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الخط�وات  لبح�ث  »الصناع�ة«  لنقاب�ة  »عمومي�ة« 
التصعيدية إلقرار كادرهم والمجني يلتقي القحطاني 
األحد لمناق�شة آلية صرف ك�ادر المهندسين    ص8

املؤشر دخل املرحلة البرتقالية قبل الصيف الفعلي

عدد من أقارب ضحايا القاتل يعرضون جثته بعد قتله في املستشفى وإخراجه منها وسحبها إلى ساحة البلدة

صورة أرشيفية للطائرة العراقية احملتجزة في لندن                    )ا.ف.پ(

أهالي بلدة كترمايا يتجمعون حول جثة القاتل محمد سليم بعد قتله وسحله وتعليقه على أحد أعمدة البلدة               )أ.پ(

التفاصيل ص 28

القحطاني: هذه هي الزيادات المرتقبة للمهندسين
رئيس جمعية المهندسين ل� »األنباء«: الجداول الرسمية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية ستصدر قريباً ولن تلغي زيادة ال� 200.. وسنتحرك جماعياً لتحقيق مطالب العاملين بالقطاع النفطي

جريمة مزدوجة تهز لبنان: قاتل 4 من أهالي »كترمايا«
ُيقتل خالل تمثيله الجريمة ويسحل ويعلق على عمود 

بي���روت: ف���ي واح���دة م���ن أفظ���ع اجلرائ���م 
املزدوجة في تاريخ لبنان، حتولت عملية متثيل 
جرمية قتل اقترفها متهم بحق 4 من مواطني بلدة 
كترمايا في قضاء الشوف أمس، إلى جرمية من نوع 
آخر، حيث قام أقارب الضحايا الغاضبون مبهاجمة 
اجلاني املصري اجلنس����ية محمد س����ل�يم  خالل 
قي����امه بتمثيل جرميته البشعة بحق املواطنني، 
وانتزع����وه من ايدي رجال األم����ن وانهالوا عليه 
ضربا ودوس����ا باألقدام وأصابوه إصابات بالغة 
قبل أن يتمكن رجال األمن من استعادته ونقله الى 
مستشفى سبلني احلكومي، إال أن األهالي تبعوه 
الى املستش����فى وأجهزوا عليه. ثم قاموا بسحب 
جثة القاتل من املستش����فى وربطوها في سيارة 

وتوجهوا بها الى بل����دة كترمايا، وبعد ان نزعوا 
ع����ن القاتل ثيابه اخلارجي����ة علقوه بقضيب من 
احلديد من رقبته بعمود في ساحة البلدة. وتعود 
تداعيات القصة الى اعتراف املجرم بارتكابه جرمية 
ال تقل بشاعة قتل فيها 4 اشخاص من عائلة واحدة 
هم يوس����ف جنيب أبومرعي العجوز السبعيني 
وزوجته كوثر جميل وحفيدتاه آمنة )7 سنوات( 
وزينة )9 سنوات( طعنا بالسكاكني. وقد اعترف 
القات����ل بارتكاب جرميته ف����ي حق جاره العجوز 
وعائلته. وفي س����ياق متصل، أشارت معلومات 
صحافية الى ان »املشتبه به سبق ان اعتدى على 
فتاة قاصر في البلدة حيث عمد الى قتلها بعد ذلك 

والذ بالفرار«.

اعترف بقتل جاره العجوز وعائلته.. وأقارب الضحايا كانوا له بالمرصاد 

السيد نصر اهلل في حديث لتلفزيون »الراي«: سنسعى 
لإلفراج عن المحكومين في مصر عبر الديبلوماسية 

590 مليون دوالر تعويضات للكويت المالك: العبداهلل وعد بإقرار كادر »اإلعالم« 

»الكهرباء«: موسم الذروة جاء مبكرًا والمؤشر في »البرتقالية«
»الكويتية«: لم نتلق أي اتصال من »العراقية« 

والحجز تنفيذ لحكم قضائي بريطاني

بيروت: م�ع إس���دال الس���تار القض�ائي على 
قضية »خلية حزب اهلل« فتح باب البحث عن 
حل سياسي وديبلوماسي، حسبما أكد األمني العام 
للحزب السيد حسن نصر اهلل في حديث لتلفزيون 
»الراي« أمس قائال: »سنس���عى من خالل الوسائل 
السياسية والديبلوماسية ملعاجلة هذا األمر وإنصاف 
االخ���وة وعدم إبقائهم في الس���جون«، معتبرا أن 
»املخارج الوحيدة املتاحة هي مخارج سياسية«، 
مؤكدا أن »األمور مع مصر ليست مقفلة ونحن لن 

نترك هؤالء االخوة في السجون بالتأكيد«. 
واعتبر نصر اهلل »ان ه���ؤالء اخوة مقاومون 
مجاهدون ش���رفاء وليس كما قال رئيس احملكمة 
ال���ذي كان يتلو األحكام حيث وصفهم باخلارجني 
عن القانون واملجرمني واإلرهابيني. هؤالء من جملة 
ش���رفاء هذه األمة وذنبهم الوحيد واحلقيقي أنهم 
كان���وا ميدون يد الع���ون إلخوانهم في قطاع غزة 
ويقدمون املساعدة واملساندة للمقاومة الفلسطينية 

املشروعة«.

أسامة أبوالسعود � عائشة الجالهمة
أعلن وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
حرص وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل على متابعة ومناقشة »الكادر اإلعالمي« 
مع اجلهات املسؤولة بالدولة للموافقة عليه.   وقال 
الشيخ فيصل ل� »األنباء« انه اجتمع مع رئيس 

نقابة العاملني بوزارة اإلعالم ياس����ني الفارسي 
وأكد له ان الشيخ أحمد العبداهلل حريص على 
إقرار الكادر. من جهته قال رئيس نقابة »اإلعالم« 
ياسني الفارسي ان الشيخ فيصل املالك نقل اليه 
وعدا من العبداهلل ببح����ث موضوع الكادر مع 

املسؤولني ودعمه حتى إقراره.

أقر مجلس إدارة جلنة األمم املتحدة 
للتعويض���ات أمس مبلغ 590 مليون 
دوالر للكوي���ت للتوزيع على تس���ع 

مطالبات ناجحة. 
ال���ذي أقره املجلس  ويأتي املبلغ 
ف���ي اطار خم���س مطالب���ات من فئة 
»ه�« واملتعلقة مبطالبات املؤسسات 
وهيئات أخرى وأرب���ع مطالبات من 
الفئة »و« اخلاصة باملطالبة بالتعويض 

عن خسائر القطاع احلكومي والبيئة 
وامل���وارد الطبيعية. وطبقا لقرار من 
مجلس ادارة جلنة التعويضات صادر 
عام 2009 فان املطالبات التسع املتبقية 
من فئتي »ه�« و »و« ستدفع على اساس 
ربع سنوي مبعدل عشرة ماليني دوالر 
للدفعة الواحدة وبترتيب املوافقة عليها 
م���ا يعني انه تتبق���ى قيمة مطالبات 

للكويت تبلغ 22.9 مليار دوالر.

دارين العلي
بدأت بوادر األحمال املرتفعة تلوح في األفق معلنة عن دخولنا 
املرحلة احلساسة وبدء وقت الذروة مبكرا بعد ان وصلت األحمال 
الكهربائية امس الى 7555 ميغاواط عند ظهيرة امس مدخلة بذلك 
املؤشر الى املنطقة البرتقالية بفارق خطوات بسيطة عن املنطقة 
احلمراء التي تنذر باخلطر. املشكلة الكبرى تكمن في خروج عدد 
كبير من الوحدات الى الصيانة وتوقفها عن اخلدمة مما يخس����ر 
الشبكة الكهربائية 2840 ميغاواط من 17 وحدة كهربائية خارجة 
ع����ن اخلدمة في مختلف احملطات، اما بداعي الصيانة الدورية أو 

بس����بب أعطال فنية واحتراقات.  املعلوم ان اإلنتاج الكلي للبالد 
يبل����غ ما يفوق ال� 11000 ميغاواط بقليل، وخروج 2480 منها عن 

اخلدمة حاليا وضع املؤشر أمس في الدائرة البرتقالية.
 أما الوحدات املوجودة خارج اخلدمة فهي اثنتان في الصبية 
بقدرة 520 ميغاواط وأخرى في الزور الشمالية بقدرة 300 ميغاواط 
واثنت����ان في الدوحة الغربية بق����درة 600 ميغاواط واثنتان في 
الدوحة الشرقية بقدرة 260 ميغاواط وأخرى في الشعيبة بقدرة 
120 ميغاواط ووحدة غازية في الش����ويخ بقدرة 40 ميغاواط و8 

وحدات في الزور اجلنوبية بقدرة 1000 ميغاواط.

قالت مصادر مسؤولة 
ف���ي مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوي���ة ان املؤسس���ة 
لم تتل���ق أي اتصال من 
نظيرتها »العراقية« حلل 
أو تس���وية ملف الطائرة 
العراقي���ة احملجوزة في 
مطار غاتويك البريطاني. 
وجاء علمه���ا باملوضوع 
عن طري���ق اإلعالم فقط. 
وأضاف���ت املص���ادر في 
تصريح ل���� »األنباء« ان 
حجز الطائرة العراقية جاء 
تنفيذا حلكم نافذ ونهائي 
صادر عن محاكم بريطانية 
وكندية بتعويض مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
مببلغ وق���دره 1.2 مليار 

دوالر.

أكد أن األمور مع القاهرة ليست مقفلة 

األحمال المست ال� 7555 ميغاواط.. و2840 ميغاواط خارج الخدمة  األنباء  االقتصادية

إبراهيم القاضي

عادل بهبهاني

طارق عبدالسالم

س�يكون   2010 القاض�ي: 
لدخول  »بوبي�ان«  ل�  مختلفًا 
مس��اه�مين ج�دد عل�ى 
رأس�هم »الوط�ن�ي«  ص30

األنابيب«  »صناع�ة  بهبهاني: 
األرب���اح  اس�تع��ادت 
م�ن النش�اط االس�تثماري 
ص31 رغ����م قلّ�ت��ها  

مليار   1.5 عبدالسالم: 
مش�اريع  حجم  دوالر 
المتحدة«  »الع�قارات 

ص32

جدول بالوحدات الكهربائية الخارجة عن الخدمة حالياً
سبب عدم التشغيلالقدرة اإلنتاجية )ميغا واط(عدد الوحدات وأرقامهاالمحطة

الصبية
احتراق260رقم � 1 �

صيانة260رقم � 6 �

صيانة300رقم � 3 �الزور الشمالية

الدوحة الغربية
صيانة300رقم � 2 �

احتراق300رقم � 7 �

الدوحة الشرقية
صيانة130رقم � 4 �

صيانة130رقم � 6 �

صيانة120رقم � 6 �الشعيبة

صيانة40رقم � 3 �الشويخ

عطل فني81000 وحداتالزور الجنوبية

172840المجموع

األمير اطلع على تطور السيارات 
في متحف دايملر بنز   ص2 و 3

صاحب السمو  وصل إلى ميالنو في زيارة خاصة
صاحب السمو األمير يطلع على أحدث ما انتجته شركة داميلر بنز 

التفاصيل ص8

التفاصيل ص37

التفاصيل ص35

الزيادات المرتقبة لكادر المهندسين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص
م

الدرجة
الزيادة في بدل 

طبيعة العمل
بدل إشرافالزيادة في بدل املسمى الوظيفيالزيادة في بدل املوقعاملسمى الوظيفيالزيادة في العالوة التشجيعية

إجمالي الزيادة 
)دينار(

1.3001.300وكيل وزارة1
وكيل مساعد درجة 2

ممتازة
1.3001.300

1.3001.300وكيل مساعد3
1004001201.220كبير مهندسني600أ4
1003501001.100مهندس اختصاصي أول550ب5
10030080980مهندس اختصاصي500األولى6
100250700مهندس أول350الثانية7
200400مهندس200الثالثة8
100200مهندس مبتدئ100الرابعة9

> إجمالي تكلفة الكادر للعاملني باجلهات احلكومية 41 مليون دينار سنويا. > دعم العمالة بواقع 420 دينارا شهريا للمهندس في القطاع اخلاص. > متوسط عدد املهندسني 5000 للعام. >متوسط عدد املهندسني 1500 للخاص.

أمير زكي
أك����د رئيس جمعي����ة املهندس����ني م.طالل 
القحطاني أن ما نشر حول معدالت الزيادة في 
كادر املهندسني وانها أقرت من مجلس اخلدمة 
املدنية هي اجتهادات وتسريبات غير رسمية، 
مؤكدا ان الزيادات الرس����مية لكادر املهندسني 
وجداولها ستعلن في أقرب وقت ممكن بالتعاون 
مع املعنيني في املجلس وديوان اخلدمة املدنية 
وأنها لن تلغي زيادة ال� 200 بل ستضاف عليها. 
 وق����ال القحطاني في تصري����ح خاص أدلى به 
ل� »األنباء«: ان الكادر سيشمل نحو 7000 مهندس 
ومهندسة من العاملني في القطاعني العام واخلاص 

بواقع 5500 في القطاع احلكومي و1500 في القطاع 
اخلاص. وأشار رئيس جمعية املهندسني الى ان 
الكلفة اإلجمالية للكادر تبلغ نحو 41 مليونا و200 
ألف دينار، وأضاف م.القحطاني: ان املهندسني 
العاملني في القطاع اخلاص سيحصلون على 
نحو 420 دينارا كدعم للعمالة الوطنية، مثمنا 
تعاون املهندس����ني واملتطوعني واجلهود التي 
بذلتها اجلمعية إلقرار الكادر. وحول مطالبات 
القطاع النفطي قال القحطاني: إن اجلمعية بصدد 
حترك جماعي لتحقيق هذه املطالب وان وجود 
قيادات هندس����ية في الشركات النفطية يجعل 

م. طالل القحطانيلغة احلوار ممكنة وأسهل.

»الديوان«: دراسة إلنصاف حَملة الماجستير والدكتوراه قيد العرض على مجلس الخدمة  ص8

تقاعد المرأة المبكر.. بشروط
حسين الرمضان - موسى أبو طفرة  -  ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ

تنهي اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية االثنني املقبل 
مناقش���ة جميع التعديالت النيابية واحلكومية على قانون 

اخلصخصة متهيدا لصياغة تقريرها النهائي. 
رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة قال ان اللجنة ناقشت 
أم���س التعديالت النيابية بحضور ممثلي احلكومة وارتأت 
تأجيل البت في التعديالت حتى حتصل على معلومات كافية 
م���ن القطاع النفطي. ووصف الزلزلة التعديالت التي قدمها 
التكتل الشعبي على »اخلصخصة« بأنها »مقنعة وتنسجم 

مع روح القانون، وأنا شخصيا أؤيد غالبيتها«.
 وفي موضوع آخر، أكدت رئيس���ة جلنة ش���ؤون املرأة  
النائبة د.معصومة املبارك ان اللجنة وافقت على حق التقاعد 
املبكر للمرأة وفقا لشروط معينة ومحددة، ورفضت أن يكون 
هذا احلق مطلقا. وأمس أقرت جلنة الظواهر السلبية عقوبة 
احلبس ملدة عام وغرامة مقدارها ألف دينار أو إحدى هاتني 
العقوبت���ني ملن يتحرش بامرأة. وقال رئيس اللجنة النائب 
محمد هايف ان العقوبة تقع على كل من يتحرش بأنثى في 
مكان عام بالقول أو بالفعل أو قام بتصويرها خلس���ة على 

التفاصيل ص6 و7وجه يخدش حياءها.

حمد عبدالعزيز الشايع

الش�ايع: »إنج�ازات« جّنَبت 
24.8 مليون دينار مخصصات 
دفتري�ة  خس�ارة  لتحق�ق 
بلغ�ت 20.5 ملي�ونًا  ص31


