
هيثم السويط ـ حسين الشمري
سهرت الكويت حتى صباح أمس احتفاال بفوز الشاعر ناصر 
ثويني العجمي بلقب شاعر املليون في نسخته الرابعة وحصوله 
على بيرق الشعر، ولم يتوقف اإلجناز الكويتي الشعري عند هذا 
احلد، إذ حصل الشاعر الكويتي فالح املورقي على املركز الثاني، 
وحصل الش���اعر الكويتي سلطان االس���يمر على املركز الرابع، 
لتحصد بذلك الكويت 3 مراكز من املراكز اخلمس���ة األولى، فيما 
حلت الشاعرة املثيرة للجدل حصة هالل »رميية« في املركز الثالث 

وحصل مواطنها جزاء البقمي على املركز اخلامس ليسدل الستار 
على »شاعر املليون 4« بنكهة كويتية خالصة.

هذا، ومع إعالن فوز العجمي وزميليه املورقي واالسيمر انطلقت 
مسيرات احتفالية في كل من العدان والرقة واألحمدي والساملية، 
وتخل���ل بعض االحتفاالت إطالق نار. وكان وزير التعليم العالي 
اإلماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد سلم الشاعر العجمي 
بيرق الش���عر في ختام احلفل املميز الذي ش���هده مسرح شاطئ 

الراحة في أبوظبي مساء أول من أمس. 

جانب من تتويج شاعر املليون  ناصر ثويني العجمي واالحتفاالت التي تلت إعالن فوزه

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 24 ربيع اآلخر 1431 ـ 9 أبريل 2010 الـــعـدد:
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تجميد الكوادر الـ 37 واعتماد الزيادات للمستحقين
لجنة لدراسـة التكلفة والزيادة والمسـتحقين العتمادها في إطار عام لجميع الفئات الشـهر الجاري وإقرار الترقية والتجديد لـ 13 وكيالً ووكيالً مساعداً

مجلس الخدمة المدنية اعتبر أن كلفتها المالية البالغة 300 مليون دينار سبب وجيه للترّيث .. وناقش طلبات الخبراء والموانئ والتحقيقات والصيادلة والمعلمين الوافدين
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التفاصيل ص 23-22

مريم بندق - بداح العنزي
كشفت مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء« أن مجلس اخلدمة املدنية 
جمد ملدة ش���هر جميع الكوادر ال� 37. وقال���ت املصادر إن تكلفة الكوادر 
البالغة 300 مليون هي السبب الرئيسي وراء القرار، وأّجل املجلس كذلك 
إقرار التعديالت في الهياكل التنظيمية. وأضافت املصادر أن املجلس شكل 
جلن���ة للنظر في تنقيح وغربلة الكوادر بحيث تقدم الكادر فقط للفئات 
املستحقة على أن يكون عبارة عن زيادات وبدالت مالية. إلى ذلك، اعتمد 
املجلس كمرحلة أولى طلبات اخلبراء واملوانئ والتحقيقات والصيادلة 
واملعلمني الوافدين وبعض الطلبات األخرى، على ان تعتمد بشكل نهائي 
ضمن اطار عام جلميع البدالت املستحقة للفئات األخرى خالل هذا الشهر. 
وأوضحت املصادر ان اللجنة  ستحصد التكلفة اإلجمالية واألعداد املستحقة 
بحسب نسبة الزيادة املطلوبة على ان يتم اعتمادها في االجتماع املقبل 
الذي سيعقد خالل الش���هر اجلاري. وعلى الفور صدرت مواقف نيابية 
ونقابية تعبر عن االس���تياء من جتميد الكوادر وارجاء اعتماد الزيادات 
املطلوبة. وعودة إلى اجتماع »اخلدمة املدنية« حيث كشفت املصادر ان 
املجل���س اعتمد الترقية والتجديد ل� 13 وكيال ووكيال مس���اعدا بوزارات 
الدولة هم: الوكيل املساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الغذائية د.عمر 
الس���يد عمر الى درجة وكيل وزارة، أس���تاذ العلوم السياسية بجامعة 
الكويت د.عبداهلل س���هر الى درجة وكيل وزارة إلدارة اإلحصاء التابعة 
لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، 
أمني عام معهد االختصاصات الطبية د.عبداللطيف البدر الى درجة وكيل 
وزارة. وشملت الترقيات والتجديد للوكالء املساعدين كال من: األمني العام 
املساعد للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، رئيس جلنة سالمة األغذية 
في البلدية محمد غزاي العتيبي، منسق فرق إزالة التعديات على أمالك 
الدولة م.فيصل صادق خلف، نائب املدير العام لش���ؤون قطاع املساحة 
في البلدية م.عبداهلل العمادي، املدير الفني ملكتب وكيل وزارة األشغال 
محمد بن نخي، نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية باإلدارة العامة 
لإلطفاء خالد التركيت، نائب املدير العام لش���ؤون التطوير واملعلومات 
بالبلدية م.أحم���د املنفوحي، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية 
م.وليد اجلاس���م، وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات العامة 
والصيانة م.سمير العصفور، ومديرة مكتب اإلمناء االجتماعي مبجلس 

الوزراء هدى بدر احملمد.

ضرار الرباح رئيسًا جديدًا لـ »التجاري«
وبدر األحمد نائبًا للرئيس

أعلن البن���ك التجاري الكويتي 
 تعيني ضرار خالد فهد الرباح رئيسا 
ملجل���س اإلدارة  خلف���ا لعبداملجيد 
الشطي كما مت تعيني بدر سليمان 
عبداهلل األحمد نائبا لرئيس مجلس 
اإلدارة. وبناء على اجتماع اجلمعية 
املنعقدة  امس  العادي���ة  العمومية 
االول، والذي مت فيه انتخاب أعضاء 
مجلس إدارة فإن باقي املجلس يضم 
في عضويت���ه كال من: أحمد محمد 
املش���اري، طارق فريد عبدالرحمن 

العثمان، عنود فاضل ابراهيم احلذران، علي يوس���ف حس���ني 
العوضي ومهدي اسماعيل علي اجلزاف.

طهران: لن يعود أي جندي
أميركي بالمنطقة حيًا.. إذا تعرضنا للخطر!

طهران � رويترز: مواصلة حرب تهديداتها العسكرية ضد الواليات 
املتح����دة األميركية، أطلقت ايران أمس تهديدا ناريا بقولها انه »اذا 
وجهت أميركا تهديدا خطيرا إليران أو اتخذت أي إجراء عسكري ضد 
إيران فلن يعود أي جندي أميركي من املوجودين حاليا في املنطقة 
الى أميركا حيا«. وأضاف رئيس األركان اإليراني حسن فيروز ابادي 
ان بالده س����ترد على أي هجوم عسكري قد تشنه الواليات املتحدة 

وذلك بضرب القوات األميركية املرابطة في الشرق األوسط.
ونقلت عنه هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية قوله على هامش 
احتفال عسكري: ان أي غارة على ايران ستضع امدادات النفط في 
خط����ر، مؤكدا »اذا كانت أميركا تريد احلص����ول على نفط املنطقة 
وأسواقها فإن أسواق املنطقة ستنتزع من أميركا وستزيد سيطرة 

املسلمني على النفط«.

ضرار الرباح

5 ماليين دينار لـ »األعمال الممتازة« و3 أطباء في »الطب الطبيعي« عادوا عن استقاالتهم

صرف زيادات األطباء والممرضين الوافدين مطلع مايو
حنان عبدالمعبود

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وكيل وزارة 
الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قام مبخاطبة مدير 
إدارة املستودعات الطبية لتوفير جميع املتطلبات 
واملستلزمات اخلاصة بإجراء القسطرة اخلاصة 

مبرضى »ام إس« على وجه السرعة.
من جانب آخر، صرح د.العبدالهادي بأن صرف 
الزيادات على رواتب األطباء واملمرضني الوافدين 

سيتم مع مطلع الشهر املقبل.
وأضاف ان حقوق األطباء في الزيادة لن تضيع، 
مبين���ا ان كثرة العدد هي س���بب تأخر الصرف، 
حيث ان هناك 11 ألف ممرضة و5000 طبيب لكل 
منهم ملف. من جهة أخ���رى، صرح وكيل وزارة 
الصحة للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي بأن 

مكافآت األعمال املمتازة تبلغ 5 ماليني دينار سيتم 
صرفها خالل أيام بعد موافقة وزارة املالية وتوافر 
الدفعات الالزمة. الى ذلك، قدم 3 أطباء من العاملني 
في مستشفى الطب الطبيعي اعتذارا رسميا عن 
اس���تقاالتهم يوم أمس الى وزير الصحة د.هالل 
الساير، يتضمن إقرارا منهم بسحب تلك االستقاالت 
بعد ان قدموها أول من أمس. وكان هؤالء األطباء 
قد رفعوا أول من أمس كتاب استقالة احتجاجا من 
وجهة نظرهم على تدخل مديرة مستشفى الطب 
الطبيعي في جميع األعمال اإلدارية والفنية والطبية، 
األمر الذي حدا بالوزير د.الساير الى إبالغهم بأن 
هذه اخلطوة تعد ورقة ضغط وتهديدا مبطنا، ما 
جعل د.الساير يطلب من الشاكني استقاالت فردية 

لكل طبيب وفني على حدة.

صورة أرشيفية للرئيس السوداني عمر حسن البشير راقصا بالزي التقليدي
 في احد مهرجانات حتدي »اجلنائية الدولية« العام املاضي )أ.ف.پ(   ص36

الفهد تعهد باألخذ بمالحظات النواب وتزويد اللجان البرلمانية المختصة باألرقام الداعمة للخطة والتأكيد على مواءمة الميزانية معها

تضارب أرقام بين الميزانية العامة وخطة التنمية
الخرافي: الصواب جانب البراك حول نقلي لرسالة سابقة عن توجه لحل مجلس 
األمة بشكل غير دسـتوري وأتشرف بنقل رسـائل صاحب السـمو بكل دقة وأمانة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رغ���م اجلهود الكبي���رة التزال اخلط���ة التنموية وما 
يشتق منها من خطط سنوية تواجه بعض العثرات التي 
تتكشف أثناء نقاش البنود التفصيلية في اللجان البرملانية 

املختصة.
وف���ي هذا اإلطار قال رئيس اللجن���ة املالية البرملانية 
النائب د.يوس���ف الزلزلة ان اللجنة ل���م ترفض اخلطة 
السنوية وامنا انتقدت بعض أجزائها التي لم حتتو على 

أرقام تدلل على آلية التنفيذ.
وأضاف د.الزلزلة ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
أعضاء اللجنة طلبوا من احلكومة إسناد خطتها الى أرقام 
واضحة حتى تتم على ضوئها احملاسبة في نهاية العام.

وأش���ار الى ان أعضاء جلنة امليزانيات واحلس���ابات 

اخلتامية ذكروا ان هناك تعارضا بني ما قدم لهم من احلكومة 
بالنسبة للميزانيات وما هو مطلوب من اخلطة، مطالبني 

بضرورة تطابق تلك األرقام.
وبني د.الزلزلة ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية الش���يخ أحمد الفهد تعهد بأخذ كل تلك 
املالحظات في االعتبار وتزوي���د اللجنة باألرقام املدعمة 
للخطة والتأكيد على ان امليزانية ستكون متوائمة 100% مع 
اخلطة االستراتيجية، موضحا ان األمر اآلن بيد احلكومة 

حول موعد مناقشة اخلطة.
من جانب آخر، أعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
عن أسفه خلروج تصريح من الناطق الرسمي باسم كتلة 
العمل الش���عبي النائب مس���لم البراك عن إطار الصدق 

واألمانة في نقل ما يدور.
وقال اخلرافي في تصريح صحافي أمس من حق الزميل 
الفاضل مسلم البراك التصريح مبا يشاء ومن حقه وكتلته 
حضور االجتماعات التشاورية أو عدم حضورها، إال ان ما 

آملني هو عدم الصدق الذي جاء في تصريحه.
وأضاف: ال يوجد بالدس���تور ما مينع رئيس مجلس 
األمة من نقل رسائل صاحب السمو األمير، وأنا شخصيا 
أتش���رف بنقل رسائل سموه الى زمالئي النواب بكل دقة 

وأمانة.
وأوضح ان ما آمله في تصريح البراك »انني نقلت رسالة 
من صاحب الس���مو األمير في وقت سابق بوجود توجه 
حلل مجلس األمة حال غير دستوري«، مؤكدا ان »الصواب 

جانب األخ البراك في هذا األمر«.

تخفيض نووي واشنطن 
وموسكو بأمر »ستارت 2«

براغ � أ.ف.پ: في حدث أقل 
ما يوصف به انه تاريخي، وّقع 
الرئيسان األميركي باراك أوباما 
والروس���ي دمييتري مدڤيديڤ 
في براغ أمس معاهدة »ستارت 
2« التي تنص على خفض عدد 
النووية في واشنطن  الرؤوس 
وموس���كو الى 1550 أي بنسبة 
74% عن معاهدة ستارت األولى، 
وهو ما يوازي خفضا نسبته %30 
النووية مقارنة  الرؤوس  لعدد 
مع معاهدة موسكو التي وّقعت 

في 2002.
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تحديه لـ »الجنائية« 
ويخوض أول اختبار 
انتخابي في ربع قرن

دبي المتجددة .. ص21البحث عن »إيمة«.. ص43

عطل فني أّخر إعالن
3800 مرشح للتوظيف إلى اليوم

مصدر لـ »األنباء«: متابعة حثيثة ألوضاع 
مواطنينا في قيرغيزستان

مريم بندق
أعلن ديوان اخلدمة املدنية أنه س���يتم صباح اليوم إعالن 
اسماء ترشيح 3800 مواطن ومواطنة للتوظيف في الوزارات 
واجلهات احلكومية. وقالت مصادر مس���ؤولة ل� »األنباء« ان 
عطال فنيا طارئا حال دون إعالن األس���ماء اجلاهزة على نظام 
املعلومات املتكاملة أمس. وأكدت ان الدفعة اجلديدة تضم جميع 
الشهادات العلمية واألدبية من مختلف التخصصات وأيضا من 

املسجلني من غير حاملي الشهادات.

فيما تواردت أنباء صحافية أمس عن احتجاز عدد من رجال
األعمال الكويتيني والسعوديني في قيرغيزستان، وذلك في 
اليوم الثاني لالحتجاجات التي أسفرت عن سيطرة املعارضة 
القيرغيزية على مقاليد احلكم هناك، أكد مصدر حكومي ل�»األنباء«، 
امس ان هناك جهودا حثيثة واتصاالت جارية للوقوف على آخر 
التطورات، والتأكد من سالمة جميع مواطنينا في قيرغيزستان 

وتأمني كل ما ميكن ان يضمن سالمتهم.

الترقية باالختيار لـ 600 موظف
في »األشغال« األسبوع المقبل

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان الوزارة ستقوم خالل 
األس���بوع املقبل مبنح 600 موظ���ف وموظفة درجات الترقية 
باالختيار، مؤك���دا ان هذه الترقيات ستش���مل املوظفني غير 
الكويتيني س���واء من يعملون بنظام العقود أو املكافآت. وقال 
انه جار اآلن حصر كشوفات املوظفني بجميع قطاعات الوزارة 

الختيار من تنطبق عليهم الشروط.

البصيري: الوظائف اإلشرافية
 بـ »المواصالت« قيد الدراسة والتدقيق

أكد وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري ان الوظائف اإلشرافية مازالت حتت الدراسة 
بهدف التدقيق وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا في الوقت ذاته 
الى اعتماد الوظائف املمتازة التي س���يتم اإلعالن عن أس���ماء 
شاغليها مطلع األسبوع املقبل. وقال البصيري في تصريح ان 
هناك جلنة ستشكل األسبوع املقبل لدراسة التظلمات اخلاصة 
بدرجات االختيار ممن لم يحالفهم احلظ، بعد منحها لشاغلي 

الدرجة األولى عامة بدل متثيل.


