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مساواة أعضاء »الفتوى والتشريع« بالقضاة وأعضاء النيابة في العالوة القضائية
مجلس الوزراء كّلف »األشغال« تخصيص مواقع مناسبة ومجهزة لتمكين الشباب من ممارسة البرامج واألنشطة المختلفة لحمايتهم من مخاطر الفراغ واالنحراف

4000 دين�ار لرئيس الفت�وى و3000 لنائب�ه و2000 لوكيل اإلدارة و1650 للمستش�ار و1600 
لمس�اعده و1450 للنائ�ب »أ« و1200 للنائ�ب »ب« و1000 للمحام�ي »أ« و800 دين�ار للمحام�ي »ب«

العالوة القضائية الخاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة 
التي ستمنح للفئة المقابلة لها من أعضاء الفتوى والتشريع

عالوة قضائية خاصة بالسلطة القضائيةالوظيفة

رئيس الفتوى والتشريع4000 ديناررئيس محكمة التمييز
ـ نائب رئيس محكمة التمييز

ـ رئيس محكمة التمييز
ـ النائب العام

ـ نائب رئيس محكمة االستئناف
ـ رئيس احملكمة الكلية

ـ عضو املجلس األعلى للقضاء من 
وكالء محكمتي التمييز واالستئناف

نائب رئيس الفتوى 3000 دينار
والتشريع

ـ وكيل محكمة التمييز
ـ وكيل محكمة االستئناف

ـ نائب رئيس احملكمة الكلية
ـ احملامي العام األول

2000 دينار ملن امضى في 
اخلدمة خمسا وعشرين سنة 

متصلة
وكيل إدارة

ـ مستشار مبحكمة التمييز
ـ مستشار مبحكمة االستئناف

ـ قاض متخصص باحملكمة الكلية
ـ احملامي العام

1650 دينارا ملن امضى في 
اخلدمة خمس عشرة سنة 

متصلة
مستشار

ـ وكيل محكمة باحملكمة الكلية
ـ رئيس نيابة أ

1600 دينار ملن امضى في 
اخلدمة اثنتي عشرة سنة 

متصلة
مستشار مساعد

ـ قاض من الدرجة األولى
ـ رئيس نيابة ب

1450 دينارا ملن امضى في 
نائب ثان أاخلدمة تسع سنوات متصلة

ـ قاض من الدرجة الثانية
ـ وكيل نيابة أ

1200 دينار ملن امضى في 
نائب ثان باخلدمة ست سنوات متصلة

ـ قاض من الدرجة الثانية
محامي أ1000 دينارـ وكيل نيابة ب

محامي ب800 ديناروكيل نيابة ج

ملحوظة: احلد االدنى للبقاء في الدرجة العضاء الفتوى والتشريع 3 سنوات باستثناء من مستشار 
الى وكيل ادارة 10 سنوات كحد ادنى.

مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء مشروع 
مرســــوم مبنح اعضــــاء الفتوى 
القضائية  العــــالوة  والتشــــريع 
اخلاصة بالقضاة واعضاء النيابة 

العامة.
وبحسب املشروع، مينح رئيس 
الفتوى والتشــــريع 4000  ادارة 
دينار، نائب رئيس ادارة الفتوى 
والتشريع 3000 دينار، وكيل ادارة 
2000 دينار، مستشار 1650 دينارا، 
مستشار مساعد 1600 دينار، نائب 
ثان »أ« 1450 دينارا، نائب ثان »ب« 
1200 دينار، محامي »أ« 1000 دينار 

ومحامي »ب« 800 دينار.
واوضحت مصادر لـ »األنباء« ان 
القرار يشترط احلد االدنى للبقاء 
في الدرجة جلميع الذين ينطبق 
عليهم املرسوم 3 سنوات باستثناء 
من مستشــــار الى وكيل ادارة 10 

سنوات كحد ادنى.
بالذكر ان مرســــوم  اجلديــــر 
العالوة القضائية اخلاصة بالقضاة 
واعضاء النيابة العامة نشــــر في 
جريــــدة »الكويت اليــــوم« في 15 

مارس 2009.
 وفي هذا الصدد قال الروضان 
ان مجلــــس الــــوزراء وافق على 
مشــــروع مرســــوم مبنح اعضاء 
الفتوى والتشــــريع ذات العالوة 
القضائية اخلاصة للقضاء وأعضاء 

النيابة العامة.
واضاف الروضــــان لـ »كونا« 
عقب االجتماع انه »بناء على عرض 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الوزراء  فقد اســــتعرض مجلس 

مشروع املرسوم هذا وقرر املوافقة 
عليه ورفعه الى صاحب الســــمو 

األمير«.
الوزراء قد عقد  وكان مجلس 
اجتماعه االســــبوعي مساء امس 
في قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء الشــــيخ ناصر 

احملمد.
وبعد االجتمــــاع صرح وزير 
الوزراء  الدولة لشــــؤون مجلس 
روضان الروضان بأن املجلس احيط 
علما في مستهل اجتماعه بالرسالة 

التي تلقاها صاحب السمو االمير 
من جاك شيراك رئيس اجلمهورية 
الفرنسية السابق والتي تضمنت 
االفادة بشأن مبادرته مع الرئيس 
يوني ياي رئيس جمهورية بنني 
بإطالق نــــداء الى املجتمع الدولي 
حتت مسمى »نداء كوتونو« للقضاء 
على األدوية املغشوشة والوقاية 
من مخاطرها اجلسيمة على صحة 

اإلنسان.
كما اطلع املجلس على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو االمير 

من رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا 
الدميوقراطية والتي  االحتاديــــة 
تعلقت بســــبل تعزيــــز وتوثيق 

مجاالت التعاون بني البلدين.
ثم شرح سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء للمجلس نتائج الزيارة 
التــــي قــــام بهــــا للبــــالد مؤخرا 
البروفيســــور د.صالح بريشــــا 
البانيا  رئيــــس وزراء جمهورية 
الصديقة وفحوى احملادثات التي 
اجراها والتي استهدفت استعراض 
القضايا موضع االهتمام املشترك 
باالضافة الى سبل توطيد العالقات 
القائمة بني البلدين الصديقني وسبل 
تنميتها في كافة املجاالت وامليادين 
ملا فيه املصالح املشتركة لشعبيهما 

الصديقني.
كما شرح سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء للمجلس كذلــــك نتائج 
الزيارة التي قام بها للبالد مؤخرا 
رئيس وزراء جمهورية جيبوتي 
الشقيقة دليتا محمد دليتا وفحوى 
احملادثات التي اجراها والتي تركزت 
حول سبل تنمية عالقات التعاون 
الشــــقيقني في كافة  البلدين  بني 
الى  املجاالت وامليادين باإلضافة 
اســــتعراض املوضوعات االخرى 

موضع االهتمام املشترك.
وضمــــن اطار االهتمــــام الذي 
الوزراء للنشــــاط  يوليه مجلس 
الثقافي والترويحي كلف مجلس 
الــــوزراء وزارة االشــــغال العامة 
مبباشرة اخلطوات العملية الالزمة 
لتنفيذ مشروع انشاء مراكز ثقافية 
متكاملة في كل احملافظات وانشاء 
مسرح لالوبرا في محافظة العاصمة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

)سعود سالم(د.أحمد الفضلي

وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للرعاية السكنية واجلهات االخرى 

املعنية.
كما كلف وزير الدولة لشؤون 
مجلــــس الــــوزراء بالتعاون مع 
اجلهات املعنية باتخاذ االجراءات 
املناســــبة للقيام بأعمال الترميم 
الرسمية  واعادة تأهيل املسارح 
القائمة وتوفيــــر جميع املعدات 
الالزمة للقيام بدورها املأمول في 
دعم النشاط املسرحي والثقافي.

وفي هذا الصدد كلف مجلس 
العامة  الوزراء وزارة األشــــغال 
بالتعــــاون مع اجلهــــات املعنية 
لتخصيص مواقع مناسبة ومجهزة 
لتمكــــني الشــــباب من ممارســــة 
البرامــــج واألنشــــطة املختلفــــة 
إلشباع هواياتهم وحمايتهم من 
مخاطر الفراغ ومظاهر االنحراف 

املختلفة.
 ثم استعرض املجلس القرارات 
الصــــادرة عن املجلــــس األعلى 
أرقام )1 و2  للتخطيط والتنمية 
و3 و4 و5 و6 و7 و8( الصادرة في 
اجتماعيه األول والثاني )2010/2( 
املنعقدين بتاريخي 1/18 و2010/2/7 

وقرر املجلس املصادقة عليها.
كما بحث املجلس شؤون مجلس 
األمــــة واطلع بهــــذا الصدد على 
املدرجة على جدول  املوضوعات 

أعمال جلسة مجلس األمة.
ثم بحــــث املجلس الشــــؤون 
السياســــية في ضــــوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
الســــاحة السياســــية على  على 

الصعيدين العربي والدولي.

مصادر ل� »األنباء«: الساير َقِبَل استقاالت
أطباء »الطب الطبيعي« .. ونواب يستنكرون

برروا تقديمها بخالفات مع مديرة المستشفى

حنان عبدالمعبود
صرحــــت مصادر مطلعة لـ »األنبــــاء« بأن وزير 
الصحة د.هالل الساير قد قبل بالفعل استقالة اطباء 
»الطبي الطبيعي« وذلك بعد ان اجتمع باالطباء ومديرة 
مستشــــفى الطب الطبيعي ومسؤولي الوزارة حيث 
اشترط االطباء اقالة املديرة من منصبها لكن الوزير 
رفض هذا الشرط، وقبل استقاالتهم. وكانت األوساط 
الصحية تداولت مساء أمس خبر قبول وزير الصحة 
الستقالة مجموعة من األطباء العاملني في مجال الطب 
الطبيعي، وكان السبب الرئيسي الذي دفع باألطباء الى 

هذه اخلطوة هو ممارسات من قبل مديرة املستشفى 
يرفضها األطباء. وقامت »األنباء« باالتصال برئيس 
مجلس أقسام الطب الطبيعي واعادة التأهيل بالوزارة 
د.وليــــد البصيري الذي أكد بالفعل أن هناك اختالفا 
وسوء فهم مع مديرة املستشفى. وقد أكد أن االطباء 

قدموا االستقالة بالفعل الى وزير الصحة أمس.
من جهتهم، استغرب النواب عسكر العنزي ودليهي 
الهاجري ود. محمد احلويلة قبول وزير الصحة استقالة 
االطباء د.وليد البصيري ود.عزيز الفيلي ود.ايوب 

باقر دون النظر في مسببات االستقالة.

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صرورية لبع�ض  حمطات التحويل الثانوية مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتحمطة التحويلالتاريخاليوم

2010/4/10ال�صبت

الرو�صة 3 - الأحمدي 10 

الندل�س 8 - الفروانية 35  

�صلوى 46

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/11الأحد
ال�صرة 11 - الأندل�س 46 

العمرية 20 - �صلوى 13

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/12الثنني
ال�صرة 64 - الأندل�س 47

خيطان 16 - ال�صاملية 84

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/13الثالثاء
ال�صرة CAT - الأندل�س 48

خيطان 17

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/14الربعاء
ال�صرة 68 - الأندل�س 49

خيطان 18

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2010/4/15اخلمي�س
ال�صرة 65 - الأحمدي 1

الأندل�س 50 - خيطان 56

من 7.30 �صباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

العبدالهادي ُيفّعل مجالس 
األقسام الطبية بالمستشفيات

  »C 85%  نسبة عالج »ڤيروس
بشرط اكتشافه مبكرًا

حنان عبدالمعبود
اصدر وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي قرارا يقضي 
بتفعيل دور مجالس االقسام الطبية في املستشفيات، بحيث تقوم 
بعقد اجتماعات نصف شــــهرية تتم خاللها مناقشة االمور الفنية 
واالدارية اخلاصة بها. من جهة اخرى، أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
االدوية والتجهيزات الغذائية د.عمر السيد عن اخلطة اجلديدة التي 
يتبناهــــا القطاع حاليا لتوفير االدويــــة االصلية للمرضى مبجرد 
توافر امليزانيــــة اخلاصة بذلك، بحيث تغطــــي جميع احتياجات 
املرضى واملراجعني في جميع املراكز الصحية واملستشفيات الفتا 
الــــى ان هذه االدويــــة باهظة الثمن مثل ادوية القلب والســــرطان 
والسكر، واوضح د.عمر ان االدوية املزمع توفيرها جديدة في مجال 
الصناعات الدوائية، لذلك فإن اسعارها مرتفعة كما هو معروف ان 
اسعار االدوية اجلديدة دائما باهظة وفقا لالسعار العاملية، فالوزارة 
حاليا تدرس مع الشركات توفير هذه االدوية بأسعار مناسبة وفقا 

الحتياجات املرضى من هذه األدوية.

حنان عبدالمعبود
اكد اختصاصي اجلهاز 
الهضمي في مستشفي 
مبـــارك الكبير د.احمد 
الفضلـــي ان معـــدالت 
االصابة مبرض التهاب 
الكبد الوبائي الڤيروسي 
الكويت تتماشي  C في 
مع املعـــدالت املتعارف 
عليها دوليا.. موضحا 
ان ڤيروس C األخطر بني 
الكبد، وهو  ڤيروسات 
انتشـــارا  أيضا األكثر 
بينها، خاصة في مصر، 
حيث يقدر عدد املصابني 

بهـ  وفقا إلحصاء مت مؤخرا ان 10 ماليني مصري، أي حوالي %12 
من عدد ســـكان مصر في ذلك الوقت، وهذا يجعل مصر الدولة 
األولى على مســـتوى العالم فـــي اإلصابة بهذا املرض. واليوم 
لم تتحســـن احلالة، بل لعلها تفاقمت أكثر، حيث تشير بعض 
التقديرات إلى أن حوالي نصف املصريني مصابون بالڤيروس، 
ففي معظم احلاالت يظل الڤيروس كامنا لفترات طويلة قد تصل 

إلى 15 عاما قبل أن ينشط ويبدأ في إيذاء خاليا الكبد.
وقال الفضلي إنه خالفا لالعتقاد السائد يعتبر التهاب الكبد 
الڤيروسي »C« من األمراض القابلة للعالج، واذا ما مت اكتشافه 
وعالجه في الوقت املناسب، فإن فرصة الشفاء منه قد تصل إلى 
85%. وباعتبار أن هـــذا املرض قد يتطور من دون أي أعراض 
واضحة، لذا ينبغي على اجلميع وخصوصا األشخاص املعرضني 
خلطر االصابة أكثر مـــن غيرهم، املبادرة الى اجراء اختبارات 

الدم الالزمة لقطع الشك باليقني.

استقالة العثمان 
من رئاسة »المهندسين الزراعيين«

قدم رئيس جمعية املهندســـني الزراعيـــني م.خالد العثمان 
اســـتقالته من رئاسة اجلمعية، وتولى نائب الرئيس م.يوسف 
التراكمة أعمال الرئاسة حلني عقد اجلمعية العمومية غير العادية 

النتخاب الرئيس.

عمر: الصحة تدرس توفير األدوية باهظة الثمن

»العالقات العامة« عقدت جمعيتها العمومية وانتخبت مجلس إدارة جديدًا

قائمة »الجمعية« في الصدارة بثماني مقاعد 
وريم الوقيان تخترقها على حساب اإلبراهيم

أسامة دياب
فازت قائمة »اجلمعية« بقيادة بدر عبداهلل 
املديرس بانتخابات مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة والتي عقدت مســـاء امس مبقر جمعية 
اخلريجني بثماني مقاعـــد وجناح ممثلة قائمة 
الديرة رمي حمد الوقيان في اختراق القائمة على 

حساب إبراهيم علي اإلبراهيم.
جدير بالذكر ان اجلمعية العمومية العادية 
التي سبقت االنتخابات جاءت في اجواء متوترة 
ونقاشـــات حادة حول بعض امللفات منها مقر 
اجلمعيـــة، ميزانيـــة مؤمتـــر »دور العالقات 
العامة واإلعالم في دعـــم الكويت كمركز مالي 
واقتصادي« واعتراض بعض اعضاء اجلمعية 
على اعتماد التقرير املالي الذي وصف باملهلهل 
اال ان االغلبيـــة كانت لهـــا كلمـــة الفصـــل في 

اعتمــاد التقريــر.
في البدايـــة أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
العالقات العامة بدر املديرس سعي اجلمعية منذ 
اعالن اشهارها في يناير 2006 لتحقيق واجناز 
اهدافها الرامية خللق اجواء من التواصل والعمل 
املشترك بني العاملني في قطاعات العالقات العامة 
املختلفة وجنحت بحضورها الفعال في مختلف 

االنشطة الوطنية ان تكون مثاال جلمعية النفع 
العام املؤمنة بأهدافها.

واشار املديرس إلى أهم اجنازات مجلس االدارة 
ومنها مشاركة اجلمعية في مهرجان »من اجل 
الكويت« والذي اقيم حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد باإلضافة إلى تنظيم 
املؤمتر األول جلمعيـــة العالقات العامة والذي 
اقيم حتت رعاية ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حتت شعار »دور العالقات 
العامة واإلعالم في دعـــم الكويت كمركز مالي 

واقتصادي«.
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.. وتهنئة لرمي الوقيان بعد ان اخترقت قائمة اجلمعية

بدر املديرس متوسطا اعضاء مجلس اإلدارة أثناء اجلمعية العمومية
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