلس اليوم بهدف 
بحث آخر التطورات اإلقليمية مبا 
فيها الوض����ع الراهن في اليمن، 
ومش����اركة قواتنا الباس����لة في 
العمليات العسكرية الدفاعية عن 

اململكة العربية السعودية.
وأوضح الغ����امن في تصريح 
ان����ه مت توجيه  إلى الصحافيني 
الدع����وة الى الن����واب كافة، كما 
أبلغته احلكومة بحضور كل من 
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد،  
ونائ����ب رئيس ال����وزراء ووزير 
الداخلية الش����يخ محمد اخلالد، 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح، ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العب����داهلل، ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.علي العمير.
من جانب آخر، أرجأت جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
البرملانية أمس البت في االقتراحات 
املتعلقة بتعديل قانون اإليجارات 
ومشروع القانون احلكومي املماثل 
ال����ى اجتماعها املقب����ل ملزيد من 

الدراسة.
وق����ال مقرر اللجن����ة النائب 
د.عبداحلميد دشتي في تصريح 
صحافي مبجلس األمة إن اجتماع 
اللجنة خصص ملناقش����ة ثالثة 
اقتراحات تتعلق بالتنظيم اإلداري 

وحتديد االختصاصات.

»اللجان« تتصدى لهجوم حوثي على عدن
عدن ـ إياد أحمد

تصدت اللجان الش���عبية اجلنوبية 
املوالية للرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أمس لهجم���ات عنيفة ومحاولة 
مس���تميتة من االنقالبي���ني احلوثيني 
والقوات املوالية للرئيس السابق علي 
عبداهلل صال���ح مبدينة عدن العاصمة 

املؤقتة للبالد.
وردا على ذلك، أكدت مصادر ل� »األنباء« 
ان صالح واحلوثيني أرسلوا مئات املسلحني 
والعسكريني واآلليات الثقيلة الى مشارف 

عدن لشن هجوم جديد. وفي السياق نفسه، 
ارتكبت الق���وات املهاجمة أمس مجازر 
بحق املدنيني مبديرية خور مكسر بعدن 
ومحافظتي حلج والضالع وقصفت بشكل 
عشوائي وعنيف منازل املدنيني وأصابت 
إحدى القذائف حافلة للنقل الداخلي بحي 

السعادة وقتلت 13 مدنيا.
ونتيجة لتصاعد املواجهات، شهدت عدن 
العاصمة االقتصادية لليمن انقطاعا كامال 
للكهرباء في عموم مديريات احملافظة منذ 

ساعة مبكرة من فجر أمس.
التفاصيل ص38 ٭

صورة أولية مأخوذة عن تسجيل فيديو بثته »العربية« إلحدى طائرات  حتالف دعم الشرعية في اليمن خالل 
اقالعها وعودتها من تنفيذ إحدى الغارات 

انقطاع الكهرباء عن العاصمة اليمنية املؤقتة

هالة عمران

كشف وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى، 
ان الوزارة تقوم حاليا باعداد 
دراسة لتحويل اإلدارة العامة 
الى هيئة  للتعليم اخل���اص 
الهيكل  مس���تقلة، مع إعداد 

التنظيمي اخلاص بها.
العيس���ى خالل  واعل���ن 
حض���وره أوبري���ت »جنوم 
أقامته مؤسسة  الذي  العلم« 
التعليمية  اجلي���ل اجلدي���د 
مبناسبة مرور خمسني عاما 
على تأسيسها أمس، ان هناك 
فائضا من خريجي احلقوق 
الكويتيني تبلغ نسبته %600، 
مشيرا الى ان قرار ايقاف دراسة 
الطلبة الكويتيني للحقوق في 
اجلامعات األردنية واملصرية 
يعود لتضخم اعداد الدارسني 
بهذا التخصص، الفتا الى ان 
القرار يش���مل أيضا دراسة 
»الويك اند«، كما ان »التعليم 
العالي« تشترط لقبول شهادات 
الطلبة الدارسني في اخلارج أن 
يكونوا منتظمني في الدراسة 

طوال أيام األسبوع.

التفاصيل ص2 ٭

العيسى: %600 
فائض خريجي 

احلقوق الكويتيني

»اإلجنليزية« شرط لتولي املناصب القيادية

تعديالت على قطاع بلديات احملافظات

مريم بندق 

اعتمد مجلس الوزراء مش����روع مرس����وم بشأن شروط 
وضوابط ش����غل الوظائف القيادية وقواعد وأس����س تقييم 
املوظفني والقياديني.  وتضمنت ضوابط وشروط شغل الوظائف 
القيادية توافر وظيفة ش����اغرة في الهيكل املعتمد، احلصول 
على مؤهل جامعي، 22 سنة خبرة للتعيني في الدرجة املمتازة، 
و20 سنة خبرة لدرجة وكيل وزارة، و16 سنة للوكيل املساعد.  
وبحسب مشروع املرسوم الذي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه- الذي ينص على تعديل بعض أحكام املرس����وم رقم 15 
لس����نة 1979 في ش����أن اخلدمة املدنية - يشترط في تعيني 
القياديني احلصول على تقرير كفاءة امتياز أو التقدير الذي 
يضعه مجلس اخلدمة املدنية حسب األحوال في كل سنة من 
السنتني األخيرتني بالنسبة للخاضعني لنظام التقييم، اإلملام 
باللغة االجنليزية واحلاسب اآللي واجتياز الدورات التدريبية. 
ونصت الضوابط على أن األولوية في االختيار تكون للمرشح 
من اجلهة األساسية التي توجد بها الوظيفة الشاغرة ثم من 

جهة حكومية أخرى تليهما اجلهات غير احلكومية. 

بداح العنزي

توقعت مصادر مطلعة في البلدية أن يكون هناك توجه 
إلجراء تعدي���الت فيما يتعلق بقط���اع بلديات احملافظات، 
حيث سيتم دمج بلديتي مبارك الكبير والعاصمة في قطاع 
واحد وسيكون بإشراف م.فيصل اجلمعة، فيما سيتم دمج 
بلديتي حولي واألحمدي في قطاع واحد ويس���ند الى فهد 
دغيم، كما سيتم دمج بلديتي اجلهراء والفروانية في قطاع 

واحد بإشراف م.أحمد الهزمي.
من جانب آخر، تباشر فرق الطوارئ في بلديات احملافظات 
أعمال إزالة املخيمات الربيعية في املناطق البرية اعتبارا من 
اليوم نظرا النتهاء املدة القانونية التي سبق أن مت حتديدها 

من بداية شهر نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام.

اقتصاد
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عادل الرومي 

عماد الثاقب

»VIVA« الثانية بحصة سوقية 
من اإليرادات بـ %32

وقاعدة العمالء بلغت
 2.4 مليون عميل 

الثاقب: »وربة« يتحول إلى الربحية 
بإستراتيجية ثالثية حتى 2017 

وأصول البنك منت  47 % 

املدير العام لهيئة القوى 
العاملة جمال الدوسري 

لـ »األنباء«: بدء العمل 
بتفعيل قرار الضمان البنكي 

للعمالة اجلديدة بالقطاع 
جمال الدوسري 1415اخلاص اليوم
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