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من الماضي

ال�عدس�اني:  س���الم 
األشراف  من  العداس�نة 
األحس�اء  م�ن  أصله�م 

وينتمون إلى عقيل بن أبي طالب    ص12 و13

عالمة »X« للكويتيين من أمهات »بدون«
وزارة الصحة ستبدأ مطلع األسبوع الجاري باستدعاء أولياء أمورهم لمباشرة إصدار شهادات ميالد لهم

»األنباء الرياضية« )22 � 27(

إداري والعبو »األصفر« أبطال كأس االتحاد للناشئين: 
القادس�ية اس�تحق التتويج بالكأس عن 
جدارة.. ونهدي اإلنجاز للفهد والديحاني 
الوفية القدساوية  والجماهير  والش�مري 

محمد الصباح من واشنطن: أدرجنا العراق في خططنا التنموية
ومستعدون لتوجيه أموال التعويضات للبنية التحتية العراقية

من واشنطن، وأمام جمع في معهد الشرق 
األوسط، وضع نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح النقاط 
على كثير من حروف السياس���ة اخلارجية 
الكويتية مبديا خطابا حازما جتاه اسرائيل، 
حيث قال ان االدعاءات التي اطلقتها إسرائيل 
مؤخرا ضد سورية متثل تكتيكا واضحا من 
جانب اإلسرائيليني إلخفاء حقيقة ان ما تفعله 
في فلسطني غير مقبول على االطالق. وحول 
االس���تثمار في العراق قال الش���يخ د.محمد 

الصباح »أشرنا بوضوح الى أن التعويضات 
التي حصلنا عليها من األمم املتحدة مستعدون 
لتوجيهها لالستثمار في البنية التحتية للعراق 
ونحن حاليا في مناقشات مع احلكومة العراقية 
بجان���ب احلكومتني البريطاني���ة والتركية 
لتطوير اجل���زء اجلنوبي من العراق ليكون 

منطقة صناعية«. 
وأض���اف »أدرجنا العراق ف���ي خططنا 
التنموية« التي تتعلق بخطة إلقامة س���كك 
حديدي���ة في دول مجلس التعاون اخلليجي 

تشمل العراق »لذلك سيكون العراق متكامال 
اقتصادي���ا في س���وق دول مجلس التعاون 

اخلليجي من خالل النقل البري«.
وفي أم���ر مختلف، وتزامن���ا مع الكارثة 
النفطية في املكسيك، كشف الشيخ د.محمد 
الصباح عن ان الكويت والسعودية واإلمارات 
ستستثمر مليارات الدوالرات لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط لسد النقص باألسواق في 
حالة تقليص أو توقف اإلنتاج في أي مكان 

بالعالم. 

استثمارات كويتية وسعودية وإماراتية لزيادة إنتاجها من النفط لسد النقص أو توقف اإلنتاج في أي مكان بالعالم

أعلن أن اتهامات إسرائيل لسورية بتهريب »سكود« لحزب اهلل إلخفاء ما تفعله في فلسطين

بريطانيا: زعيم »المحافظين« تصّدر المناظرة األخيرة
بلير يدعم براون: احكموا على سياسته وليس شخصيته

رئيس وزراء بريطانيا الس��ابق توني بلير يقيس ضغط الدم خالل زيارته 
ملركز صحي في إطار دعمه حلملة غوردون براون االنتخابية أمس )رويترز(

لندن � وكاالت: فيما سعى رئيس 
الس����ابق توني  البريطاني  ال����وزراء 
بلير إلى دع����م حملة غوردون براون 
االنتخابية املتعثرة، قائال للناخبني: 
احكموا على براون من خالل سياسته 
وليس شخصيته، أظهرت استطالعات 
الرأي إخف����اق براون في آخر مناظرة 
متلف����زة له قبل إج����راء االنت��خابات 
العامة. ووصفت االستطالعات زعيم 
حزب احملافظني ديڤيد كاميرون بأنه 
»الفائز« في املناظرة  وجاء خلفه نيك 
كليج زعيم حزب الدميوقراطيني األحرار 
متقدما على براون الذي جاء في املركز 

األخير.

إدانة وزير الداخلية الفرنسي األسبق بتهم فساد 
بينها بيع معدات للشرطة في الكويت

تداعيات مقتل األسرة اللبنانية وسحل القاتل المصري:
الرئي��س اللبن�اني ي�دي�ن اغ�تيال »القات�ل«..
 والخارجية المصرية تطالب بإمدادها بنتائج التحقيقات

اللواء أشرف ريفي يتخذ إجراءات مسلكية بحق الضباط 
المعنيي�ن بس��بب س�وء تقديرهم للموق�ف  ص39

»المواصالت« تشغل 6 مراكز
للخدمة في المحافظات قريبًا

جثة القتيل المصري ملقاة على األرض  بعد سحلها وفي اإلطار الطفلتان  زينة وآمنة  اللتان قتلهما مع جديهما  

باريس � د.ب.أ: أدانت محكمة خاصة تابعة للحكومة الفرنسية وزير 
الداخلية األسبق شارل باسكوا بالفساد امس وحكمت عليه بالسجن سنة 
مع إيقاف التنفيذ. وذكرت أمس وسائل اإلعالم الفرنسية أن محكمة عدل 
اجلمهورية وجدت ان باسكوا )83 عاما( متهم بالسماح باختالس أموال 
من بيع معدات الش����رطة الفرنسية في الكويت وكولومبيا واألرجنتني 
والبرازيل. وانتهى حال بعض األموال املختلسة، التي وصل مجموعها 
ال����ى 5.4 ماليني يورو )7.2 ماليني دوالر(، إلى أيدي أش����خاص قريبني 
منه مبن فيهم ابنه بيير فيليب. وأدين بيير فيليب باس����كوا سابقا في 
القضية وحكم عليه بالسجن مدة عام، وشغل باسكوا األب منصب وزير 
الداخلية الفرنسية لفترتني من 1986 الى 1988 ومن 1993 الى 1995 وذاع 
صيته وقتها بوصفه سياسيا شديد التمسك مببادئه في تطبيق القانون 
والنظام. وثبتت إدانة باسكوا في واحدة من ثالث تهم بالفساد نسبت 
إليه، وحث املدعي العام احملكمة على إرس����ال باسكوا الى السجن ملدة 
عامني وتغرميه 200 ألف يورو، وجتريده من أي حق في شغل منصب 
سياسي. ويتمتع حاليا بعضوية مجلس الشيوخ عن منطقة أو دو سني 

غرب باريس، حيث مسقط رأس الرئيس نيكوال ساركوزي. 

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

توصلت اللجنة املشكلة من قبل مجلس 
ال����وزراء واملوكل إليها بحث وإيجاد حلول 
لقضية أبناء الكويتيني من أمهات بدون إلى 
توصية باملوافقة على إصدار شهادات ميالد 
لهذه الفئة يوضع بها عالمة »X« في خانة 
جنسية األم. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« 
ان اللجنة التي تضم في عضويتها إضافة 
لوزارة الصحة كال من »الداخلية« و»اخلدمة 
املدنية«، باإلضافة الى الشؤون القانونية في 
مجلس الوزراء، عقدت خالل الفترة السابقة 
عدة اجتماع����ات لبحث القضية، خصوصا 
ان أعداد أبن����اء الكويتيني من أمهات بدون 
أصبحت في تزايد واضح ولم يتم استخراج 
شهادات ميالد لهم. وأشارت املصادر الى ان 
هناك حوالي 2500 طفل كويتي من أمهات 
بدون حديثي ال����والدة اليزالون محرومني 
من أخذ التطعيمات الصحية أو التس����مية 
وبعضهم شارف على سن الدراسة، مؤكدة ان 
اللجنة رأت املوافقة وبصورة عاجلة على هذه 
التوصية إلصدار شهادات ميالد لهم ووضع 
عالمة »X« في خانة جنسية األم. وشددت 
املصادر على ان وزارة الصحة ستبدأ مطلع 
األسبوع اجلاري باستدعاء أولياء أمور هذه 
الفئة ملباشرة إجراء إصدار شهادات ميالد 
لهم. وعلى صعيد آخر وحول قضية احلقوق 
االجتماعية واملدني����ة للمرأة أكدت مصادر 
برملانية مطلعة ان املشكلة رمبا تعود الى 
مربعها األول في ظل إصرار اللجنة على تقدمي 
تقارير متسلسلة لتعديل القوانني القائمة 
حاليا، األمر الذي يعد مخالفة لتكليف املجلس. 
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان اللجنة لديها 
اقتراحات بقوانني عليها دراستها وصياغة 
تقرير شامل في شأنها وعدم االجتهاد على 
حساب الالئحة والدستور، مشيرة الى ان 
ع����ددا من النواب يج����رون اتصاالتهم اآلن 
للتنسيق إلقرار االقتراحات كما وردت في 

حال أصرت اللجنة على موقفها.

فرج ناصر
أكد الوكيل املساعد لقطاع التخطيط والشؤون اإلدارية وقطاع املالية 
بوزارة املواصالت د.وليد النجار أنه س����يتم تش����غيل 6 مراكز للخدمة 
ملوظفي الوزارة في احملافظات الس����ت قريبا، مشيرا الى ان هذه املراكز 
ستقوم بعمل اجناز جميع املعامالت اخلاصة مبوظفي الوزارة كل حسب 
محافظته وذلك لتس����هيل الضغط والتخفيف من االزدحام املوجود في 
الوزارة وكذلك للتقليل من االعتداءات املتكررة على املوظفني. وقال ان 
هذه املراكز ستكون موجودة خلدمة املوظفني في املقاسم أو »احلكومة 
مول« املوجودة في احملافظات، مش����يرا إلى ان هذه اآللية اجلديدة متت 
دراس����تها دراسة دقيقة. وأضاف انه جار ندب عدد من املوظفني للعمل 
في هذه املراكز في جميع قطاعات الوزارة املختلفة. وقال ان كلفة اعمال 

هذه املراكز تبلغ تقريبا 9 ماليني دينار.

إقرار زيادات اإلداريين الكويتيين في »التطبيقي«:
 50 � 310 المكافأة التشجيعية و20 � 90 دينارًا بدل طبيعة العمل

»األنباء« تنشر جدول الزيادات والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية

تسرب نفطي في خليج المكسيك
يفرض حالة الطوارئ على الشواطئ األميركية  ص32

جدول ببدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررين لموظفي الهيئة اإلدارية 
ب� »التطبيقي«  بناء على اقتراح النقابة والذي تم اعتماده من مجلس الخدمة المدنية:

مكافأة تشجيعية للكويتيين 
)بالدينار شهريا( )الكادر(

بدل طبيعة العمل 
المجموعة / الدرجة)بالدينار شهريا(

الدرجة »أ«31090
الدرجة »ب«28080
الدرجة األولى25070
الدرجة الثانية21565
الدرجة الثالثة18555
الدرجة الرابعة15545
الدرجة اخلامسة12535
الدرجة السادسة10030
الدرجة السابعة7525

الدرجة الثامنة5020

محمد المجر
اكد أمني سر نقابة الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي����م 
والتدري����ب فنيس العجمي 
ان موافق����ة مجلس اخلدمة 
النقابة  املدنية على مقترح 
لكادر اإلداريني تؤكد اقتناع 
احلكومة واملسؤولني بهذه 
املطالب العادلة والتي تتمثل 
في مساواة كاملة لإلداريني 
الكويتي����ني ب����� »اجلامعة« 
و»التطبيق����ي«. واوض����ح 
العجمي ان املكافأة التشجيعية 
لإلداريني الكويتيني تتراوح 
ب����ني 50 و310 دنانير فيما 
يتراوح ب����دل طبيعة العمل 

بني 20 و90 دينارا.

التفاصيل ص2

ص4

اتحاد  عمال الكويت: 
المساواة  بين  فئات 
الم��وظف�ي�ن.. 
أو االعتصام واإلضراب

التفاصيل ص 34

كلينتون تحّذر: قرارات الرئيس السوري
قد تعني الحرب أو السالم في المنطقة

واشنطن � أ.ف.پ: حذرت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون سورية من تسليم أسلحة الى حزب 
اهلل، مؤكدة ان قرارات الرئيس السوري بشار األسد »قد 
تعني احلرب او السالم باملنطقة«. وتطرقت كلينتون 
امس االول الى عملية السالم املتعثرة بالشرق األوسط، 
وجددت مطالبة الدول العربية ببذل مزيد من اجلهود لدى 
اسرائيل والفلسطينيني الحراز تقدم في العملية السلمية. 
وكررت كلينتون ان على إسرائيل ان تشارك في هذا األمر 
عبر احترام الطموحات الشرعية للفلسطينيني ووضع 
حد النشطة االستيطان وتلبية احلاجات االنسانية في 
غزة ودعم جهود السلطة الفلسطينيية لبناء املؤسسات. 
من جهة اخرى ش����ددت كلينتون على عمق التحالف 
ب����ني الواليات املتحدة واس����رائيل، وقالت في حضور 
وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك »سنقف دائما الى 

التفاصيل ص35جانب اسرائيل«.


