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الحكومة تمنح مزايا المعاش التقاعدي للقياديين في جميع الوزارات أسوة بالعسكريين في »الداخلية« و»الدفاع« و»الحرس«
مريم بندق

اعلنت مصادر حكومية رفيعة ان احلكومة ستقر تعميم مزايا املعاش التقاعدي 
التي منحت للعس���كريني في وزاراتي الداخلية والدفاع وكذلك احلرس الوطني على 

جميع القياديني املدنيني العاملني في وزارات الدولة والراغبني في التقاعد.
وكش���فت املصادر في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان تعليمات صدرت ملجلس 
اخلدمة املدنية باقرار مشروع القانون املطلوب لتنفيذ ذلك في اول اجتماع له يعقد 
قريبا. وأعلنت املصادر ان املش���روع ينص على من���ح وكالء الوزارات 750 دينارا 

تضاف الى الراتب الذي يس���تحق عند التقاعد والذي يوازي نسبة 90% من اجمالي 
الرات���ب الذي يحصلون عليه أثناء اخلدمة في حني مينح الوكالء املس���اعدون 500 
دينار على ان تصرف مكافأة مالية للوكالء والوكالء املس���اعدين تساوي رواتب 18 

شهرا حتسب على أساس آخر راتب تقاضوه.
وأك���دت املصادر ان احلكوم���ة تهدف من هذا القانون الى املس���اواة بني املدنيني 
والعس���كريني من الوكالء والوكالء املساعدين في املزايا املادية بالنظر الى أن حجم 
جهود كل منهما ال يقل عن حجم اجلهود االخرى، الى جانب جتديد الدماء في بعض 

الوزارات برغبة القياديني تزامنا مع بدء تنفيذ اخلطة االستراتيجية التنموية للدولة 
واحلاجة الى كوادر وكفاءات قادرة على التنفيذ الفعلي الهداف وبرامج اخلطة على 
مس���توى جميع الوزارات مع عزم احلكومة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في حالتي 

االجناز او االخفاق.
واشارت املصادر الى أنه للتمتع بهذه املزايا سواء للوكالء او الوكالء املساعدين 
يشترط ان يكون هناك حد ادنى لسنوات اخلدمة سيعلن فور اعتماد املشروع وبعد 

ان يأخذ حقه من النقاش وفقا للمقترحات املقدمة.

750 دينارًا للوكالء و500 دينار للوكالء المساعدين وللجميع مكافأة 18 شهرًا للراتب

»الشعبي« تريد 3 استجوابات و»التنمية واإلصالح« تفّضل استجواب المحمد
تيار نيابي يس�عى إلقناع الكتل بتأجيل االس�تجوابات لضمان عدم إدخال البالد في حلقة تأزيم سياسي جديدة ومنح الحكومة فرصة اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين
مصادر نيابية ل� »األنباء«: ال استجوابات قبل 5 يناير.. وإصرار البعض على إقالة وزيري الداخلية واإلعالم تدخّل مباشر في صالحيات السلطة التنفيذية لن تقبله

الخرافي: نرفض األسلوب اإلعالمي للجويهل وال نقبل المساس بالوحدة الوطنية وبكرامات الناس لكننا ضد المبالغة والتعسف في اإلجراءات بحقه أو بحق أي مواطن أو مقيم

غدًا في »األنباء«

الدعاة انقسموا حول شراء فوائد القروض  ص13

ندوة »األنباء« حول االستجوابات ومرحلة ما بعد صعود رئيس الوزراء المنصة 
والمطلوب من السلطتين في ظل التطورات األخيرة )1� 2(

صعود رئيس الوزراء المنصة كان استحقاقًا ديموقراطيًا 
وأكد ح�ق المجلس في محاس�بة الحكومة مجتمعة
ال يجوز للحكوم�ة أن تعترف باألغلبية عندما تس�اندها 
في االستجوابات ثم تتخلى عنها في التشريعات المهمة

مريم بندق � حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ
رغم اإلجراءات احلكومي����ة والتصريحات »املهدئة« لم 
تخف بعد العاصفة التي أثارها املرشح السابق لالنتخابات 

محمد اجلويهل.
ففيم����ا أكد رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي إميانه 
بدولة املؤسس����ات وحرصه على تطبيق القانون، وسالمة 
إجراءاته، إال أنه أبدى أس����فه ألسلوب أمن الدولة في إلقاء 
القبض على اجلويهل في مطار الكويت مساء أول من أمس، 
وقال اخلرافي في تصريح ل� »كون����ا«: »إننا بالتأكيد ضد 
األس����لوب اإلعالمي للجويهل وال نقبل بأي إساءة للوحدة 
الوطنية ولكرامات الناس ولكننا في الوقت ذاته ضد املبالغة 
والتعس����ف في اإلجراءات سواء بحق اجلويهل أو بحق أي 

مواطن أو مقيم«. 
على الصعيد نفسه يشهد األسبوع اجلاري حسم القرار 
النيابي املتعلق مبلف املس����اس بالوح����دة الوطنية جلهة 
تسمية النواب مقدمي االستجوابات ألعضاء احلكومة املراد 
استجوابهم. مصادر نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« أن يوم 
غد سيشهد سلسلة من االجتماعات واملشاورات بني النواب 

املعنيني بالقضية لتحديد عدد االس����تجوابات التي ستقدم 
وتوقيتها بعد االتفاق الذي سيبرم بني ممثلي الكتل السياسية 
في مجلس األمة. وأضافت املصادر أن كتلة العمل الشعبي 
طرحت رأيها على باقي الكتل بضرورة تقدمي 3 استجوابات 
دفعة واحدة، األول لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والثاني لوزير اإلعالم والنفط الشيخ أحمد العبداهلل 

والثالث لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.
وأوضحت املصادر ذاتها أن كتلة التنمية واإلصالح كان لها 
رأي مغاير يشاركها فيه بعض النواب اآلخرين مفاده الذهاب 
مباشرة الستجواب رئيس احلكومة باعتباره املسؤول عن 
أداء جميع الوزراء خصوصا أن املعنيني بالقضية أكثر من 
وزير. وقالت املصادر ان اجتماع الغد رمبا يستمر ليومني 
مقبلني في حال عدم التوصل إلى اتفاق وان قرار احلس����م 
سيتخذ على أبعد تقدير الثالثاء املقبل وذلك ملتابعة وتقييم 
أداء احلكومة في معاجلة القضية، مش����يرة إلى أن النواب 
ينتظرون تلمس إجراءات إيجابية ومرضية لهم مبا يتفق 
والش����روط التي أعلنوا عنها كأساس للتراجع عن تفعيل 
املساءلة السياسية، وأكدت املصادر أن النواب الذين يقودون 

املش����اورات على اتصال دائم بأط����راف حكومية ذات صلة 
بهذا امللف للتعرف على إجراءات اجلانبني وآخر القرارات 
املتخذة مفصحة عن وجود تيار نيابي آخر دخل على خط 
املفاوضات سعيا منه لتأجيل تقدمي استجوابات للحكومة 
حاليا وإعطائها فرصة وعدم ادخال البالد في حلقة جديدة 
من التأزمي السياسي واالكتفاء مبا ستتخذه السلطة التنفيذية 

من إجراءات قانونية في حق من خالفوا القانون.
وفي اجتاه مغاي����ر قالت مصادر نيابية ل� »األنباء« إنه 
لن تقدم أي استجوابات قبل جلسة 5 يناير حتى ال تعطى 
األولوية على جلسة املداخلة الثانية لقانون إسقاط فوائد 
الق����روض في حني أعلنت املص����ادر أن الراغبني في تقدمي 
هذه االس����تجوابات ينتظرون اإلجراءات احلكومية املنفذة 
جت����اه وزيري الداخلية واإلعالم، حيث يرى بعض النواب 
أن احلكومة باشرت إجراءات فعالة ملعاجلة األوضاع على 
صعيد القنوات الفضائية وما أحدثتها من تداعيات في حني 
يصر آخرون على إقالة الوزيرين جابر اخلالد والشيخ أحمد 
العب����داهلل وهو ما ال تقبله احلكومة بتاتا وتعتبره تدخال 

مباشرا في صالحيات السلطة التنفيذية.

أمير زكي � محمد الجالهمة
نف���ى مالك قناة »الس���ور« محمد اجلويهل 
جميع االتهام���ات املوجهة إليه من قبل النيابة 
ومن املنتظر ان تستمر التحقيقات معه في مبنى 

أمن الدولة حتى إحالته غدا االحد الى النيابة. 
وقال اجلويهل في معرض رده على سؤال عن 
حقيقة تعرضه ألبناء القبائل ومبواجهته بشريط 
تسجيلي للحلقة االولى من برنامجه »السراية«: 

أرفض املساس بأبناء القبائل بل كل ما اعترضت 
عليه هم مزدوجو اجلنس���ية سواء كانوا بدوا 
او حض���را او غيرهما، نافيا ان يكون قد قصد 

او تعمد زعزعة النظام االجتماعي.

الجويهل أمام أمن الدولة: قصدت مزدوجي الجنسية وأرفض المساس بالقبائل

األنباء الرياضية )24 � 30(

األنباء  االقتصادية

من الماضي

ش�اركت  عفارة:  ف�ؤاد 
السينما  تأس�يس  ف�ي 
والمس�رح ف�ي الكويت

ص10 و11

النائب د.حسن جوهر النائبة د.معصومة املباركالنائب عبدالرحمن العنجري النائب مبارك الوعالن اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي

العب العربي الموهوب 
مب�ارك البلوش�ي:

الزعيم يمرض وال  يموت.. 
وقادر على الفوز بالدوري 

ومصالحة الجماهير

ملكة 
جمال 
الكون
 »ليزا« 

أجمل 
أهداف 

مدافع 
برشلونة 

بيكيه

سداسية برشلونة 
التاريخية 
دخلت التاريخ 
ورقم قياسي 
يستحيل تحطيمه

اقت�صادي�ون ل� »األنباء«: 
التجارية  العقارات  قطاع 
بي�ن حلول االس�تئجار 
وض��خ  الح��كوم��ي 
السيولة.. »محلك س�ر«  

الم�ال�ي دب�ي  ب�رج 
يتحدى دي�ون اإلمارة 
وي��ستعد ل�دخ�ول 
غين�يس موس�وع�ة 

ص 18

ص 15

محكمة التحكيم الرياضي تجّمد إجراءات
 ال� »فيفا« حتى البّت بشرعية اتحاد طالل الفهد

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر 
موثوق به أمس ان محكمة التحكيم الرياضي 
اصدرت حكما أوليا يتعلق بالكويت يقضي 
بإيقاف اي قرارات لالحت���اد الدولي )فيفا( 
وللج�نة االنتقالي���ة في الكويت حتى البت 
نهائيا بشرعية االت��حاد الكوي��تي املنتخ��ب 
في نوفمبر املاضي برئاس���ة الش���يخ طالل 

الفهد.

التفاصيل ص 8

»شراء المديونيات.. إرادة شعبية« في جميع المناطق تعديالت »المرئي والمسموع« وقانون جديد للمدونات على طاولة مجلس الوزراء غدًا
كشييف النائييب د.ضيييف اهلل أبورمية عيين نيته تيييدشيين 
نييدوات في جميع املناطق حتت عنوان »شييراء امليديونيات.. إرادة 
شييييعبية«، موضحا ان أولى الندوات ستنطيلق الثالثاء امليقبل من 

ديوانه وسيدعو إليها جمييع النواب واليقوى السياسية.

مريم بندق
حتتل قضية متابعة إجراءات وزراء 
الداخلية واإلعالم واملواصالت حلماية 
الوحدة الوطنية ووقايتها من العبث 
واإلساءة جدول أعمال جلسة مجلس 
الوزراء التي ستعقد مساء غد األحد. 

هذا وعلمت »األنباء« ان التعديالت 
على املرئي واملسموع واملطبوعات 
وقانون���ا جديدا حلرية النش���ر في 
املدونات يتصدران اجللسة لتحقيق 
رغبة احلكومة اجلادة في االنتهاء من 
هذا امللف بإقرار قوانني لضمان حماية 

الوحدة الوطنية تتضمن مواد واضحة 
لتنظيم العم���ل اإلعالمي وتوضيح 
وتغليظ العقوبات على من يقوم بأي 
عمل أو تصرف ينطوي على تعريض 
هذه الوحدة للخطر أو يؤدي الى نشر 

الفتنة والفرقة.
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امرأة تطرح البابا أرضًا أثناء قداس عيد الميالد   ص35
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