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100 دينار بدل سكن للمعلمين والمعلمات الوافدين
مزايا عديدة للكويتيين تشمل راتب الزوجة المرافقة لزوجها وعالوة األوالد للموظفة ومكافآت نهاية الخدمة والترقيات باالختيار وبدالت السكن والطيران  وضوابط »الممتازة« واإلجازات الدراسية

زيادة بدالت 5 تخصصات للوافدين تشمل القانونيين والمحاسبين والمهندسين والباحثين االجتماعيين والنفسيين ومقترح بعالوة دورية سنوية واستبعاد زيادة مالية مقطوعة

اعتمدها مجلس الخدمة أمس األول مع مزايا مالية للباحثين االجتماعيين والنفسيين الكويتيين بـ »التربية«..  والصرف للجميع بأثر رجعي من أول أبريل

إيران في اليوم الثاني لمناوراتها:
زوارقنا تشرف على الخليج بأجمعه

عواصم ـ وكاالت: فيما انتقد في هراري كل من رئيس زميبابوي 
روبــــرت موغابي ونظيره اإليراني محمود أحمــــدي جناد العقوبات 
الغربية املفروضة على حكومتيهما، واصفني اياها بأنها »شيطانية«، 
قال قائد املنطقة البحرية األولى فــــي حرس الثورة اإليراني العميد 
علي رضا تنكســــيري خالل اليوم الثاني للمناورة البحرية في مياه 
اخلليج ومضيق هرمز التي حتمل اسم »الرسول االعظم 5« ان اخلليج 
بأجمعه حتت إشــــراف الزوارق الســــريعة للحرس الثوري، معربا 
عن أمله في إجراء مناورات مشــــتركة مع »الدول الصديقة واجلارة 
في اخلليج«، مضيفا ان املعدات التي اســــتخدمت في املرحلة األولى 
للمناورات والتي شــــملت الزوارق من مختلف الفئات هي »جزء من 

القدرة الدفاعية« إليران.
رئيس زميبابوي روبرت موغابي يهندم مالبسه في انتظار نظيره 
اإليراني محمود أحمدي جناد قبيل وصوله إلى هراري          )أ.پ(

رئيس زميبابوي روبرت موغابي يهندم مالبسه في انتظار نظيره 
اإليراني محمود أحمدي جناد قبيل وصوله إلى هراري          )أ.پ(

 أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يرافقه رئيس جزر القمر أحمد عبداهلل سامبي 
أثناء سيرهما على مدرج اإلقالع ملطار أجنوان بجزر القمر أول من أمس         )أ.ف.پ(

عراقيون أمام بركة الدماء حيث جتمعوا حولها بالقرب من موقع أحد االنفجارات الدامية في مدينة الصدر أمس           )رويترز(

نجاد وموغابي ينتقدان العقوبات الغربية: »شيطانية« 

البرلمان التركي يقر 11 تعدياًل دستوريًا على وقع المشاجرات
هجمات دموية تودي بعشرات العراقيين 

غداة ضربات مؤلمة ضد »القاعدة«
أنقـــرة ـ أ.ش.أ: على وقع العراك 
اليدوي واملشـــاجرات بني املشرعني 
القانونيني واملعارضني الرئيســـيني 
بحزب الشـــعب اجلمهوري وأعضاء 
حزب العدالة والتنمية، انتهى البرملان 
التركي من إقـــرار 11 مادة من حزمة 
تعديالت دستورية مقدمة من احلكومة 
تتضمن 27 مادة أساســـية و3 مواد 
احتياطية. ووافق البرملان أمس على 
3 مـــواد ليصل عدد املواد التي وافق 

عليها إلى 11 مادة، منذ بدء مناقشـــة 
احلزمـــة االثنـــني املاضـــي، وأوقف 
البرملان مناقشاته لباقي املواد امس 
فقط لالحتفال بيوم السيادة الوطنية 
وعيد الطفولة، الـــذي يوافق ذكرى 
تأسيس البرملان في عام 1920. ومن 
املتوقع أن تنتهي اجلولة األولى من 
التصويت في 28 اجلاري لتعقد جولة 
ثانية بعد 48 ساعة للتصويت النهائي 
على حزمة التعديالت وموادها. ويتعني 

حصول حزمة التعديالت على أغلبية 
ثلثي أصـــوات أعضاء البرملان »367 
صوتا من 550 هم إجمالي عدد نواب 
البرملان« حتى متر التعديالت مباشرة 
للمصادقة عليها من رئيس اجلمهورية، 
وفي حال حصول التعديالت على عدد 
من األصوات يتراوح بني 330 و367 
صوتا يصدر رئيس اجلمهورية قرارا 
بالتوجه إلى االستفتاء الشعبي عليها، 

وهو السيناريو األقرب.

بغداد ـ وكاالت: بعد أيام على إعالن السلطات 
األميركية والعراقية مقتل 2 من أبرز قادة تنظيم 
القاعدة في العراق واعتقال أكبر قيادييه، خلفت 
سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق شيعية وسوقا 
مفتوحا ببغداد، وإحدى ضواحي محافظة »األنبار«، 
61 قتيال على األقل، وأكثر من 200 جريح. وقال 
املتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم 
املوسوي ان اســـتهداف املصلني في مناطق ذات 

أغلبية معينة هو انتقام للخســـائر التي حلقت 
بالقاعدة، مضيفا ان الســـلطات العراقية تتوقع 
استمرار هذه األفعال التي وصفها بأنها »إرهابية«. 
إلى ذلك، أعربت املرجعية الشيعية العليا بزعامة 
علي السيستاني امس عن أملها في ان يتم قبول 
النتائج النهائية لالنتخابات التشريعية بعد االنتهاء 
من عملية الفرز اليـــدوي ألصوات الناخبني في 

بغداد.

في أول زيارة لرئيس دولة عربية

أمير قطر يأمر بدفع رواتب
9 أشهر لـ »جزر القمر«

موروني ـ أ.ف.پ: في أول زيارة يقوم 
بها رئيس دولة عربية، قام أمير قطر حمد 
بن خليفة آل ثاني امس األول بزيارة خاطفة 

لبضع ساعات الى جزر القمر.
وقالت وكالة األنباء القطرية الرسمية 
ان أميــــر قطر أمر »في ختام زيارته جلزر 
القمر بدفع الرواتب املتأخرة في جزر القمر 
عن األشهر التسعة املاضية على أن تدفع 

خالل شهر ابريل اجلاري«.

اعتراض إسالمي أوقف »االحتفال السريالنكي« في الجهراء
فرج ناصر - هاني الظفيري

كاد حفـــل اجلالية الســـريالنكية الذي اقيم في نادي اجلهـــراء امس حتت رعاية 
وحضور الســـفير الســـريالنكي يتحول الى مواجهة غير محمودة العواقب، عندما 
اقتحمت  مجموعة أشخاص من جلنة تواصي اخليرية احلفل الذي حضره اكثر من 
5 آالف ســـريالنكي، واصروا على ايقافه معتبرين انه مخالف للشريعة االسالمية، 
حيث انه حفل مختلط، وتضمن فقرات موســـيقية، وتصادف اقامته تزامنا مع وقت 
الصالة في يـــوم اجلمعة، كما تردد أن املنظمني كانـــوا يخططون إلجراء انتخابات 
مللكة جمال اجلالية على هامشه، لكن تبني الحقا أن هذه املعلومة لم تكن صحيحة. 

وصّعد احملتجون االمر الى مجلس ادارة نادي اجلهراء، وكاد احتجاجهم يتحول الى 
مواجهة بينهم وبني رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي، فيما قام السفير السريالنكي 
سارات ديساناياكي وبكل ديبلوماسية بانهاء احلفل قبل موعد انهائه املقرر بساعتني 
احترامـــا لرغبة احملتجني. وتدخل قائد أمــن منطقة اجلهـــراء املقدم صالح الدعاس 
في مفاوضات بني احملتجني واملنظمني اســـتمرت زهاء نصف الساعة، وانتهت بإعالن 

السفير السريالنكي انهاء احلفل.
وكشف مصدر أمني لـ »األنباء« أن املنظمني حصلوا على جميع التراخيص الالزمة 

إلقامة احلفل من اجلهات املعنية مضيفا أنهم »لم يخالفوا القانون«.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان مجلس اخلدمة املدنية اعتمد في 
جلسته أمس األول زيادة بدل السكن للمعلمني واملعلمات 

غير الكويتيني العاملني في وزارة التربية.
وكشـــفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« ان البدل اجلديد سيكون 100 دينار 
مع شمول املعلمات غير الراغبات في اإلقامة بالسكن 
احلكومي الذي توفره الوزارة، موضحة أن هذا القرار 
يشـــمل نحو 21 ألف معلم ومعلمة. وقالت املصادر، 
ومن ضمن الفئات األخرى التي شملتها الزيادات املالية 
االخصائيون االجتماعيون والنفسيون الكويتيون فقط 
العاملون في مدارس وزارة التربية، إضافة إلى األئمة 
واملؤذنني في وزارة األوقاف الذين يعملون دواما كامال 
والصيادلة والعاملني في اإلدارة العامة للجمارك في 
أقسام »الضبطيات« إضافة الى حاملي دبلوم التأمني 
والبنوك، الى جانب الفئات التي نشرتها »األنباء« أمس.

وأوضحت املصادر، تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« 
أمس إحالة كادري اخلبراء والفتوى الى مجلس الوزراء، 
مشيرة الى ان القانونيني في إدارة التحقيقات وبلدية 
الكويت سينضمون الى املعاجلة الشاملة للقانونيني 
في اخلبراء والفتوى والتشـــريع والتي ســـيضعها 
مجلس الوزراء. وأفادت املصادر بأن الصرف للكويتيني 
والوافدين ســـيتم بأثر رجعي اعتبارا من أول ابريل 
اجلاري. هذا ويخصص مجلس اخلدمة املدنية جلستني 
مقبلتني ملناقشـــة وإقرار املزايا الوظيفية للكويتيني 
واملزايا املالية للوافدين في وقت ســـيحدد قريبا جدا 
بحسب تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد 
الصباح الذي يرغب في االنتهاء من هذا امللف حتقيقا 
الى االنتاجية.وبالسؤال  الستقرار املوظفني ودفعهم 

عن أولويات تخصصات الوافدين التي ستشملها املزايا 
املالية املتوقعة أجابت املصـــادر لدينا عدة أولويات 
منها على ســـبيل املثال وليس احلصر، القانونيون 
واحملاسبون واملهندسون في جميع الوزارات واجلهات 
احلكومية أسوة بالزيادة التي اعتمدت للمهندسني في 
وزارتي التربية والكهربـــاء، والباحثني االجتماعيني 
والنفسيني في وزارتي التربية والشؤون االجتماعية 
والعمل إضافة الى مقترح يدرس في اجللسة بصرف 
عالوة دورية سنوية للموظفني الوافدين، في بعض 
التخصصات النادرة، نافية وجود مقترح بزيادة مالية 
مقطوعة للوافدين. وحول املوضوعات التي ستعرض 
في جلسة املزايا الوظيفية للكويتيني أوضحت املصادر: 
تشمل على سبيل املثال صرف نصف راتب للزوجة 
املرافقة لزوجها الذي يعمل في اخلارج، وكذلك الزوج 
املرافق لزوجته، عالوة األوالد للموظفة الكويتية في 
حال عدم تقاضي الزوج أو األب هذه العالوة، حساب 
مكافآت نهاية اخلدمة في حالة التقاعد بعد عدد معني 
من سنوات اخلدمة، أسس الترقيات باالختيار وطلبات 
االستثناء املقدمة من بعض الوزارات وهل تعتمد على 
أساس األقدمية كما االستثناء املمنوح لوزارة التربية 
أو الشهادة العلمية وعالقة ذلك بالتخصصات، بدالت 
السكن وتذاكر الطيران والدورات التدريبية واملهمات 
الرسمية واحلدود القصوى لها، مكافآت األعمال املمتازة 
وضوابط احلصول عليها، االجازات الدراسية واملزايا 

املالية املقررة حاليا لبعض اجلهات دون غيرها.
وحــــول مدى وجود فئات جديــــدة من الكويتيني 
ستدرس الحقا لصرف مزايا مالية أخرى لها أجابت 
املصادر: انتهى املجلس من هذه القضية في جلسته 
املاراثونية اخلميس أول من أمس وأقر املزايا املالية 

للفئات املستحقة.

السفير السريالنكي أنهى الحفل بديبلوماسية قبل موعده بساعتين نزوالً عند رغبة المحتجين

مصدر أمني لـ »األنباء«: المنظمون حصلوا على جميع التراخيص الالزمة ولم يخالفوا القانون
)سعود سالم(املئات من أبناء اجلالية السريالنكية يغادرون ستاد اجلهراء بعد توقف احلفل وفي اإلطارين مجموعة من احملتجني خالل مفاوضاتهم مع أحد أعضاء إدارة نادي اجلهراء وإحدى منظمات احلفل تطلب من اجلمهور املغادرة  

األزرق بمجموعة نارية إلى جانب الصين وأوزبكستان وقطر في »آسيا«
أوقعــــت قرعة نهائيات كأس آســــيا الـــــ 15 التي 
تســــتضيفها الدوحة في الفترة مــــن 7 الى 29 يناير 
2011 والتي سحبت أمس في العاصمة القطرية منتخبنا 
الوطني لكرة القدم في املجموعة األولى النارية والتي 
ضمت البلد املستضيف قطر والصني وأوزبكستان، فيما 
ضمت املجموعة الثانية منتخبات السعودية واألردن 
وسورية واليابان، بينما ضمت املجموعة الثالثة كوريا 

اجلنوبية والهند وأســــتراليا والبحرين، فيما ضمت 
املجموعة الرابعة العراق حامل اللقب وكوريا الشمالية 
واإلمارات وإيران. وتبدو مهمة منتخبنا صعبة في ظل 
وقوعه في املجموعة األولى الى جانب املنتخب القطري 
املستضيف، وحضر مراسم سحب القرعة مدرب األزرق 
غوران توڤاريتش ومدير املنتخب أسامة حسني وعضو 

اللجنة االنتقالية مبارك النزال.
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من الماضي

عبدالرحمـن تقي العوضي: 
عملت محصـاًل في »الكهرباء« 

على دراجة واقترحت اقتطاع فواتير الموظفين 
المتأخرة من رواتبهـم فحصلت على مكافأة

رئيس مكتب فلسطين في»الرحمة العالمية« 
في جمعية اإلصالح د. وليد العنجري لـ »األنباء«:

موقف مشّرف للكويت 
وشـعبًا  وحكومة  أميرًا 
مـن قضية القدس  ص6

ص12و13

األنباء الرياضية )22 ـ 27(

مهاجـم الكويت علي الكنـدري: 
»الرباعية« حلم الكويتاوية.. 

والغانـم وعقلة أعـادا 
اكتشافي بعـد

 استغناء 
القادسية عني املشرعون القانونيون األتراك واملعارضون الرئيسيون بحزب الشعب اجلمهوري وأعضاء حزب العدالة والتنمية يتشاجرون في البرملان أثناء 

)أ.ف.پ( مناقشة حول التعديالت الدستورية في أنقرة أول من أمس       

السكوني لـ »األنباء«: الزيادات الجديدة تشمل 870 موظفًا كويتيًا في »الموانئ«  
نقابيون لـ »األنباء« عن قرارات مجلس الخدمة: ُمرضية وننتظر المزيد        ص5


