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األنباء  االقتصادية

الشيخ عبداهلل آل ثاني

لبناني يحمل رغيفا من اخلبز والعلم الوطني خالل إضراب س��ائقي النقل العام بس��بب 
زيادة أسعار البنزين أمس                  )رويت��رز(

الشيخ أحمد العبداهلل وسعد الشويب وسامي الرشيد عقب 
إزاحة ستار افتتاح املركز

)كرم دياب( املزيدي والهاجري يتجوالن في املعرض

حمد املرزوق

آل ثان�ي: إجمالي إي�رادات »الوطنية 
لالتصاالت« يقف�ز 12.6% للربع األول 
مسجاًل 125.9 مليون دينار.. و»كيوتل« 
ترب�ح 1.2 ملي�ار ريال قط�ري  ص24

أرباح  الم�رزوق: 6.2 ماليي�ن دين�ار 
تمثل  األول  الربع  في  المتحد«  »األهلي 
بداية إيجابية ف�ي ظل ظروف األزمة 
وانعكاسًا الس�تقرار أداء البنك ص25

زيادات بأكثر من 200 مليون دينار 
نسب الزيادة 5 و15 و25 و50% من المبالغ  المقترحة  ل� »التحقيقات« والقانونيين في »البلدية« والمهندسين والطيران المدني والموانئ وبنك التسليف

جلسة خاصة للمزايا الوظيفية للكويتيين وأخرى لزيادات  الوافدينإحال�ة  كادري »الخبراء« و»الفتوى« مرة أخرى إلى مجلس الوزراء

مجلس الخدمة المدنية أقر خالل اجتماع ماراثوني استمر 7 ساعات  مزايا مالية ل� 20 فئة من الكوادر ال� 37

المخزون اإلستراتيجي المائي في أعلى مستوياته
دارين العلي

ردت وزارة الكهرباء واملاء على املش����ككني في قدرة عمل 
الوحدات الغازية التابعة ملشروع طوارئ 2007 وما تردد حولها 
من انها مولدات »سكراب«، وقال مدير محطة الصبية م.محيي 

الدين جنم إن الوحدات تعمل بكامل قدرتها االنتاجية.
وأشار جنم الى ان احدى هذه الوحدات تخضع حاليا ألعمال 

الصيانة وتدخل اخلدمة الش����هر املقبل، الفتا الى ان محطة 
الصبية بكامل وحداتها مستعدة ملواجهة الصيف املقبل.

وبخص����وص الوضع املائ����ي أوضح جن����م ان املخزون 
االس����تراتيجي يحقق أعلى مس����توياته ب� 30 مليون غالون 
يوميا من انت����اج املقطرات حيث بل����غ 2340 مليون غالون 

إمبراطوري.

مريم بندق
خلص مجلس اخلدمة 
ف����ي اجتماعه  املدني����ة 
الذي استمر  املاراثوني 
7 ساعات أمس  برئاسة 
نائ����ب رئي����س الوزراء 
ووزير اخلارجية رئيس 
مجل����س اخلدمة املدنية 
باإلنابة الشيخ د.محمد 

الصباح الى قرارات حاس����مة فيما 
يتعلق بالكوادر ال����� 37 والطلبات 
املالية ال� 86. وقالت مصادر حكومية 
رفيعة ل� »األنباء«، ان املجلس اعتمد 
مزايا مالية لبعض أصحاب الكوادر 
ال� 37 تراوحت نسبتها بني 5 و15 و25 
و50% من املبالغ املقترحة، ورأى ان 
بعض هذه الكوادر كاخلبراء يحتاج 
إصدار قرار خاص بها الى قرار من 
مجلس الوزراء. وبناء عليه، قرر عدم 
مناقش����ة كادر اخلبراء وكادر إدارة 
الفتوى والتش����ريع على ان يصدر 
بهما قرار من مجلس الوزراء. وأجل 
املجلس أيضا مناقشة املزايا الوظيفية 
دد  للطلبات املالية ال� 86 الى جلسة تحُ
الحقا. ورأى ان إقرار زيادات مالية 
أو وظيفية للوافدين يحتاج الى عقد 
جلسة خاصة ملجلس اخلدمة املدنية 

س����تتم الحقا. وعودة 
الى املزاي����ا املالية التي 
اعتمدها مجلس اخلدمة 
أمس، أوضحت املصادر 
ان املجلس اعتمد مزايا 
مالية ملا يقارب 20 فئة 
 وظيفي����ة م����ن الكوادر 
العاملون  ال� 37 منه����ا 
التحقيقات  إدارة  ف����ي 
ب����وزارة الداخلية، القانونيون  في 
البلدية واملهندسون والطيران املدني 
ومؤسس����ة املوانئ وبنك التسليف 
وغيره����ا. الى ذل����ك، قالت مصادر 
حكومية أخرى ان كل هذه القرارات 
التي أصدرها املجلس تظل في إطار 
التوصي����ات، إذ ان تغطي����ة مجمل 
الطلبات تتاج الى ما ال يقل عن 200 
مليون دينار وهذا يحتاج الى قرار من 
مجلس الوزراء على اعتبار ان قرار 
زيادة املزايا الوظيفية الذي يأتي بناء 
على نسب التضخم وللقضاء على 
الفروقات احلالية هو قرار سياسي 
باألصل وليس قرارا فنيا، لذلك يؤكد 
مجلس اخلدم����ة املدنية ان قراراته 
مجرد توصي����ات وملجلس الوزراء 
القرار النهائي بشأنها وفقا ملا يراه 

مناسبا.

وزارة الكهرباء والماء أكدت أن وحدات طوارئ 2007 ليست »سكرابًا«

ال لألحزان

نحن في ليل تكثر عقاربه اللدّاغة
ص21بقلم: يوسف عبدالرحمن

بقلم: صالح الشايجي

الشيخ د. محمد الصباح

لبنان: إضراب البنزين يزاحم 
»البلدية« و»التهديدات الخارجية«

بي���روت: ما بني تهديدات خارجية تلّوح بها إس���رائيل وأخرى 
داخلية تتدم مع اقت���راب االنتخابات البلدية، نفذت اتادات 
قطاع النقل البري ونقابات الس����ائقني العموميني إضرابا تذيريا 
أمس احتجاجا على ارتفاع سعر الب���نزين، وأعلن رئي����س االتاد 
العمالي العام غسان غصن دعمه لإلضراب التحذيري، متهيدا لإلضراب 
العام الشامل في 19 يونيو املقبل، وشمل اإلضراب الطرق الرئيسية 
ش���ماال وجنوبا وبقاعا، حيث جرى قطع الط��رقات بالس����يارات 
والعوائق. وقد أكد مجلس الوزراء اهتم���امه باملط���الب العمالية، 
وأعلنت وزارة األش���غال العامة والنقل إجناز خطة للنقل مبوافقة 

كل النقابات.

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

بالصورة والتصريح، رد التكتل 
الشعبي أمس على ما اعتبره مراقبون 
ووس����ائل إعالم شقاقا في صفوف 
التكتل بعدما شهده التصويت على 
املداولة األولى لقانون اخلصخصة 
والذي أيده النائب أحمد السعدون 
في ظل معارضة النواب مسلم البراك 
وم.خالد الطاحوس وعلي الدقباسي. 
ففي مكتب زعيم التكتل السعدون، 
اجتم����ع التكت����ل بكام����ل أعضائه 
األربع����ة، وصرح البراك بأنه ليس 
بني التكتل خالف وإمنا اختالف في 
وجهات النظر يثري النقاش واملهم 
هو ما س����نتوصل إليه في النهاية. 
وزاد البراك: ان التكتل سيقدم األحد 
املقبل وبكامل أعضائه تعديالت على 
قانون اخلصخصة، مؤكدا ان هذا أبلغ 
رد على اإلعالم الفاس����د. واستطرد 
البراك: املش����رعون الدس����توريون 
كانوا واضحني في قضية عدم جواز 
تخصيص القط����اع النفطي والغاز 
والثروات الطبيعية واملرافق العامة، 
حيث إنها ملك للشعب، وأشار الى 
ان التعديالت التي سيقدمها التكتل 
بنيت على املادة 152 من الدستور، 
وستكون شاملة ومبددة لكل املخاوف 
 ف����ي هذا الش����أن. وش����دد على أنه 
ال يجوز دستوريا تخصيص قطاعات 
الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون 

كما ورد في القانون. 

»الشعبي«  بكامل أعضائه في مكتب زعيمه:
 ال خالف بل اختالف في وجهات النظر

البراك: ليس المهم كيف اختلف التكتل بل كيف سيتفق في األيام المقبلة

ال »خصخصة« وال »خبرة« في جلسة الثالثاء
فيما يتزاي����د اجلدل حول قانوني اخلصخصة 
واخلبرة قال مصدر مطلع ل� »األنباء« ان القانونني 
لن يدرجا على جدول أعمال جلسة الثالثاء املقبل، 
مع إبقائهما لدى اللجنة املختصة الستكمال مناقشة 
التعديالت املقدمة عليهما من قبل النواب واحلكومة. 
وأشار املصدر الى ان اجلدل الدائر حول »اخلصخصة« 
يوجب منح اللجنة املالية تلقي املزيد من التعديالت 
ومناقش����تها ليتم تعديل القانون ويخرج بصورة 
توافقية ترضي اجلميع. في الوقت نفس����ه قدمت 
النائبة د.أس����يل العوضي تعدي����الت على قانون 
اخلصخصة نصت على عدم جواز منح االستثمار 

ألي م����ن املرافق العامة اال بقان����ون، بحيث يكون 
االحتكار بقانون مس����تقل ولزم����ن محدد، ضاربة 
بذلك أمثلة على قطاع����ات املاء والكهرباء والنفط 
والغاز الطبيعي ومرافق اخلدمات واملشروعات ذات 
الطابع التجاري. ونص تعديلها على املادة 12 على 
ان تخصص أسهم الشركة بنسبة ال تقل عن %35 
لتطرح في مزايدة علنية تش����ترك فيها الشركات 
املساهمة املدرجة والش����ركات األخرى وتستثنى 
الشركات املنافسة محليا والتي متتلك حصة سوقية 
تتجاوز 15% حيث مينع عليها املس����اهمة بطريق 

مباشر أو غير مباشر في الشركات املطروحة.

النف�ط  وزي�ر 
مركز  يفتت��ح 
التج���مي�ع 
)24(  الج�ديد 
بتكلفة 180,4 
دينار..  ملي�ون 

مفتتحًا  المزيدي 
معرض »زي��ن 
السابع:  سيتي« 
»الم��واصالت« 
الخاص  للقطاع 
بالكامل خالل 4 
ص26 س�نوات 

د. جعفر علي

د. جعفر علي: »كي جي إل لوجستيك« 
اإليرادات  نم�و  لمواصلة  تس�عى 
وت�رك�ز عل�ى توس�عة أعماله�ا 
ف��ي مص�ر ودبي وقط�ر  ص27

ويؤكد: أس�عار الغاز المس�تورد »س�رية«  ص29

التفاصيل ص33

التفاصيل ص6

التفاصيل ص2

 )متين غوزال(التكتل الشعبي مجتمعا بكامل أعضائه البراك والطاحوس والدقباسي في مكتب السعدون مبجلس األمة أمس

استراحة

قيلولة

ص39

الضوابط ال� 5 المحددة  للزيادات

فيما يلي الضوابط التي حددها البيان الرسمي لمجلس الخدمة والتي اعتمدت كأساس لتوصياته التي 
رفعها لمجلس الوزراء:

النظر في املزايا في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة.
االنسجام مع اخلطة اإلمنائية وفق متطلبات تنفيذها.

تقييم حاجة س����وق العمل في القطاع����ني العام واخلاص للوظائف 
التي تطلب الزيادات.

ع��دم تأثير الزيادات على قدرة القط��اع اخلاص في توظيف الكوادر 
الوطنية.

سريان االمتيازات املالية اعتباراً من السنة املالية احلالية.
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العائدون من ثورة البركان:  

توجيهات األمير 
خففت صدمتنا 

هاني الظفيري والوكاالت
بعد أيام من الغياب القسري في عواصم أوروبية بسبب إغالق السحابة البركانية ألجوائها، 
ع����اد مواطنون الى الوطن صباح أمس، فقد حط في املطار عدد من الطائرات القادمة من بلدان 
أوروبية تمل مواطنني تقطعت بهم السبل طوال األيام املاضية. وروى العائدون ل� »األنباء« 
الظروف التي اضطرتهم للبقاء في تلك العواصم وكيف كانت توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لسفاراتنا في اخلارج هي العامل األكبر في تقدمي الرعاية لهم والتخفيف 
م����ن معاناتهم. فرحة العودة تزامنت مع إعالن اخلطوط الكويتية عن تس����يير رحالت إلكمال 
إع����ادة املواطنني العالقني في العواصم األوروبية بعد إع����الن عودة حركة املالحة اجلوية الى 
طبيعتها. هذا وقد بلغت خس����ائر الرماد البركاني نحو 1.7 مليار دوالر، فيما اليزال عش����رات 

اآلالف من املسافرين عالقني رغم رفع احلظر عن املالحة اجلوية.

مواطنات عائدات من لندن صباح أمس يتلقني التهنئة من ذويهن

التفاصيل ص15 و38

مناورات »الرسول األعظم 5«: 
اختبار ناجح لزورق 

»يا مهدي« واأللغام »الذكية«

عواصم � وكاالت: غير آبهة بالعقوبات املشددة التي باتت 
تلوح في األفق بعد إعالن موافقة الصني عليها، أعلنت طهران 
أمس جناح املرحلة األولى من مناورات »الرسول األعظم 5« في 
اخللي����ج ومضيق هرمز، وتخللتها جتارب على ألغام »ذكية« 
وزورق »يا مهدي« الذي ميكنه احداث إصابات في »سفن العدو« 

التفاصيل ص32بعمق سبعة أمتار وال تلتقطه الرادارات.

التفاصيل ص5


