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زيادة الرواتب شاملة وليست بالكوادر
»المهندسين« ترفض الزيادة المقترحة: ال نريد مّنة وال صدقة من أحد وإما أن يستحق المهندس الكويتي كادرًا خاصًا به أو ليتحمل مجلس الخدمة مسؤوليته

مجلس الخدمة المدنية  يجتمع الشهر المقبل ومجلس الوزراء  سيرّد قانون الخبراء حتى لو أقّره مجلس األمة

)متين غوزال(جانب من محققي »الداخلية« لدى جتمعهم في مجلس األمة أمس  الشيخ جابر اخلالد يرد على النائب خالد الطاحوس خالل السجال الذي حدث بينهما 
أثناء اجتماع جلنة »الداخلية والدفاع«  )التفاصيل ص 7(
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»التشريعية« تؤيد انعقاد الجلسات دون الحكومة.. والفصل في »الدستورية«
مريم بندق ـ موسى أبو طفرة 

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فيما وافقت اللجنة التشريعية 
امس على املقترح بقانون بش���أن 
صحة انعقاد اجللسات دون حضور 
احلكوم���ة معتبرة ان املادة 116 من 
الدس���تور تلزم احلكومة بحضور 
اجللس���ات م���ن ناحي���ة الوجوب 

السياسي وليس من زاوية صحة 
االنعق���اد، قالت مص���ادر قانونية 
مطلعة ان هذا القانون غير دستوري 
وميكن للحكومة اللجوء الى احملكمة 
الدس���تورية للفص���ل النهائي في 
اخلالف بينها وبني املجلس، مضيفة 
ان القضي���ة محس���ومة بعدم عقد 
اجللسات البرملانية دون حضور ممثل 

عن احلكومة التي يجب ان تسجل 
رأيها عند مناقشة القضايا املتعلقة 
بصفتها اجلهة املنفذة. هذا وبينما 
جتمع أكثر من 250 محققا بوزارة 
الداخلية في املجلس مطالبني مبقابلة 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
لشرح طلبهم بنقل إدارة التحقيقات 
الى »العدل« اقرت اللجنة التشريعية 

نقل االدارة الى »العدل« مع ابقاء املرأة 
في منصبها ف���ي ادارة التحقيقات 
وعدم ج���واز ترقيتها الى القضاء. 
وقال مق���رر اللجنة النائب د.وليد 
التشريعية  اللجنة  ان  الطبطبائي 
وافقت على اقتراح يقضي مبنح 10 
آالف دينار لكل متقاعد نصفها منحة 
والنصف اآلخر قرض حس���ن. هذا 

وشهد اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
سجاال حادا بني وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد والنائب خالد الطاحوس 
اذ اته���م النائب الوزير بأنه س���لم 
صالحياته للوكيل فيما رد الوزير 
بقوله: أحت���داك أن يكون لديك أي 

مكاتبات تثبت صحة ادعائك.

مريم بندق
أعلن رئيس اللجنة املالية البرملانية د.يوسف 
الزلزلة االنتهاء من بحث مشروع قانون اخلصخصة 
باستثناء املادة املتعلقة مبزايا الكويتيني العاملني 
في املؤسسات التي ستخضع للقانون بسبب عدم 
جاهزية املؤسسات العامة للتأمينات االجتماعية 

بتقدير تكلفة االقتراحات الواردة في القانون.
وقال د.الزلزلة بحسب الدراسة التي جتري 
اآلن لدين���ا توجه إلعطاء من يرغب في التقاعد 
منهم 5 سنوات اعتبارية على أن يتم تخييرهم 
بني الراتب اخلاص بالتقاعد أو آخر راتب حصلوا 

عليه أيهما أكبر.
وأعلن ان االنتهاء من هذه اخلطوة س���يكون 

األحد املقبل على أن يتم رفع التقرير إلى مجلس 
األمة.

ومن جهته، قال النائب خالد السلطان ان هناك 
عدة بنود من قانون اخلصخصة حتتاج إلى مزيد 
من التوضيح وإعادة الصياغة، مش���يرا إلى ان 

اللجنة لم تنته من القانون بشكل نهائي.
وأوضح السلطان ان احلكومة ستقوم بإعادة 
صياغة بعض املواد، كما ان اللجنة ستقوم بذات 
الدور في مواد أخرى، الفتا إلى ان من بني البنود 
الت���ي مازالت محل نظر تل���ك املتعلقة بعملية 
تقييم األصول فضال عن قضية إضافة سنوات 
التقاعد للموظفني الذين يرغبون في التقاعد بعد 

تخصيص اجلهات التي يعملون بها.

مريم بندق
في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس مجلس 
اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد 
الصباح ان املجلس س���يعقد اجتماعا 
الش���هر املقبل لبح���ث جميع البدالت 
املعروضة عليه من اجلهات احلكومية، 
قالت مصادر مسؤولة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان احلكومة اتخذت 
ق���رارا بعدم زي���ادة الرواتب ألي فئة 

وظيفية بكادر خاص بها.
واضاف���ت املصادر قائلة: س���ترد 
احلكومة قانون اخلبراء حتى لو أقره 
مجلس األمة، مؤكدة: ستتم بلورة بدائل 
جلمي���ع الكوادر ال���� 37 املرفوعة إلى 
مجلس اخلدمة املدنية ضمن دراس���ة 

ش���املة تقوم بها جهات االختصاص 
اآلن لرفعها الى املجلس على ان تأخذ 
الدراسة في االعتبار  املعلومات املقدمة 

من البنك الدولي.
م���ن جهة ثاني���ة، رفضت جمعية 
املهندسني الزيادة املقترحة للمهندسني 
العاملني في القطاع احلكومي واحملددة 
ب� 100 � 130 دينارا، مما تناقلته وسائل 
اإلع���الم، وقالت اجلمعية: نرفض هذا 
املقترح جملة وتفصيال وال نريد مّنة 
وال صدقة من أحد وال نقبل بالفتات، 
فإما ان يس���تحق املهن���دس الكويتي 
كادرا خاصا به أو ال فتتم مناقش���تنا 
حول حقوقنا، وإال فإننا نحّمل متخذي 
القرارات في مجل���س اخلدمة املدنية 

تبعات قراراتهم.

الوقت  � وكاالت: في  بغ����داد 
الذي تتسارع فيه عمليات الفرز، 
أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات 
العراقية أن النتائج األولية ل�  %30 
من األصوات ستعلن اليوم ، وحتى 
ذلك احلني أظهرت اس����تطالعات 
الرأي تصدر ائتالف دولة القانون 
ال����ذي يتزعمه رئي����س الوزراء 
املالكي للقوائم املشاركة  نوري 
ف����ي االنتخابات ف����ي العاصمة 
بغداد، بعد أن أعلن س����ابقا عن 
تصدره في 9 محافظات جنوبية، 
فيم����ا تقدمت القائم����ة العراقية 
التي يتزعمها اياد عالوي قوائم 
محافظة كركوك، واحتل ائتالف 
وحدة العراق املرتبة الثانية في 
محافظتي نينوى واالنبار. هذا 
واستمر امس تسابق االئتالفات 
في إعالن تصدرها للنتائج حيث 
وصف اياد عالوي وحليفه نائب 

الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
النتائج الت����ي حققها تكتلهم ب� 
»النجاح املتميز«، بينما أفاد سامي 
العسكري القيادي في حزب الدعوة 
اإلس����المية في الع����راق بزعامة 
املالكي بأن النتائج التي أفرزتها 

التش����ريعية أعطت  االنتخابات 
تقدما كبيرا وواضحا الئتالف دولة 
القانون وهذا س����يعطي للقائمة 
مساحة أكبر في اختيار الشركاء 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.

أقرت نقل »التحقيقات« إلى »العدل« ومنح المتقاعدين 10 آالف دينار.. وسجال حاد بين الخالد والطاحوس في »الداخلية والدفاع«

الزلزلة لـ »األنباء«: االنتهاء من »الخصخصة« األحد

االستطالعات ترّجح تقدم المالكي.. وعالوي يالحقه

»التأمينات« تجهز تكلفة االقتراحات الواردة بالقانون

إعالن نتائج  30% من األصوات اليوم

لبنان: الحوار  إلى  15 أبريل
وتوافق على التهدئة

»العدل« لتعيين وكالء  بالمناصب الشاغرة

انعق����دت طاول����ة احل����وار  بي����روت: 
الوطن����ي اللبنان����ي بنس����خته الثالثة 
وبأعضائه ال� 19 برئاس����ة الرئيس ميشال 
سليمان الذي دعا الى اعتماد تسميته »هيئة 
احلوار الوطني«. وفيما أعلن الرئيس نبيه بري 
انه »مفتوح قد ما بدكم« توافق املتحاورون 
أمس على موعد اجلولة املقبلة في 15 ابريل 
املقبل، اضافة الى االتفاق على مواصلة البحث 
في االس����تراتيجية الدفاعية والتفاهم على 

استمرار التهدئة السياسية.

أسامة أبوالسعود
علمت »األنباء« أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل واألوقاف املستشار راشد احلماد 
يعكف حاليا على دراسة عدد من األسماء لرفعها إلى مجلس 
الوزراء لسد الشواغر العديدة في وزارتي العدل واألوقاف 
وشؤون القصر وبيت الزكاة. وأشارت املصادر الى ان هناك 
عددا غير قليل من املناصب القيادية الش����اغرة كمنصب 
وكيل وزارة األوقاف املساعد للشؤون الثقافية والذي مازال 
شاغرا منذ طلب وليد الفاضل عدم التجديد له إضافة إلى 
منصب وكيل مس����اعد بشؤون القصر ووكيل مساعد في 

بيت الزكاة ووكيلني مساعدين في وزارة العدل.

جونز: على إيران أن 
تقول »نعم« للحوار

زيادة مساحة مدينة 
المطالع 40 كيلو مترًا مربعًا

»التربية« تتولى تنفيذ 
مشاريع المدارس الجديدة

بشرى الزين
أعلنت السفيرة األميركية 
ديبورا جونز أن إيران فشلت في 
االستجابة للعروض التي قدمت 
اليها والقضية يجب أن تعالج، 
وأضافت: نعم���ل مع حلفائنا 
وأعضاء مجل���س األمن على 
النظر في أساليب للضغط على 
إيران التي يجب ان تستجيب 
لها ونحاول فتح باب احلوار 
معها في الوقت ذاته، وتابعت: 
نأمل أن تستجيب وعليها أن 
تقول نعم، والكل يريد اخلير 

للشعب اإليراني.

الفنية في  اللجن���ة  أقرت 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس تخصي���ص مليون متر 
مربع  لالستعماالت احلكومية 
الدائري  الش���دادية غرب  في 
السابع، كما وافقت على انشاء 
مس���تودع للمحروقات شمال 
املطالع مبساحة 1.5 مليون متر 
مرب���ع وكذلك اعتماد املخطط 
الهيكلي و5 محطات كهرباء في 
مدينة جابر االحمد اإلسكانية 
وايضا زيادة مس���احة مدينة 
املطالع االسكانية 40 كيلومترا 

مربعا تقريبا.

مريم بندق
ناقش مجلس مديري عموم 
املناط����ق التعليمية برئاس����ة 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني تنفيذ قرار مجلس 
الوزراء بتكليف قطاع املنشآت 
التربوية بإقامة املدارس اجلديدة 
التي تقل تكلفتها اإلجمالية عن 
5 ماليني دينار وذلك في خطوة 
جديدة تهدف لسرعة حتقيق 
إجناز املدارس. وقالت مصادر 
ل����� »األنباء«: ناق����ش املجلس 
بحضور وكيل القطاع م.محمد 
الصايغ ومديري عموم املناطق 
التعليمية الست توزيع األراضي 
احلكومية املخصصة إلقامة هذه 
املدارس لكل منطقة على حدة 
وفقا ألولوي����ات برنامج عمل 
احلكومة اخلاص ب� »التربية« 
على أن يرفع كل مدير منطقة 

أولوياته ملباشرة التنفيذ.
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