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إبراهيم المهيني: 
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التفاصيل غدا

100 ـ 150 دينارًا زيادة في رواتب موظفي الحكومة من المواطنين
ضوء أخضر للجهات المختصة لتقديم التصور البديل عن مطالبات إقرار 37 كادرًا ماليًا جديدًا.. والكلفة المالية للزيادة تبلغ 650 مليون دينار

70 ألفًا من الوافدين يعملون في الوزارات والجهات الحكومية تشملهم الزيادة في فترة الحقة أسوة باألطباء

الزيادة تقضي على أي مطالبات برفع الرواتب لمدة 5 سنوات مقبلة على األقل وتوقف التهديدات باإلضراب
مريم بندق

في ظل رد احلكومة قانون 
إسقاط الفوائد، ووعدها بتقدمي 
تعديالت على قانون صندوق 
املعس����رين عادت لألضواء من 
جديد قضي����ة الكوادر اخلاصة 
بفئ����ات كثيرة، حيث كش����فت 
مص����ادر حكومي����ة رفيعة في 
ل� »األنباء«  تصريحات خاصة 
ان ضوءا أخضر أعطي للجهات 
املخ���تص����ة لت���ق����دمي تصور 
ملعاجل����ة موضوعي����ة بديل����ة 
عن مطالب����ات بع�ض اجلهات 

احلكومية بإقرار 37 كادرا ماليا 
جديدا.

التصور  ان  وقالت املصادر 
يتضمن إقرار زيادة مالية تضاف 
للرواتب جلميع موظفي الدولة 
الكويتيني م����ن 100 دينار الى 
150 دينارا شهريا بدال من إقرار 
كوادر لبعض الفئات دون غيرها 
وال تقضي على املش����كلة التي 

أصبحت مثل كرة الثلج.
وأضافت ان هذا التصور هو 
ال����ى التطبيق ويحقق  األقرب 
العدالة مع ض����رورة األخذ في 

التجارة  االعتب����ار دور وزارة 
التضخم  في منع زيادة نسبة 
القدرة الشرائية  التي تضعف 
للمواطن مع متابعة األس����عار 

بشكل دقيق.
وكش����فت ان هذه املعاجلة 
تشمل بداية أكثر من 200 ألف 
موظ����ف وموظفة في احلكومة 
م����ن الكويتيني على ان تلحقها 
زيادة ملا يقارب 70 ألف موظف 
في احلكومة من غير الكويتيني 

أسوة باألطباء.
وأش����ارت املص����ادر الى ان 

الكويتيني فقط  تكلفة زي����ادة 
تبلغ 650 مليون دينار، مؤكدة 
ان هذه املعاجل����ة تقضي على 
اي مطالبات بزيادة مالية ملدة 
5 سنوات مقبلة على األقل مع 
وقف التهديدات باإلضراب عن 
الفتوى  العمل وحتقق مطالب 
والتشريع واخلبراء واملجاالت 

الهندسية وغيرها.
وع����ن توقي����ت التطبي����ق 
أكدت املصادر أنه س����يكون مع 
امليزانية اجلدي����دة للعام  بدء 

.2010/2009

فرج ناصر
ابلغ الوكيل املس���اعد لقطاع املش���اريع 
الكبرى في وزارة األش���غال د.عادل التركي 
»األنباء« أن »األش���غال« في انتظار اعتماد 
املخطط الهيكلي ملشروع جزيرة فيلكا من قبل 

املجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة.
وقال د.التركي: إن »األشغال« شكلت جلنة 
لدراسة كيفية تنفيذ املشروع وآلية التمويل، 
مضيفا انه مت اخذ موافقة اجلهات والوزارات 
املعنية بهذا اخلصوص، وبني أن كلفة البنية 

التحتية للمش���روع تبلغ 120 مليون دينار 
فيما تزيد الكلفة العامة للمشروع على املليار 

ونصف املليار دينار.
وأشار إلى أن املشروع يتضمن إقامة 1200 
ش���اليه وايضا مطاعم ومجمعات جتارية، 
إضافة إلى 11 فندقا وانشاء تلفريك وانشطة 

اخرى.
من جهة ثانية، اكد مصدر مسؤول أن وزارة 
األشغال وجلنة املناقصات املركزية اتفقتا على 
فتح باب التأهيل للجزء الثاني في املرحلة 

األولى ملشروع ميناء بوبيان البحري وعلى 
تأهيل شركتني محليتني كبيرتني واختيار 
شركتني عامليتني للدخول في حتالفات جديدة 
للتنافس في أعمال هذا املشروع بعد استبعاد 
الش���ركة املنفذة حملطة مشرف من جميع 

املشاريع احلكومية للدولة.
التقديرية للمشروع  الكلفة  ان  وأضاف 
تبلغ تقريبا 300 مليون دينار حيث تشمل 
أعمال احلفر البحري وإنشاء الرصيف للميناء 

بطول 1600 متر وعمق 20 مترا.

الخرافي: محبتي لذوي االحتياجات الخاصة 
وراء تراجعي عن قرار رفع الجلسة

اكد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي مجددا 
على الصف����ات احلميدة التي يتمتع بها والتي 
جتلت في احملبة التي يكنها لذوي االحتياجات 
اخلاصة والتي حدت����ه على التراجع عن قرار 
رفع جلسة يوم االربعاء املاضي رغم الفوضى 

التي سادتها. وقد اكد اخلرافي نفسه هذا االمر 
بقوله »على الرغم من الفوضى التي س����ادت 
جلسة مجلس االمة خالل مناقشة اقرار قانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة وعلى الرغم ايضا 
من انني من الرج����ال الذين ال يتراجعون عن 

ق����رار اتخذوه اال باحل����ق فانني تراجعت عن 
قرار رفع اجللسة بشكل نهائي وذلك حملبتي 
لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة وما احمله من 
احترام كبير لهم ورغبة مني في اجناز قانونهم 

الذي طال انتظاره«.

تحرك نيابي العتماد التقاعد 
بعد 25 سنة خدمة للرجال و15 للنساء

»الشؤون«: توجه الستقبال أبناء »الخدمة النهارية« 

واشنطن لتهدئة التالسن »السوري ـ اإلسرائيلي«
ودمشق ترّد: من يستفزنا فلن يكون مسرورًا

معصومة للحكومة: أين تعديالتكم على »المعسرين«؟

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« أن هناك حتركا نيابيا سيتم في الفترة املقبلة 

خلفض سن التقاعد للكويتيني والكويتيات.
وقالت مصادر نيابية انه سيتم تقدمي اقتراح بقانون يقضي 
بتعديل قان����ون التأمينات اخلاص بتقاعد موظفي الدولة ليكون 
التقاعد للرجال بعد 25 س����نة خدمة واملرأة 15 سنة. وأوضحت 
املصادر ان االقت����راح ليس بجديد، وأنه ق����دم في مجلس 2006 

وأُشبع بحثا.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصدر مسؤول في 
وزارة الشؤون ان قطاع الرعاية االجتماعية 
أعد مذكرة تفصيلية بشأن استقبال األبناء 
املعاقني في مركز اخلدمة النهارية ومركز 
التدخل املبكر والتأهيل املهني، وذلك بعد 
انحسار انتشار وباء إنفلونزا اخلنازير 

وفتح املدارس أبوابها ودور احلضانة.
الرعاي����ة االجتماعية  وبني ان قطاع 
تلقى الكثير من املناشدات من أولياء أمور 
املعاقني يطالبون فيها بضرورة فتح هذه 
املراكز ملا يترك إقفالها من آثار سلبية على 
األبناء. وتوقع املصدر ان يصدر قرار بفتح 

هذه املراكز بداية األسبوع املقبل.

عواصم � وكاالت: في الوقت الذي دخلت 
فيه اخلارجية االميركية على خط التالسن 
السوري � االسرائيلي معلنة انها ستعمل 
بجد العادة الهدوء بني البلدين الستئناف 
مفاوضات الس����الم، قال رئي����س الوزراء 
السوري محمد ناجي عطري: ان من يهدد 
سورية فسيلقى الرد ولن يكون مسرورا، 
مشيرا الى ان دمشق متتلك مصادر القوة 

والرد واملواجهة، ومتلك شعبا مقاتال متمسكا 
بثوابته الوطنية والقومية. واضاف عطري 
في اول رد فعل رسمي سوري الليلة قبل 
املاضية على تصريحات وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان حول شن حرب 
على سورية »اقول لكم من يستفز سورية 
حاليا فسيلقى اجابة على هذا االستفراز 

ولن يكون مسرورا«.

محمد راتب
أكدت النائب د.معصومة املبارك في تصريح خاص ل� »األنباء« ان احلكومة 
وعدت نواب املجلس بتقدمي تعديالت على قانون صندوق املعسرين، لكن 
النواب لم يتسلموا حتى اآلن تعديالت عليه بصورة رسمية، مشيرة الى 
ان تعديل هذا القانون ف����ي غاية األهمية، وطلبت د.معصومة إعادة فتح 
الصندوق كشيء أساسي، نظرا ألن القانون حدد مدة 6 أشهر لفتحه، وقد 
انتهت هذه املدة، كما أنه من الضروري زيادة نس����بة الش����فافية، وكذلك 
زي����ادة املبلغ، الفتة الى ان ش����روط الدخول في نظام الصندوق يجب ان 
تكون اكثر وضوحا وبس����اطة مما هي عليه، اضافة الى ان نسبة ال� %50 

من الراتب يجب ان تعدل وتنخفض الى %40.

1.5 مليار كلفة تطوير »فيلكا«
»األشغال« بانتظار اعتماد المخطط الهيكلي في »البلدي«

 القروض الممنوحة 
لـ »دبي العالمية« بـ 6.2 
مليارات دوالر.. »تجارية«

مصر: افتتاح أقدم دير في العالم
في محافظة البحر األحمر

دبي � رويترز: قالت حكومة دبي 
ان املساعدة التي منحها صندوق 
دبي للدعم املالي الى مجموعة دبي 
العاملية كانت بشروط جتارية، 
وأوضحت متحدثة ان الصندوق 
منح الش���ركة نحو 6.2 مليارات 
دوالر خالل ال� 12 شهرا املاضية 
وهو على استعداد لتقدمي مبالغ 
اكبر بكثير. من جهة ثانية، قالت 
مصادر مصرفية ان مجموعة دبي 
العاملية ستسعى لتمديد اجل قرض 
إس���المي بقيمة 1.2 مليار دوالر 
على وحدتها العقارية »ليمتلس« 
يستحق في مارس، لكن لم يتضح 
ما اذا كانت البنوك ستوافق على 
ذلك في غياب اتفاق بشأن تعليق 

سداد ديون.

القاهرة � وكاالت: بع���د عملية إعادة ترميم 
استمرت 5 سنوات بتكلفة بلغت حوالي 15 مليون 
دوالر، مت أم���س األول إع���ادة افتتاح دير األنبا 
انطونيوس مبحافظ���ة البحر األحمر في مصر 
والذي يرجع تاريخ بنائه للقرن الرابع امليالدي 

مما يجعله أقدم دير في العالم.

زوّار يتجولون داخل الدير بعد االفتتاح                     )أ.پ(

األنباء  االقتصادية

العقـار في  »األنباء«: تـداوالت  عقاريون لـ 
يناير »طبيعية« وتعكس حالة ترقب السـوق 
لتنفيذ مشـاريع الخطـة التنموية   ص15

»بهبهاني للسيارات«: 
فـولكـس واجــن 
»سوبربراند« لعام 2010 

ص16

إبراهيم املهيني

جنـوب أفريقيـا لتحقيـق المفاجأة
والنجاح في تنظيم مونديال 2010

التفاصيل ص18التفاصيل ص23

التفاصيل ص20

الماليين أحيوا أربعينية الحسين في كربالء ومقتل وإصابة أكثر من 140 زائراً  ص20

الفهد بارك للمعاقين إقرار قانونهم: كان لزامًا علينا إنصافكم   )ص3(

)أنور الكندري(الشيخ أحمد الفهد يشارك المسؤولين عن المعاقين فرحتهم بإقرار القانون بتأدية العرضة

حارس مرمى السالمية 
حميد القالف: أرشـح 

القادسيـة للفـوز 
بالـدوري الممتاز.. 

وأسعى لقيادة 
»السماوي« لتحقيق أغلى الكؤوس

ص 8 و9


