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إمام جمعة طهران: »الحجاب« 
يدخل »الحرب الناعمة« 

ضد النظام اإليراني

»الناصر لدين اهلل« وزير حرب 
القاعدة الجديد في العراق

طهران ـ يو.بي.آي: اعتبر 
إمام جمعة طهران املؤقت محمد 
كاظــــم صديقي عــــدم مراعاة 
احلجاب من قبل نساء في إيران 
أنه ضمــــن احلرب »الناعمة« 
على إيران. ودعا صديقي في 
خطبة صالة اجلمعة بطهران 
إلى »ضرورة التزام النســــاء 
باحلجــــاب«، معتبــــرا عــــدم 
مراعاة احلجــــاب أنه »ضمن 
مخططــــات العدو في احلرب 
الناعمة ضد اســــتقالل البالد 
وثقافتهــــا الدينيــــة«. وتلزم 
النساء  الســــلطات اإليرانية 
بلباس ديني موحد يتضمن 

ارتداء احلجاب.

بغداد - وكاالت: في أعقاب 
مقتل زعيميه أبي عمر البغدادي 
وأبـــي أيوب املصري الشـــهر 
املاضي، عني تنظيم القاعدة في 
العراق وزير حرب جديدا وذلك 
بحسب بيان نقل مضمونه أمس 
املواقع  املركز األميركي لرصد 
اإلســـالمية )ســـايت(، وجاء 
في البيـــان ان »وزير احلرب 
اجلديد« هو الناصر لدين اهلل 

أبوسليمان.

الطبطبائي: نقل سكان »أم الهيمان« وتحويلها إلى منطقة خدمية
تحدث لـ »األنباء« عن مقترحات نيابية لتحويل منشآت الشويخ الصناعية الحالية إليها وحّل مشكلة المنطقتين معًا

سجال نيابي ـ حكومي ـ نقابي حول حق اإلضراب
الطاحوس: الحركة النقابية هي التي تحـدد اللجوء للقضاء أو لمنظمة العمل
فهـاد العجمي: من قال إن الكويت ليسـت دولـة قانون ونظام؟!

مريم بندق ـ أسامة دياب
حملت التطورات السياســــية والنقابية أمس بــــوادر أزمة جديدة 
على خلفية اللهجة احلكومية املتشددة واحلازمة مبواجهة التهديدات 
العمالية باإلضراب من جهة والتأكيد احلكومي حول عدم وجود توجه 
حالي إلقرار املزيد مــــن املزايا املالية واملطالبات من جهة أخرى، وهما 
أمران تعارضهما النقابات التي ترفع شعار املساواة بني جميع الشرائح 
الوظيفية وتتمسك بحق اإلضراب مستندة الى االتفاقيات الدولية التي 
تكفله. فأمس، وقبيل توجهه الى موســــكو أعلن نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح ردا على سؤال للصحافيني 
بشأن الكوادر واملزايا املالية التي تطالب بها بعض اجلهات احلكومية 
أن »مجلــــس اخلدمة اتخذ في اجتماعه األخير قرارا بشــــأن كل ما هو 
معروض أمامه وأنه ليس هناك أي شيء جديد«. وحول تلويح النقابات 
باإلضراب قال الشــــيخ د.محمد الصباح »ان الكويت بلد يحكمه قانون 
ونظام وليست دولة فوضى حتكمها اآلراء واألهواء والتيارات ومن لديه 
أي شكوى توجد في الكويت محاكم وقضاء ميكن االحتكام واالختصام 
إليه«. الرد النقابي على املوقف احلكومي جاء على لسان كل من النائب 
خالد الطاحوس وهو الرئيس الســــابق الحتاد عمال الكويت ورئيس 
احتاد نقابات القطاع احلكومي فهاد العجمي حيث أكد كالهما ان الكويت 
عضو في »منظمة العمل الدولية« التي تكفل حق اإلضراب للعمال. وقال 
الطاحوس: ان اتفاقية 1978 بشأن احلرية النقابية التي صادقت عليها 
الكويت حددت احلقوق النقابية، مؤكدا ان خيار الذهاب الى القضاء أو 
اللجوء الى املنظمة هو قرار بيد احلركة النقابية وال حتدده احلكومة. 
أما فهاد العجمي فأبدى اســــتغرابه لتصريح الشــــيخ د.محمد الصباح 
متســــائال: نحن نحترم القانون والقضاء الكويتي ومن قال ان الكويت 
ال يحكمها قانون ونظام؟! وتابــــع العجمي: ان احلكومة صادقت على 
االتفاقيات الدولية واذا أخلت بها فستكون في موقف محرج في منظمة 

العمل الدولية بجنيڤ خالل شهر يونيو املقبل.

محمد الصباح أكد أنه ال مزايا مالية مطروحة على مجلس الخدمة غير ما تم إقراره

األنباء الرياضية )21 ـ 27(

قـــراءة فـي حـظـوظ 
المجموعتيـن  منتـخبـات 
للتأهل  والسابعة  السادسة 
لدور الـ 16 في كأس العالم

العجران لـ »األنباء«: ال بدالت وال زيادات 
في رواتب عسكريي »الداخلية«

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
كشـــف وكيـــل وزارة 
الداخلية املساعد للشؤون 
املاليـــة واإلدارية عجيل 
العجران عـــن ان الوزارة 
لم تتقدم بأي طلب جديد 
لزيادة رواتب منتسبيها 
العسكريني أو استحقاق 
بدالت بخالف املمنوحة لهم 

حاليا، مؤكـــدا ان الرواتب والبدالت 
احلالية مناســـبة جدا وال يوجد أي 
توجه لزيادتها ســـواء للضباط أو 
ضباط الصـــف، الفتا الى ان رواتب 
العسكريني تزيد على رواتب املدنيني. 
 واضاف العجران في تصريح خاص 
لــــ »األنباء« ان ما ذكـــر عن توجه 
لزيادة رواتب وبدالت العســـكريني 
غيـــر صحيح وال يوجد في االفق ما 
يدعو الوزارة لطلب زيادة او تغيير 

في الرواتب.
وفي املقابل كشـــف العجران عن 
ان الوزارة طلبت من ديوان اخلدمة 

املدنية بحث امكانية صرف 
بـــدالت لبعـــض املدنيني 
الذين يعملون في وظائف 
تســـتحق بدالت اضافية، 
مضيفا ان الديوان طلب من 
الوزارة حتديد »الوصف 
الوظيفي« للمدنيني الذين 
تعتبر أنهم يستحقون تلك 
البدالت. وأكد العجران ان 
الديوان متسك بأال تتعارض البدالت 
املطلوبة مع بـــدالت أخرى تصرف 
فعليا. على صعيد متصل، قال رئيس 
نقابة العاملني فـــي وزارة الداخلية 
بدر العنزي لـ »األنباء« ان وفدا من 
النقابة التقى مؤخـــرا وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أحمد الرجيب وطلب 
من الوكيل إعـــادة النظر في بعض 
البـــدالت املمنوحة للمدنيني وايضا 
ايجاد حلول ملشكالت ادارية يعاني 
منها مدنيـــو »الداخلية« مؤكدا على 
أن الفريق الرجيب وعد بدراسة هذه 

الطلبات في اسرع وقت.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري- سامح عبدالحفيظ

بينما يتجه النائب 
الطاحوس  م.خـالد 
إلى تقدمي استجوابه 
حول قضية التلوث 
الهيمــــان  أم  فـــــــي 
املقبل في  االثنــــني 
حال لم يتم إغالق 25 

مصنعا قال الطاحوس انه »لم 
يتم تطـــبيق القــانون بحقها 
رغــــم أنها مخالفة للشــــروط 
البيئيــــة«، بــــرزت مقترحات 
وأفكار حلل املشــــكلة بشكل 

جذري.
وفي هذا اإلطار، كشف عضو 
كتلة التنمية واإلصالح النائب 
د.وليد الطبطبائي عن تداول 
نيابي حللول مطروحة في شأن 
إنهاء قضية تلوث أم الهيمان 
يقوم أهمها على وضع خطة 
لنقل السكان من املنطقة وإيجاد 

بدائل سكنية لهم.
وأضاف الطبطبائي خالل 
حديـــثــــه لـ »األنبــــاء« ان ام 
الهيمان أصبحت غير صاحلة 
للســــكن لوجودها في موقع 
جغرافي محــــاط بالعديد من 
املناطــــق الصـــناعيــــة وان 
الى املنطقة  التلــوث  انبعاث 
ليــــس مقصــــورا فقــــط على 

احملـــيطة  املصانع 
الهيمــــان، بل  بــــأم 
ان مصانــــع منطقة 
الشعيبة تعد أخطر 
وأشــــد تأثيرا على 
الســــكان مع مرور 
الزمــــن. وأوضــــح 
ان  د.الطبـطــبائــــي 
النــــواب يتداولون 
احلديــــث نحو نقــــل أفكارهم 
للجانب احلكومي، خصوصا 
في ظل صعوبة نقل املصانـــع 
وتأثير مثل هذا اإلجراء على 
جميع اصنــــاف اإلنتاج وان 
احلل األمثل هو نقل الســــكان 

الى منطقة أخرى.
وأشار الى ان التوجه النيابي 
يذهب إلبداء النصح للحكومة 
لتحويل  أم الهيمان الى منطقة 
خدمية جتارية مماثلة للشويخ 
الصناعية او رمبا نقل الشويخ 
الصناعية ألم الهيمان نفسها 
وإيجاد حل ملشكلتني قائمتني 

حاليا.
وقال ان مثــــل هذا اإلجراء 
الدولة  أرباحا علــــى  ســــيدر 
ويعوض تكلفة نقل الســــكان 
وإنشاء املنطقة من األساس، 
موضحا ان هذه األفكار التزال 
في طــــور البحث والدراســــة 

النيابية.

كشف عن موافقة مشروطة من »الديوان« العتماد بدالت لبعض موظفيها من المدنيين

د.وليد الطبطبائي

عجيل العجران

من الماضي

العوضي:  محـمـد 
قمـت برعي األغنام 
فـي »صيهـد البقر« 
الطيور  أصيد  وكنت 
البر باسـتخدام  في 
الفخـاخ والسـالية

ص 12 و13

سـفيرا أميركا وبريطانيا: اكتشـاف مقبرة الجنود العراقيين في 
الكويت ربمـا يفيد في العثور على رفـات كويتيين بالعراق  ص 5

مشـعل األحمـد وناصر المحمـد أشـادا بتقـرير 
العفاسـي أمـام مجلس حقـوق اإلنسـان  ص 4

مدرب حراس المرمى ومشرف الفريق والعبو »األصفر«: 

درع الدوري الممتاز ما يحلى 
إال مع »القادسية«.. ونهدي اإلنجاز 

للفهد والحساوي والجماهير
محمد عبدالرحيم العوضي

الشيخ د.محمد الصباح قبيل مغادرته إلى موسكو أمسالتفاصيل ص 5


