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3 معالجات رئيسية لـ »الكوادر«
نسـبة الزيـادة في البدالت بيـن 15 و25 و50% من إجمالـي المبالغ الواردة في الطلبات .. ومسـطرة واحـدة لزيادة القانونيين فـي »الخبراء« و»البلديـة« و»التحقيقات« وال مسـاواة مع »الفتوى«

محمد الصباح يترأس اجتماع »الخدمة المدنية« 22 الجاري ويؤكد أنه ال تسويف أو تأخير في تسوية القضية.. وهناك 118 طلبًا سيتم إقرارها

األنباء  االقتصادية

بنشـر  تنفـرد  »األنبـاء« 
أبدتهـا  مالحظـات   3
مؤسسـة التأمينات على 
ص38 التخصيص  قانـون 

بنشـر  تنفـرد  »األنبـاء« 
المقترحـة  التعديـالت 
مـن اتحـاد الشـركات 
االستثمارية على مشروع 
قانون الشركات التجارية

 ص44 و45

 مريم بندق ـ بيان عاكوم
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير 
الش���يخ د.محمد الصباح  اخلارجية 
أنه ال تأخير وال تسويف في تسوية 
قضية الكوادر والتي س���تتم الشهر 
اجلاري وحتديدا في اجتماع مجلس 
اخلدمة املدنية 22 اجلاري وأن هناك 
118 طلبا سيتم إقرارها على ان يسبق 
هذا االجتماع اجتماع للجنة الوزارية 
الثالثية التي تضم وزير اخلارجية الى 

جانب وزيري الدولة لشؤون مجلس 
الروضان واملالية  الوزراء روض���ان 
مصطفى الشمالي الستعراض التكلفة 
املالية اإلجمالية املتوقعة العتماد هذه 

البدائل.
 مصادر حكومية رفيعة كشفت في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان رؤية 
املعاجل���ة للبدائل املطروحة للكوادر 
التي تدخل في إطار تسوية القضية 
تدور حول 3 معاجلات رئيسية، األولى: 

اعتماد زيادة مالية حقيقية في البدالت 
لبعض موظفي الدولة تتفاوت نسبها 
بني 15 و25 و50% من نس���بة الزيادة 
الواردة في بع���ض الطلبات املقدمة، 
الثانية: إقرار زيادة مالي��ة مقطوع��ة 
ال تدخل ضمن الراتب األساسي لبعض 
الطلبات األخرى، الثالثة: اس���تبعاد 
بعض الطلبات لعدم أحقيتها في الزيادة 
في الوقت احلالي، واستدركت املصادر: 
إال أن هذا األمر ال يجد قبوال كبيرا لدى 

اعضاء مجل���س اخلدمة املدنية ومن 
الوارد ان تشملهم الزيادة املقطوعة. 
وعن التصورات القابلة للتنفيذ شبه 
املتفق عليها حتى اآلن كش���فت املصادر 
عن انه سيتم توحيد � ومبسطرة واحدة � 
بدالت الزيادة بني القانونيني في ادارة 
اخلب���راء واالدارة العامة للتحقيقات 
وبلدية الكويت نافية في الوقت نفسه 
مس���اواة أي منهم م���ع ادارة الفتوى 

والتشريع.

رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة
 علي التريكي لـ »األنباء«: 

إذا وافق العرب 
على إقامة دولة 

فلسطينية
 فسيوافق
 المجتمع

 الدولي
ص12

الزلزلة لـ »األنباء«: الحكومة تتجه لتخفيض نسبة 
االستقطاع للمستفيدين من صندوق المعسرين

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعثت احلكومة برس��ائل عدة الى مجلس األمة 
تتعلق مبشاريع محل خالف نيابي � حكومي في 
س��عيها احلثيث إليجاد نقاط التقاء بني السلطتني 
للتوافق بشأنها وإغالق ملفاتها. أولى تلك الرسائل 
ما أفصح عنه رئيس اللجن��ة املالية واالقتصادية 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة عن توجه احلكومة 
نحو تخفيض النس��بة املستقطعة من الراتب فيما 
يخص قضية صندوق املعسرين. وقال الزلزلة في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان اللجنة املالية ستقوم 
بإعداد تقريرها األس��بوع بعد املقبل عن التقرير 
الوارد من احلكومة بش��أن إسقاط فوائد القروض 

الذي ردته احلكومة للمجلس وحتيله على جدول 
األعمال ليتخذ فيه املجلس ما يراه مناسبا. وأوضح 
الزلزلة ان هناك تعديالت مقدمة من احلكومة وأخرى 
م��ن النواب إال ان احلكومة ل��م تعط رأيها النهائي 
للجنة، مضيفا: »منى الى علمي ان احلكومة تتجه 
لتخفيض نسبة االستقطاع من الراتب«. وزاد بقوله 
ان اللجنة املالية البرملانية ستجتمع غدا مع القطاع 
النفطي ملناقشة 3 اقتراحات بقوانني أولها عن تنظيم 
عملي��ة تعيني املجلس األعلى للبترول والثاني عن 
تنظيم تعيني رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية 
والثالث عن تنظيم املعلومات اخلاصة باالحتياطي 

النفطي في الكويت. 

الموافقة على وضع
»غير محدد« في خانة 

شهادات ميالد البدون
فرج ناصر ـ محمد الدشيش

كشف مصدر مسؤول بوزارة 
الصحة عن ان وزارة الداخلية 
أبدت موافقتها على ان يتم وضع 
غير محدد اجلنس����ية في خانة 
البدون. وقال  ش����هادات ميالد 
املصدر ان »الصحة« س����تقوم 
باستخراج شهادات ميالد للبدون 

خالل األسابيع املقبلة.

نافعة لـ »األنباء«: الكويت 
أبعدت 17 مصريًا شاركوا 
في تجمع دعم البرادعي

هشام يونس
أعل����ن د.حس����ن نافعة أحد 
الوطنية لدعم  منسقي احلملة 
املدي����ر العام الس����ابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ان السلطات 
الكويتية أبعدت 17 مصريا تباعا 
اعتبارا م����ن ظهر امس وصلوا 
بالفع����ل إلى مطار القاهرة على 
خلفية املشاركة في تنظيم جتمع 
لدعم د.محمد البرادعي. وأضاف 
القائمني على احلملة تابعوا  ان 
إجراءات إبعاد الوافدين ال� 17 وان 
السلطات األمنية في مطار القاهرة 
لم تقم باحتجازهم وسمحت لهم 

باالنتقال إلى أماكن سكنهم.
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كارثة رئاسـية 
پولندية: مصرع 
كاتشينسـكي 
قادتـه  وكبـار 
بتحطم طائرته 
روســـيا في 
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3 عناصــر تتحّكــــم
 فـي اتجاهـات السـوق
فـي الفتـــرة المقبلـة 
توزيعات »زين«.. والنتائج.. 
ص40 »أجيليتي«  وموقف 


