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التفاصيل ص29+28

الزيادة المقطوعة بديالً للكوادر ورفع بدل السكن للمعلمين الوافدين
العفاسي يؤكد عدم خشيته من االستجواب على خلفية الوضع الرياضي ويعلن إقرار قوانين »التعاونيات« و»المساعدات« و»الحضانة الخاصة«.. و»العائلية« األسبوع المقبل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس العالقات العربية والدولية محمد الصقر واملشاركني في االجتماع الثاني للهيئة 
التأسيسية للمجلس  )التفاصيل ص3(

الصقر: مجلس العالقات العربية والدولية عون للحكومات ومكّمل للجامعة العربية
ص 12

»فيتش« تؤكد على تصنيف
 AA -  الوطني« عند المرتبة«

ناصر الخرافي: صفقة »زين« مستمرة
و5 مليارات دوالر عوائدها المتوقعة

ريتشارد مورفي لـ »األنباء«: 
سياسة واشنطن الحالية احتواء 

إيران وليس الحوار معها

استبعاد البدر وانتقال العسعوسي لـ »األميري«

»الصحة«: إعالن رؤساء األقسام اليوم
أكدت وكالة التصنيف االئتماني العاملي )فيتش( 
تصنيفها االئتماني طويل املدى للبنك الوطني عند 
املرتبة -AA  مع توقعات مستقبلية مستقرة للبنك، 
 ،B كما أكدت على التصنيف الفردي للبنك عند مرتبة
مش���يرة الى ان ذلك يعكس قدرته على مواصلة 

النمو وحتقيق مستويات قوية من الربحية.
وقد علمت »األنباء« ان العمومية العادية وغير 
العادية للبنك الوطن���ي يتوقع عقدها في الثامن 

من مارس القادم.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ

 ضمن س���عيه إلغ���اق مل���ف الكوادر
ال� 37 املقدمة من بعض اجلهات احلكومية، 
يرفع ديوان اخلدم���ة املدنية اليوم تقريرا 
الدولي  البن���ك  ملخصا ح���ول توجيهات 
بعدم إقرار أي كوادر جديدة أو زيادة على 
الرواتب األساس���ية. وعلمت »األنباء« ان 
التقرير س���يوصي بإقرار زيادة مقطوعة 
جلميع موظفي الدولة من الكويتيني تبدأ 
م���ن 100 إلى 150 دينارا كحل وحيد وبديل 

للكوادر.
إلى ذلك، كش���فت مص���ادر وزارية في 
تصريح���ات خاصة ل� »األنباء« ان مجلس 
اخلدمة املدنية وافق مبدئيا على زيادة بدل 
الس���كن للمعلمني الوافدين الى 150 دينارا 
ش���هريا. وقالت املصادر ان املجلس وافق 
على ان تق���دم وزارة التربية في االجتماع 
املقبل للمجل���س إحصائية متكاملة حول 
اعداد املعلمني التي يشملها القرار وامليزانية 

املقدرة وموعد التطبيق.

 من جهة ثانية، أكدت مصادر حكومية 
ل� »األنباء« ان احلكومة ستبدي مرونة كبيرة 
إزاء تعديات صندوق املعسرين خصوصا 
تخفيض النسبة إلى 40% وزيادة رأسمال 
الصندوق الى مليار دينار بصفة مبدئية وان 
كان���ت تتخوف من ان إعان ذلك اآلن دون 
االتفاق مع اللجنة املالية البرملانية يجعل باب 
املطالبات مفتوحا لتخفيض النسبة الى %35 
كما طالب بذلك بعض النواب. على صعيد 
آخر، أعلن وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
انه ال يخش���ى صعود املنصة على خلفية 
امللف الرياضي »لتوضيح س���امة موقفي 
وأضع النقاط على احل���روف«، مؤكدا ان 
»االستجواب فرصة على طبق من ذهب«. وأكد 
ان قانون العمل األهلي سينشر في اجلريدة 
الرس���مية خال يومني، اما قانون املعاقني 
فتوقع التصديق عليه خال االس���بوعني 
املقبلني، وأشار الى انتهاء اللجنة الصحية 
من مناقش���ة قوانني اجلمعيات التعاونية 
واملساعدات العامة واحلضانة اخلاصة، أما 

العائلية ففي األسبوع املقبل.

محمود فاروق
أك���د رئيس مجموع���ة اخلرافي ناصر 
اخلرافي ان صفقة »زين« مس���تمرة وان 
الدفع��ة األولى م��ن قي��مة الصف�قة ستكون 

بعد اسبوعني من نهاية الشهر اجلاري.
وجاء في بيان للبورصة ان العوائد املتوقعة 
م����ن الصفقة 5 مليارات دوالر بحد أقصى، وان 
الصفقة س����ينتج عنها نح����و 9 مليارات دوالر 

حلقوق املساهمني.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
كشف ريتشارد مورفي املساعد 
السابق لوزير اخلارجية األميركية 
لش���ؤون الش���رق األوسط في 
تصريح ل� »األنباء« ان واشنطن 
تنتقل اآلن من مرحلة الس���عي 
إلجراء حوار مع إيران إلى مرحلة 
احتوائها، وأكد مورفي ان هناك 
اتفاق���ا ب���ني األط���راف الدولية 
وضمنها واشنطن على استبعاد 
العمل العسكري، اال انه أبقى »باب 

التكهنات مفتوحا«.

حنان عبدالمعبود
حتسم وزارة الصحة اليوم قضية رؤساء األقسام 
باملستش����فيات، وعلمت »األنباء« ان عددا كبيرا من 
رؤساء األقسام سيبقون في مناصبهم منهم رئيس 
قسم اجلراحة في مستشفى الفروانية د.صاح النصف 
ورئيس قسم اجللدية د.نواف املطيري ورئيس قسم 
التخدير والعناية املركزة مبستشفى العدان د.محمد 
شمساه ورئيس قسم جراحة التجميل والترميم مبركز 
البابطني د.أحمد الفضلي، فيما سيتولى رئيس قسم 
الباطنية مبستشفى الفروانية د.صاح العسعوسي 
رئاسة قسم الباطنية باملستشفى األميري. ويشهد 
التشكيل اجلديد خروج د.مرزوق البدر رئيس قسم 

اجلراحة في مستشفى مبارك.

»األنباء« في إريتريا لتقّصي حقيقة االتهامات الموجهة لها بدعم 
اإلرهاب وزعزعة أمن القرن األفريقي ودول البحر األحمر

الرئيس اإلريتـري أسـياس أفورقي لـ »األنباء«: 
بالدنـا ليسـت للبيع ال إليـران وال  إلسـرائيل

االتهامـات الموجهة لنا جزء من حملـة أميركية ـ إثيوبية ضدنا 
وما مصلحتنـا في زعزعة أمـن اليمن والسـعودية والمنطقة؟!

الديموقراطية الشكلية كما تريدها أميركا »ترف« ونحن معجبون بنظام الصين.. 
وانظـروا ما حصل بالصومـال والسـودان وكينيا نتيجـة الديموقراطية

الرئيس أسياس أفورقي مستقبال الزميلني نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني في مدينة مصّوع على البحر األحمر

ال نمانع أن تكون للكويت عالقات بإثيوبيا ولكن نتمنى أال تكون 
هذه العالقات على حسـاب عالقاتنا القوية بالكويت   ص 30 - 32

ال يمكن أن ننسى دور الكويت وسمو األمير في تحرير بلدنا

التفاصيل ص36

التفاصيل ص48

التفاصيل ص6و7

التفاصيل ص35

»الداخلية«: حركة تسكين شواغر وتدوير بين الضباط وندب وتعيين مديرين عامين   ص14 


