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»عاصف�ة  د.العجي�ري: 
الس�بت« لم تش�هدها 
عامًا   65 من�ذ  الكويت 
سيك��ون  والطق�س 
األي�ام  خ�ال  صح�وًا 
الثاث�ة المقبل�ة   ص13

األنباء  االقتصادية

إبراهيم دبدوب

دب�دوب: »الوطن�ي« 
مستعد  لشراء الحصة 
بين  عليها  المتن�ازع 
و»ال�دار«  »التج�اري« 
ص44 »بوبي�ان«    ف�ي 

غياب الشفافية وسرية 
يصّعب��ان   .. التقاري�ر 
تقييم إدارات المخاطر 
ص36 البن�وك   ف�ي 

بدائل الكوادر: زيادات مالية بين 150 و500 دينار
مريم بندق � حنان عبد المعبود

قبل أيام من اجتماع مجلس اخلدمة املدنية املقرر عقده اخلميس 
املقبل لبحــث بدائـل الكــوادر، كشـــفــت مصادر حكوميــة رفيعــة 
في تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان ديوان اخلدمــة املدنيــة خلص 
الى بلورة لرؤيــة حول البدائل للكوادر املستحقة فقــط املرفوعـــة 

الى مجلس اخلدمة املدنية.
 وقالت املصادر ان هذه الرؤية تعتمد زيادات مالية موحدة جلميع 
الطلبات املقدمة ذات طبيعة العمل الواحدة في جميع اجلهات والوزارات 
احلكومية. واستدركت املصادر بقولها: سيختلف احلد األقصى وكذلك 
األدنى للزيادات املالية بني أصحاب هذه الطلبات بالنظر الى نقطتني 
أساســـيتني، األولى احلاجة الى هذا التخصص والثانية آخر زيادة 

حصل عليها العاملون فيه.
وسيعتمد املجلسـ  وفقا ملا انفردت بنشره »األنباء«ـ  في اجتماعه 
22 اجلاري القائمة األولى من هذه الطلبات املتشابهة في بدل طبيعة 
العمل للقانونيني سواء في إدارة اخلبراء أو اإلدارة العامة للتحقيقات 

أو البلدية إضافة الى القانونيني في جميع وزارات الدولة.
وعن املبالغ املقترحة للزيادة، أجابت املصادر: املبالغ املقترحة من 

اآلن تبدأ من 500 دينار كحد أقصى وتنتهي بـ 150 دينارا.
وجددت املصادر التأكيد على ما نشرته »األنباء« من أنه مت جتميد 

الكوادر املقدمة الرتفاع تكلفتها الى 300 مليون دينار.
من جهة اخرى، صرح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
بأن هناك دراسة خاصة بالكوادر الفنية املختلفة بالوزارة من مختبرات 
وأشـــعة وتغذية وغيرها، وبني أن هذه الدراســـة قد مت االنتهاء منها 
بالفعل، وقال العبد الهادي »إن الكوادر الفنية ســـيتم إقرارها إن شاء 

اهلل، دون تأخير ودون إقرار كادر لفئة وترك فئة أخرى«.

السفيرة األميركية: تقارب بين دمشق وواشنطن و»أحّب سورية وايد«

السفير السوري: تهديدات إسرائيل
ال تخيفنا وسنرّد إذا تعرضنا لهجوم

سفارتنا في لندن نقلت 50 مواطنًا 
إلى فنادق قريبة من »هيثرو« المبارك: »الرافال« تحت التقييم

والصفقة لن تتم إال بصورة  دستورية

بيان عاكوم
كان االحتفال بعيد اجلالء أول من أمس مناسبة جيدة لرصد التقارب 
السوريـ  األميركي الذي متثل في حضور السفيرة األميركية ديبورا جونز 
التي أكدت أن »هناك حوارا مهما بني ســـورية وأميركا« مشددة على أنها 
»حتب سورية وايد«.  السفير السوري بسام عبداملجيد أعلن أن »التهديدات 
اإلسرائيلية ال تخيفنا وسنرد إذا تعرضنا لهجوم« وأبرز الوزير د.محمد 

البصيري دعم الكويت لسورية »في كل أزماتها«.

أعلنت سفارتنا في اململكة املتحــدة امس عن بدء اجراءات نقل املواطنــني 
الكويتيـــني املتواجديــن على االراضي البريطانية الى فنادق قريبة من 
مطار هيثرو حتى فتح االجواء.  وذكرت السفارة في بيان صحافي ان هذه 
اخلطوة جاءت بناء على توجيهات صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بضرورة متابعة شـــؤون واحوال جميع املواطنني املتواجدين في 
اخلارج وتقدمي كل التسهيالت الالزمة لهم ممن تعذر سفرهم ولم يتمكنوا 
من العودة الى البالد جراء اغالق املطارات بسبب الرماد البركاني.  وقد قامت 
السفارة بحجز احد الفنادق القريبة من مطار هيثرو صباح امس ونقلت 
الدفعة االولى من املواطنني والبالغ عددهم 50 شخصا اليه في حني مت نقل 
الدفعة الثانية مســـاء امس الى نفس الفندق. هذا وتابع مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه مساء أمس جهود سفاراتنا بالدول األوروبية ملساعدة 

الكويتيني املوجودين هناك واملتعذرة عودتهم بسبب البركان.
 من جهة اخرى، أعلنت سلطات املالحة اجلوية التركية في بيان امس 
ان سحب الدخان البركانية املنبعثة من بركان ايسلندا وصلت امس الى 
تركيا، مشيرة الى اقفال املجال اجلوي في ثالث محافظات شمالي تركيا.  
وفي السياق نفسه قررت السلطات الفرنسية واإلسبانية واألملانية امس 

إعادة فتح بعض املطارات.

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

طمأن رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة الشــــيخ جابــــر املبارك 
النواب أمس إلى ســــالمة موقف 
احلكومة من صفقة طائرات الرافال 
الفرنسية، مؤكدا ان الصفقة لم 
تبرم بعد وأنها ماتزال في طور 

الدراسة.
 وقال الناطق الرسمي باسم 
احلكومة وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري، 
عقب انتهاء اجتماع جلنة الداخلية 
البرملانيــــة، ان رئيس  والدفاع 
احلكومة باإلنابة تعهد أمام النواب 

بعدم االلتزام بأي صفقة إال من 
خالل األطر الدستورية والقانونية 
والرقابية، مشيرا الى ان وزارة 
الدفاع ستزود »الداخلية والدفاع« 

بالتقارير الـ 4 عن الصفقة.
 وفــــي موضوع آخــــر، أعلن 
د.البصيــــري ان احلكومة تتجه 
لتقــــدمي تعديالت علــــى قانون 
اخلصخصــــة، مراعيــــة بذلــــك 
مالحظــــات النواب التي طرحت 
خالل جلسة إقرار القانون مبداولته 
األولى. وأوضح د.البصيري ان 
احلكومة بصدد دراسة املالحظات 
النيابية، خصوصــــا ما يتعلق 
بالقطاع النفطــــي، »وإذا وجدنا 

ان املصلحة تقتضي اســــتثناء 
القطاع النفطي من اخلصخصة 
فال مانع لدينا من حيث املبدأ على 
ذلك«، مستدركا: لكن هذا سيتم 
بعد مناقشــــة هذا املوضوع مع 

اجلهات املعنية. 
وأمس، قدم النواب د.فيصل 
املســـلم ود.وليد الطبطبائي 
ود.جمعان احلربـــش وفالح 
الصواغ وحسني مزيد تعديالتهم 
على القانون، فيما رفض النائب 
دليهي الهاجري القانون، مشددا 
على ان القطاع النفطي ناجح 
وتخصيصـــه جرميـــة بحق 

الكويت.

ستطّبق على المستحقين فقط وتبدأ بالقانونيين وتختلف حسب الحاجة إلى التخصص وآخر زيادة تم الحصول عليها.. وإقرار كوادر »الصحة« قريبًا
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الشيخ جابر املبارك ود.محمد البصيري والفريق الشيخ أحمد اخلالد وأركان وزارة الدفاع خالل اجتماع »الداخلية والدفاع«

امللكة رانيا العبداهلل خالل املؤمتر الصحافي

العبداهلل رانيا  الملكة 
تطل���ق مب���ادرة

فلسطين«   »مدرس�تي 
تأهي��ل  إلع���ادة 
القدس  م���دارس 
ص55 الش�رقي��ة 

التفاصيل ص4


