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الحمود لـ »األنباء«: بدالت الوافدين »حزمة واحدة«
طلب زيادة بدل السكن للمعلمين الوافدين ُرفع إلى مجلس الخدمة .. ووزيرة التربية ستعلن تفاصيل المزايا المالية لإلخصائيين االجتماعيين والوظائف التربوية المساندة للكويتيين فور إبالغها بها من قبل »الديوان«

أول االحتجاجات كادر »اإلعالم« وأنباء عن أن 
التوجه الحكومي لتفكيك الوزارة وراء عدم إقراره 

مريم بندق
أزالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الغم����وض الذي اكتن����ف زيادات 
موظف����ي »التربية« مب����ن فيهم 
املعلم����ون الواف����دون وقال����ت ل� 
»األنباء« انها ستعلن تفاصيل املزايا 
املالية لإلخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني والعاملني في الوظائف 
التعليمية املساندة من الكويتيني 
والت����ي أقره����ا مجلس ال����وزراء 
للكويتيني فور إبالغها بها من قبل 
ديوان اخلدمة املدنية ضمانا للدقة. 
أما بخصوص  الوزيرة:  واضافت 
زيادة بدل السكن للمعلمني الوافدين 
فقد مت تقدمي طلب بذلك الى مجلس 
اخلدمة املدنية، مشيرة الى ان البدل 
سيبحث ضمن حزمة واحدة تشمل 
جميع البدالت املقترحة املرفوعة 

الى املجلس واخلاصة بالوافدين في 
جلسة واحدة ستعقد للنظر في كل 
ذلك. من جهة ثانية، اعتمد رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن مطالبة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
باستثناء القياديني التربويني من 
قرار وزير املالية رقم 13 لسنة 1977 
اخلاص بالتعويض عن اخلدمات 
املمتازة للسنة املالية 2010/2009. 
هذا، وفيما تعقد اجلمعية العمومية 
لنقابة العاملني في وزارة االعالم 
اجتماعا عصر اليوم لبحث جتاهل 
مجلس اخلدم����ة املدنية لكادرهم 
وبدالتهم، حتدثت مصادر مطلعة 
عن أن السبب في هذا التجاهل يعود 
إلى توجه حكومي بتفكيك وزارة 

االعالم إلى قطاعات متعددة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقلّد الرئيس األملاني هرست كوهلر قالدة مبارك الكبير

ترحيب بزيارة صاحب السمو األمير إلى أملانيا أبناء الكويت حضروا للترحيب بزيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

»الداخلية«: لم نرّخص للحفل 
السريالنكي في نادي الجهراء !

راقصو فرقة »شاندانا ويكراماسينغ« السريالنكية يقدمون لوحة تراثية ضمن 
األسبوع الثقافي السريالنكي في الكويت والذي استضافه المجلس الوطني 

للثقافة والفنون برعاية وزير اإلعالم.  )أ.ف.پ(

األمير: نرحب بالشركات األلمانية للمساهمة 
في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية

فيما أجري االستقبال الرسمي 
الس���مو األمير  األملاني لصاحب 
الش���يخ صباح األحمد في برلني 
أمس، أكد سموه أمام غرفة التجارة 
والصناعة األملانية � العربية واحتاد 
الصناعة واحتاد الغرف التجارية 
العمل على دعم الشراكة بني الكويت 
وأملانيا البلدين الصديقني، اضافة 
الى التفاهم املشترك بشأن القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
الى  املش���ترك، وهو ما سيؤدي 
حتقيق أمن وسالمة العالم، وأشار 
سموه الى ان القواسم املشتركة بني 
البلدين متثل أرضية صلبة لتطوير 
العالقات االقتصادية والتجارية 

بينهما، وقال سموه: هذه فرصة 
سانحة إلطالعكم على التوجيهات 
الرئيسية والرؤى التنموية التي 
تبنتها الكويت واملالمح الرئيسية 
خلطة التنمية فيها، معبرا سموه 
ع����ن ترحيب الكوي����ت بجميع 
املؤسس����ات والشركات األملانية 
للمس����اهمة في تنفيذ املشاريع 
التنموية التي تتضمنها اخلطة، 
خاصة في ظل التشريعات التي مت 
إقرارها والهادفة الى حتفيز رجال 
األعمال األجانب على االستثمار 
وتقدمي جميع الضمانات املمكنة 

على حركة رؤوس األموال.

صاحب السمو تابع زيارته أللمانيا وأكد دعم الشراكة بين البلدين

الكهرباء  لموظفي  وظيفية  مسـميات  تغيير  الجسار: 
والمـاء في القطاعـات اإلدارية والفنيـة  ص38ـ  41

»الديوان«: ترشيح 1734 مواطنًا ومواطنة للعمل
 في المؤسسات والجهات الحكومية   ص15 - 18

حقوق المرأة.. مؤّجلة  ص  6 - 8
التفاصيل ص 3

بيان عاكوم
فيما انطلق أول من أمس أول أس��بوع ثقافي س��ريالنكي في الكويت 
قال��ت وزارة الداخلي��ة إنها لم تقم بترخيص االحتف��ال الرياضي الثقافي 
الذي أقامته س��فارة س��ريالنكا في نادي اجلهراء يوم اجلمعة املاضي، أي 
أن ال��وزارة احتاجت إل��ى 5 أيام كاملة لصياغة بي��ان النفي الذي لم يتعد 

التفاصيل ص5عدة أسطر!
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