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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األمير: البرلمان خّيب آمال الشعب
مجلس األمة  ضيع فرصة ثمينة ووقتًا طوياًل في مناقشة مسائل بعيدة 
كل البعد عن المشاريع التنموية ولم يقم بالمهمة الموكولة له بمساعدة الحكومة
م�ا يقوله الن�اس حول تعطي�ل المجل�س للمش�اريع التنموية 
وانشغاله بالنقاشات السياسية العقيمة صحيح وهذا ما ُيقر به النواب أنفسهم
خط�أ المجلس في أداء وظيفت�ه يعود إلى الدس�تور الذي يمزج 
بين النظامين البرلماني والرئاسي بما يؤدي لتداخل السلطتين وتنازعهما

ص3البرلمان أصبح أقوى من الحكومة وتمكن من فرض آرائه

الن�واب يريدون إرضاء »الش�ارع« بقرارات س�ريعة ترضي المش�اعر 
وال ترض�ي المنطق لذل�ك لم نتمكن م�ن الوصول لتوافق حول المس�ائل 
الوطنية الرئيس�ية وال المصادقة على المش�اريع التنموية البعيدة المدى

الزيادات مع رواتب يونيو .. و»الخاص« قريباً
مريم بندق

أعلنت مصادر وزارية ان صرف 
الزيادات »املزايا« التي اعتمدها مجلس 
ال���وزراء في جلس���ته أول من أمس 
سيكون مع رواتب شهر يونيو املقبل 
وبأثر رجعي اعتبارا من أول الشهر 
اجلاري. وقالت املصادر في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء«: كلف املجلس وزارة 
املالية وديوان اخلدمة املدنية بتسكني 

هذه الزيادات وفقا للفئات الوظيفية 
وإبالغها للبنك املركزي ليتسنى إيداعها 
في احلسابات الشخصية للموظفني 
في هذا التوقيت. وكشفت ان تكلفة 
الزيادات التي بلغت 150 مليون دينار 

مت اعتمادها في اجللسة التي شهدت 
رصد 50 مليون دينار أخرى لصرف ما 
يتم إقراره للعاملني في إدارات الفتوى 
والتش���ريع واخلبراء والتحقيقات 
الداخلية وقانوني���ة البلدية، وكان 

الالفت بخصوص هذه الفئات األربع 
ما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي 
نص على ان مرئيات مجلس اخلدمة 
املدنية متثلت في من���ح »اخلبراء« 
مزايا مالية و»الفتوى والتحقيقات 

والبلدية« عالوة خاصة. وبخصوص 
الزيادات املالية للكويتيني العاملني 
في القطاع اخلاص، كشفت مصادر 
حكومية عن ان مشاورات ستتم بني 
اجلهات املختصة إلقرار هذه الزيادات 
املستحقة لهم، وعن التخصصات التي 
ستشملها أجابت: تقريبا تتشابه مع 

تخصصات احلكومة.

صاحب السمو أكد لصحيفة »فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ« األلمانية أن من حق إيران امتالك الطاقة النووية السلمية لكن تحت مظلة الوكالة الدولية
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»فنية البلدي« تتبنى مبادرة »المثلث الذهبي« الستمالك وتنظيم جليب الشيوخ   
تفاصيل الزيادات  ص4
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