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الشمالي لـ »األنباء«: الزيادات المالية بميزان العدالة
مريم بندق

يوم عمل ش���اق وطويل ينتظر أعضاء مجلس 
اخلدم���ة املدنية غدا، حيث وج���ه رئيس الديوان 
عبدالعزيز الزبن رسميا الدعوات حلضور االجتماع، 
الذي يبدأ عند العاشرة صباحا وسيظل منعقدا حتى 
االنتهاء من حسم جميع طلبات الكوادر والزيادات 
املالية املقدمة من اجلهات احلكومية بحسب تأكيدات 

مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء«.
 وقالت مصادر انه س���يتم خالل هذا االجتماع 
إقرار الزيادات املطلوبة »لط���ي هذا امللف نهائيا 
وعدم احلدي���ث عنه ملدة 5 س���نوات مقبلة على 
األقل«. وأضافت املصادر: سيسبق هذا االجتماع 

لقاء اليوم ألعضاء اللجنة الوزارية الثالثية التي 
تضم نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية رئيس 
مجل���س اخلدمة املدنية باإلنابة الش���يخ د.محمد 
الصباح ووزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ووزير املالية مصطفى الشمالي 
للتدقيق ف���ي التكلفة اإلجمالية املطلوبة لتغطية 
التصورات املرفوعة من ديوان اخلدمة املدنية.. وعن 
التص���ورات املرفوعة من الديوان جددت املصادر 
القول بحسب ما نشر في »األنباء« بتاريخ 11 أبريل 
اجلاري أنها تتضمن 3 معاجلات رئيسية: األولى 
اعتماد زيادة مالي���ة حقيقية في البدالت لبعض 
موظفي الدولة تتفاوت نسبها بني 15 و25 و%50، 

والثانية إقرار زيادة مالية مقطوعة ال تدخل ضمن 
الراتب األساسي لبعض الطلبات األخرى، والثالثة 
استبعاد بعض الطلبات لعدم أحقيتها بالزيادة. 
وحول مبالغ الزيادات املالية املتوقع إقرارها من 
قبل املجلس اكتفى وزير املالية مصطفى الشمالي 
ردا على سؤال ل� »األنباء« بالقول »سنعمل على 
أن نعتم���د الزيادات املالية وفق���ا ملبادئ العدالة 

واملساواة واملصلحة العامة«.
وأضاف: سنتعامل مبيزان العدالة الذي أصبح 
واضحا في ظل الدراس���ات العملي���ة املرفوعة إلى 
املجلس وأيضا في إطار اللوائح الوظيفية والنظم 

والقوانني املطبقة.

»الوزارية الثالثية« تجتمع اليوم لتقدير التكلفة.. واجتماع »الخدمة المدنية« مفتوح غدًا حتى االنتهاء من حسم الطلبات

يعود نهاية األسبوع الجاري

المحمد إلى جنيڤ في إجازة خاصة
بيان عاكوم

أفادت مصادر مطلعة بأنه مت تأمني سفر 
س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد م���ن باريس الى جني���ڤ في زيارة 
خاصة وتوقعت املصادر ان يعود الى الكويت 
نهاية هذا االسبوع في حني ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وو زير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح ووزير املالية عادا »امس« 

الى الكويت.
وأش���ارت املصادر الى ان زيارة س���موه 
الى س���لوڤينيا وپولن���دا مت تأجيلها لفترة 

الحقة.

»المادة الثانية« و»األحزاب« يعرقالن تعديل الدستور
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أفسحت دعوة النائب علي الراشد لتعديل الدستور 
املجال أمام الكتل والتيارات السياس���ية لتجهيز ما 
لديه���م من اقتراحات بهذا اخلصوص لطرحها على 
الساحة. فقد أفصح النائب علي الراشد في تصريح 
صحافي عن مالمح التعديل ال���ذي يعتزم تقدميه 

ليحصره في 4 مواد هي 80 و98 و100 و147.
وفي هذا السياق قال النائب د.فيصل املسلم في 
تصري���ح صحافي ان هذه التعديالت تؤكد ما أثاره 
سابقا بأنها »تعديالت حكومية بوجه نيابي«، ولن 

تنطلي على الشعب الكويتي محاوالت »دس السم 
في العس���ل«. وأضاف: اذا فرض ه���ذا األمر فهناك 

استحقاقات أهم سيسمعها من به صمم.
وفي اإلطار ذاته أكدت مصادر نيابية مطلعة ان 
ع���ددا من النواب يعكفون حاليا على صوغ اقتراح 
لتعديل املادة الثانية من الدس���تور، بحيث تصبح 
»الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع« األمر 
الذي يفتح شهية بعض التيارات األخرى لتعديالت 
جديدة أهمها ما يتعلق بإشهار األحزاب السياسية 

والنص عليها في مواد الدستور صراحة.

كتل سياسية ونيابية تصوغ اقتراحات  بشأنها.. والمسلم يلوّح باستحقاقات سيسمعها مَن به صمم
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تعديالت الراشد المقترحة 

»هبوب« الكويتي ـ األميركي
كافح اإلرهاب وحمى الشخصيات المهمة

نفذت اإلدارة العامة لقوات األمن اخلاصة )إدارة حماية الشخصيات( بوزارة الداخلية مترينا مشتركا 
حتت مس���مى »هبوب« مع الس���فارة األميركية لدى البالد في أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية. 
واش���تمل التمرين على عمل س���يناريوهات من الواقع، حيث مت تعطيل مصفحة بس���بب االعتداء ومت 
نقل الضيف وإزاحة سيارة اإلرهابي عن املوقع بعد تفجير وتعطيل املوكب وإخالئه بواسطة الطيران 

العمودي وإخالء الشخصية املهمة بالدراجة النارية.

هيليكوبتر شاركت في مترين »هبوب« الكويتي ـ األميركي أمس 

رجال حماية الشخصيات أثناء محاولة إنقاذ الضيف من السيارة املصفحة خالل التمرين

< زيادة عدد الدوائر االنتخابية إلى 6 والنواب إلى 72.
< تصويت املجلس على الثقة باحلكومة من قبل النواب قبل مباشرة أعمالها.
< تزكية االستجواب ألي وزير من 4 نواب واستجواب رئيس احلكومة من 9 

نواب بخالف النائب املستجوب.
< عدم التعاون مع رئيس الوزراء يقدم من 15 نائبا بدال من 10.

< أي اقتراحات نيابية بتحميل امليزانية أعباء مالية توجب إيجاد بدائل لتوفير 
االعتمادات على حساب بنود موجودة في امليزانية أصال.

سياسـة القطيع تهـوي بالبورصة  ص45»الشعبي« يقدّم تعديالته على »الخصخصة« اليوم أو غداً ويعلن »حشد« خالل 6 أشهر     ص3

البصيري أجرى حركة تعيينات في »المواصالت«
فرج ناصر

أصدر وزير املواصالت د.محمد البصيري قرارا يقضي بتعيني 
الوكيل املساعد لشؤون التخطيط وليد النجار وكيال للشؤون 
اإلدارية، وقبالن العازمي مديرا لشؤون املوظفني ومديرا خلدمات 
املشتركني، وراشد امليع مديرا لقطاع البريد، وعادل دشتي مديرا 
لقطاع النقل واملعلومات، وسماح أبوالبنات مديرا لقطاع االتصاالت 
واخلدمات الدولية، مع إعفاء مدير إدارة القطاع البريدي السابق 
سعود العسعوسي ومدير إدارة قطاع االتصاالت منصور البدر 

من منصبيهما.

سالمات بو مشعل 
النائ���ب خل���ف  أج���رى 
دميثير عملي���ة جراحية في 
أحد مستشفيات أملانيا تكللت 
بالنجاح، حيث يقضي اآلن فترة 
نقاهة. »األنباء« تتمنى للنائب 

دميثير الصحة والسالمة.
 »أجر وعافية ما تشوف شر 

يا بومشعل«.


