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المبارك قّلد الضباط القادة المرقين في »الداخلية« رتبهم الجديدة:
يجب مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن الوطن واستقراره  ص14

ماذا يحمل »يوم الكوادر« ؟
القحطاني يشدد على أهمية إقرار كادر المهندسين »المشروع والعادل«.. والنقابيون ال يمانعون في »زيادة مجزية« 

أرباح »الوطنية لالتصاالت« تنمو 5.8% للربع األول

مناورات »الرسول األعظم 5«  
تنطلق اليوم .. والكويت: 
ال نشّكك في نوايا طهران

2500 دينار هدية الشيخ 
سالم العلي لمنتسبي الحرس.. 

والصرف »كاش« خالل أيام
عبدالهادي العجمي ووكاالت

ابتداء من  تطلق طه����ران 
اليوم مناورات »الرسول األعظم 
5«، مؤكدة انها »ليست تهديدا 
ألي دولة صديقة«. من جهتها، 
أكدت مصادر عسكرية كويتية 
رفيعة أن من حق أي دولة أن 
جتري مناوراتها ضمن حدودها 
البحري����ة والبرية، وأضافت: 
جمهوري����ة إيران اإلس����امية 
جارة وصديقة وال نشكك في 

نواياها مطلقا.

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
املجلس األعلى للحرس الوطني بحث خال 
اجتماعه أمس آلية صرف هدية سمو الشيخ 
س����الم العلي ملنتسبي احلرس الوطني، 
وقرر مبدئيا أن يت����م صرفها خال أيام 
قليلة. وأوضحت املصادر ان قيمة املنحة 
2500 دينار، وان عدد املستفيدين يبلغ 
12500 من العسكريني واملدنيني واملهنيني 
واملتقاعدين، الفتة الى أن الصرف سيكون 
»كاش« من مقر رئاسة احلرس، ومرجعة 

تأخر صرف الهدية ألسباب فنية.
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»تويوتا« تعلن ضبط برمجة نظام األ
الثبات اإللكتروني للس�يارة 
 GX460 الرياضي�ة لكزس
م��ودي�ل 2010    ص42

»االمتياز لالستثمار« تتخارج مبكرًا من محفظة 
ب�روة الح�ي المال�ي العقارية وت�ودع 500 
مليون ري�ال قطري ف�ي حس�ابات عمالئها 
كل ح��س�ب نس��بة مش�ارك�ته   ص36

حقوق المرأة.. تجزئة وتعطيل
حسين الرمضان � ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
يواجه قانون احلقوق املدنية 
العديد من  للم���رأة  واالجتماعية 
الصعوبات في طريق إقراره، أبرزها 
اختاف الرؤى النيابية حول آلية 
القانون وتفاصيل مواده، باالضافة 
الى حتفظ احلكومة على بعض املواد 
التي ترى انها ذات كلفة مالية عالية 
على امليزانية. مصادر مطلعة أبلغت 
»األنباء« بأن اللجنة البرملانية أنهت 

تقريرها اخلاص بالقانون ورفعته 
الى املجلس متهيدا إلدراجه على 
جدول أعمال جلس���ة 27 اجلاري 
ليناقش األربعاء املقبل في اجللسة 
التكميلية حسب التكليف الصادر 
الى اللجنة. وأضافت املصادر ان 
تقرير اللجنة رفع بشكل مجزأ وغير 
مكتمل، حيث احتوى على تغطية 
احلقوق الوظيفية والتأمينية وأغفل 
حقوق املرأة في قطاع اخلدمات مثل 

اإلسكان والصحة والتعليم.

أسامة أبو السعود
ماذا يحمل يوم الكوادر؟ سؤال يحسمه مجلس اخلدمة املدنية 
بشكل نهائي اليوم لدى نظره في الكوادر ال� 37 املقدمة من بعض 
الوزارات واجلهات احلكومية، وكذلك الزيادات املالية، وأكدت 
مصادر مطلعة ل� »األنباء« أن احلسم لن يتعدى خيارات ثاثة 
وهي: زيادة مالية حقيقية في البدالت، أو زيادة مالية مقطوعة، 

أو استبعاد بعض الطلبات لعدم أحقيتها في الزيادة.
نقابيا ومجتمعيا تتابعت املطالب بضرورة النظر في الفئات 
التي تستحق كوادر، فقد شدد رئيس جمعية املهندسني م.طال 

القحطاني على أهمية إقرار كادر املهندسني، مشيرا إلى جتمع 
قادم للمهندس����ني التخاذ اإلج����راءات العملية للحصول على 

حقوقهم املشروعة والعادلة.
وأكد أمني س����ر االحتاد الوطني لعم����ال وموظفي الكويت 
ورئيس نقابة اخلدمة املدنية انور الداهوم ان »الزيادات رمبا 
تكون احلل، شرط ان تتساوى مع اعلى زيادة حصلت عليها 
اي من املؤسسات أو اجلهات احلكومية« واشار إلى أنه ال ميكن 
القبول بزيادة 50 أو 100 دينار، بل يجب أن تكون شاملة لكل 

املؤهات.

مفوضة األمم المتحدة: منطقة الخليج حققت 
تقدماً كبيراً في مجال حقوق اإلنسان   ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان نافي بيالي

مبارك الساير عبدالرحمن زمان
التفاصيل ص48

قفزت أرباح الشركة الوطنية لاتصاالت للربع األول بنسبة %5.8 
 لتس����جل 16.2 مليون دينار أي ما يعادل 32.3 فلسا للسهم مقارنة 
ب� 15.3 مليون دينار أي 30.5 فلسا للسهم خال نفس الفترة من 2009، 
 فيما منت حقوق املساهمني 28.5% لتسجل 497.8 مليون دينار مقارنة 
ب� 387.4 مليون دينار في 2009.  هذا، وقد سجل إجمالي املوجودات 

التفاصيل ص 37املتداولة 258.15 مليون دينار. التفاصيل ص 4

كاميرا مراقبة على السور اخلارجي لسفارتنا في بيروت حطمها جمهور 
النجمة الغاضب من خسارة فريقه أمام القادسية 

اعتداء 
جماهير 

النجمة على 
سفارتنا في 
بيروت يثير 

موجة من 
االستنكار 
في لبنان

ص50
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