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الزلزلة: تناغم حكومي ـ نيابي حول السهم الذهبي
اللجنة المالية ُتنهي قانون الخصخصة خالل اجتماع تعقده اليوم

الزيادات ستصرف بأثر رجعي من أبريل مع رواتب مايو.. أو يونيو

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
تشابكت خيوط مفخخة »تاميز سكوير« بسرعة 
متناهية لتس����قط فيصل شاه زاد األميركي املنحدر 
من منطقة كش����مير املتنازع عليها، وليقبض عليه 
قبيل توجهه الى دبي، بتهمة محاولة تفجير سيارة 

الباثفيندر وسط نيويورك. وقد اعترف املتهم حسب 
مصدر مطلع على التحقيقات بأنه عمل مبفرده ونفى 

أي صلة له بجماعات متشددة في باكستان.
لكن مسؤولني استبعدوا ذلك كونه »من الصعب 
أن يكون قام به مبفرده« وهناك الكثير مما سيكشف 

الحق����ا. وال عزاء ل� 115 صديق����ا لفيصل على موقع 
الفيس ب����وك الذين جرى اس����تدعاؤهم بعد فحص 
صفحة فيصل على املوقع الستجوابهم بشأن صلتهم 
به ومراجعة أرقامهم وبياناتهم على اعتبار احتمال 

تورطهم معه.

أعلن رئيس اللجنة املالية البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة أنه 
س����يتم االنتهاء من قانون اخلصخصة باإلجمال خالل اجتماع تعقده 
اللجنة اليوم. وقال د.الزلزلة في تصريح صحافي إنه جرى خالل اجتماع 
أمس االتفاق على أغلب التعديالت التي قدمتها احلكومة باستثناء 4 
مواد تتعلق بشؤون القصر وبيع األسهم وزيادة عددها. وأكد الزلزلة 
وجود حالة تناغم بني احلكومة واملجلس بخصوص إلزامية الس����هم 
الذهب����ي للحكومة كما ذهبت اللجنة لالتفاق على أن تكون األس����هم 
املخصص����ة ملن هم دون ال� 21 عاما باملجان كمنحة حكومية. وش����دد 
على أنه مت وضع مواد دستورية في القانون حتدد تخصيص املرافق 
العامة أو إدارتها وكذلك الثروات الطبيعية مشيرا الى ان هناك مادة 
قائمة بذاتها تنص على منع تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي 
باإلضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم إال بقانون، مس����تدركا: »قطاع 

النفط ال ميكن تخصيصه حتى بقانون«.

النائب العام يأمر بحفظ قضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء
قرر النائب العام امس حفظ قضية مصروفات ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وجاء في حيثيات حفظ الدعوى 

استبعاد شبهة االعتداء على املال العام.

مكافأة شهريةاملناصب القيادية
1300وكيل وزارة درجة ممتازة

1300وكيل وزارة
1300وكيل وزارة مساعد

بدل إشرافاملنصب
120مدير
100مراقب

80رئيس قسم

لجنة األسرة تقّر حق السكن للكويتية المتزوجة 
بغير كويتي والمطلقة واألرملة ولهما أوالد

200 مليون دينار الميزانية التقريبية لمستشفى جابر 
و30 مليونًا سنويًا لإلدارات األجنبية للمستشفيات

أقرت جلنة شؤون املرأة واألسرة البرملانية 
أم���س االقتراحات املتعلقة بقيام املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية بتوفير املسكن املالئم 
املتزوجة بغير كويتي واملطلقات  للكويتية 
واألرامل ولهن أبناء. وقالت رئيس���ة اللجنة 
النائبة د.معصومة املبارك في تصريح صحافي 
ان اللجنة س���تبحث غدا الصيغ���ة النهائية 
للتعديالت على قانون التأمينات االجتماعية 

وما يتعلق باختصاصات بنك التسليف حول 
قضية إنشاء صندوق إسكاني للمرأة.

وأضافت: ستستضيف اللجنة األحد املقبل 
وزراء الداخلية والتربية والصحة لبحث قضايا 
الكويتي���ة وتعليمهم ورعايتهم  أبناء  إقامة 
الصحية، مش���يرة إلى ان إنهاء هذه القضايا 
يعني تقدمي اللجنة تقريرها للمجلس متكامال 

في جلسة 25 اجلاري.

حنان عبدالمعبود
توّقع وكيل وزارة الصحة 
املالي���ة  املس���اعد للش���ؤون 
العس���ماوي ان  عبدالفت���اح 
تقفز ميزاني���ة »الصحة« إلى 
أرقام ومبالغ كبيرة عام 2012، 
مرجعا الس���بب ف���ي ذلك إلى 
جتهيز مستشفى جابر األحمد، 

وموضح���ا ان القطاع اخلاص 
قد رص���د ميزاني���ة تقريبية 
لتجهي���ز املستش���فى تصل 
إلى 200 ملي���ون دينار. وقال 
العسماوي في تصريح صحافي 
أمس ان املستشفى سيضم 25 
غرفة عمليات، ولهذا فإن جتهيز 
املستشفى وس���د احتياجاته 

سيتطلب مبالغ مالية كبيرة.
وعن املبالغ املالية املخصصة 
بامليزانية ملش���اريع اإلدارات 
األجنبية للمستش���فيات، قال 
العس���ماوي ان هذه املشاريع 
مخصص لها بند في امليزانية 
يحدد ب���� 30 مليون دينار في 

العام الواحد.

)محمد ماهر(عدد من ممثلي النقابات يحملون الفتات مطالبة بإقرار مطالباتهم املالية

سياسيون ونقابيون حتدثوا في اعتصام احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي وتبدو حشود من احلاضرين

أسامة أبوالسعود
هدد عدد من رؤساء النقابات 
والنواب بتنفيذ إضراب ش����امل 
في جميع وزارات الدولة ردا على 
ما وصفوه بسياس����ة ازدواجية 
املعايير في تعامل احلكومة مع 

قضية الكوادر.
جاء ذلك خالل اعتصام احتاد 
نقاب����ات العامل����ني ف����ي القطاع 
احلكومي مبشاركة حشود كبيرة 
من النقابيني واملوظفني إضافة الى 
عدد من السياسيني، وكشف خالله 
رئيس االحتاد فهاد العجمي أنه 
سيعقد مع زمالئه رؤساء النقابات 

اجتماعا األحد املقبل لتحديد موعد 
لالضراب الشامل.

النائب خالد الطاحوس طالب 
وزير املالية مصطفى الش����مالي 
بأن يرحل عن احلكومة، مؤك���دا 
انه الس��بب في إفالس مؤسسات 
الدولة وقام بتكييف الكوادر حسب 

مزاجه.
ودعا الطاحوس خالل االعتصام 
الى ضرورة ان تتصدى احلركة 
النقابية لهذا االزدواج في التعامل 

مع الكوادر.
من جهته ابدى النائب مسلم 
ازاء السخاء  البراك اس����تغرابه 

احلكوم����ي املبالغ في����ه مع دول 
وقفت ضدنا في محنة الغزو كاشفا 
النقاب عن أن احلكومة لديها 4 
مليارات دينار ديونا خارجية لم 
حتصلها وكأنها تريد أن حتول 

شعب الكويت إلى »طرارة«.
الب���راك أض���ع  وأض���اف 
صالحيات���ي الدس���تورية أنا 
والنائب الطاحوس رهن تصرف 
عمال الكويت حتى لو أدى هذا 
إلى اس���تجواب رئيس  األمر 

الوزراء وإسقاط احلكومة.

 أمير زكي
أكد رئيس جمعية املهندسني الكويتية م.طالل القحطاني 
أن األرقام الرسمية اجلديدة للكادر التي اعتمدت في مجلس 
الوزراء بجلس���ته في 25 أبريل 2010 قد متت إحالتها إلى 
رئي���س ديوان اخلدمة املدني���ة عبدالعزيز الزبن للتوقيع 

عليها متهيدا إلجناز إجراءات الصرف.
وأوضحت املصادر أنه في حال إجناز اإلجراءات قبل 12 
اجلاري فإن الزيادات احملتسبة بأثر رجعي من شهر أبريل 
ستصرف على رواتب شهر مايو، أو في حال استلزامها مزيدا 

من الوقت فإنها ستصرف مع راتب شهر يونيو.

»المهندسين« تعلن األرقام الرسمية للكادر المعتمد من مجلس الوزراء
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التفاصيل  الكاملة غداً

»المهندسين« بحثت مطالب مهندسي النفط 
لتجنّب تسربهم من مؤسسة البترول  ص18

خالل ورشة عمل شارك فيها 200 من مهندسي القطاع

الزيادة على طبيعة العمل للقياديين

أقرت زيادة رأسمال صندوق التنمية إلى 10 مليارات على أن يمّول شركات مساهمة كويتية

»التشريعية« توافق على حظر الفوائد الربوية بالنظام المصرفي
وافقت اللجنة التشريعية خالل اجتماعها 
امس من حي���ث الفكرة على حظر الفوائد 

الربوية في النظام امل��صرفي.
وذكر رئي���س اللجنة النائب حس���ني 
احلريت���ي في تصريح صحافي ان اللجنة 
اقرت زيادة رأسمال صندوق التنمية من 
2 الى 10 مليارات دينار على ان يضاف إلى 
نشاطه متويل ش���ركات مساهمة كويتية 

داخل الكويت.
واضاف ان اللجنة رفضت مرسوم تشديد 
العقوبة على من يعتدي على رجال االمن، 

كما متت املوافقة على زيادة عدد ايام االجازة 
الطارئة للموظفني من 4 الى 8 ايام في السنة 
باالضافة الى اقرار قانون استحداث جهاز 
رعاية املشروعات الصغيرة وتوحيد زيادة 

رواتب املوظفني الكويتيني.
 وأوض���ح ان اللجنة رفض���ت قانونا 
يجيز للسجني زيارة دورية ملدة 48 ساعة 
لصعوب���ة تطبيقه، كما عدلت على قانون 
»املرئي واملسموع« الفقرة اخلاصة بالدعاية 
االنتخابية مب���ا يضمن العدالة بني جميع 

املرشحني في وسائل االعالم.

اعتصام نقابي حاشد ضد »ازدواجية«  التعامل مع الكوادر
د موعده األحد وتلويح بإضراب شامل ُيحدَّ
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احملقق��ون يفحص��ون املنزل ال��ذي عاش فيه املتهم ش��اه زاد
 في بريدجبورت                        )أ.پ(

البائع املتجول النس أورتون منقذ نيويورك من كارثة »تاميز سكوير« متحدثا للصحافيني 
في نيويورك أمس األول                 )أ.ف.پ(

ص��ورة غي��ر مؤرخة مأخوذة ع��ن موق��ع orkut.com لفيصل زاده 
املشتبه بأنه سائق سيارة »تاميز سكوير« املفخخة          )رويت��رز(

ال عزاء ألصدقائه الـ 115 على الـ »فيس بوك«

إرهابي »تايمز سكوير« يسقط قبل هروبه إلى دبي 
ويعترف: »عملت بمفردي«
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