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اعتمادات إضافية بالميزانية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية
السلطان أكد لـ »األنباء« إلغاء النمط السابق حول فتح االعتمادات التكميلية للمشاريع واالستعاضة عنه بالنظام الجديد ليمّر على لجنة الميزانيات في المجلس

»األشغال«: ترقية 394 موظفًا باالختيار               »السكنية«: دعوة 158 مواطنًا لتسلم قسائم في »سعد العبداهلل«  ص 17

الخرافي:  مناقشـة قضية الغالء في جلسـة الثالثـاء المقبل

»التشريعية« أقرت إلزام  الجهات الحكومية بإحالة تقارير المصروفات السرية 
إلى ديوان المحاسـبة مـع أحقية النواب فـي االطالع عليها دون أخذ نسـخة منها

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

كش����ف عضو اللجنة املالية البرملانية 
النائب خالد السلطان عن توجه جديد وآلية 
مستحدثة لتنفيذ املشاريع الواردة في خطة 
التنمية واخلطة السنوية. وقال السلطان في 
تصريح ل� »األنباء« ان اللجنة املالية اتفقت 
على مادة جديدة في مشروع قانون اخلطة 
املالي للمشروعات  الدعم  السنوية لتوفير 
وفقا لالعتمادات اإلضافية وليست التكميلية. 
وأشار السلطان إلى ان النمط السائد حاليا 
هو دعم ميزانيات املشاريع وفق احلسابات 
التكميلية، وهذا ما سيتم إيقافه مع مشروعات 
خطة التنمية واالستعاضة عنه باالعتمادات 
اإلضافية الت����ي يجب ان مت����ر على جلنة 
امليزانيات في مجلس األمة. وعلى الصعيد 
البرملاني، وعلى صعيد قضية غالء األسعار، 
رفعت اللجنة املالية البرملانية امس تقريرها 
للمجلس عن القضية خاليا من رأي احلكومة، 
حيث أكد الرئيس جاسم اخلرافي ان املجلس 

سيناقش املوضوع في جلسة الثالثاء املقبل 
بناء على قراره السابق.

وأش����ار رئيس اللجنة النائب د.يوسف 
الزلزل����ة الى ان احلكوم����ة دعيت حلضور 
اجتماعات اللجنة املالي����ة 3 مرات، إال انها 
لم تس����تجب للدعوة. وأمس أقرت اللجنة 
التشريعية البرملانية اقتراحا يلزم اجلهات 
احلكومية بإحال����ة تقارير عن املصروفات 
السرية في الوزارات إلى ديوان احملاسبة مع 
إعط����اء النواب حق االطالع عليها دون أخذ 
نسخة منها. وقال عضو اللجنة النائب د.وليد 
الطبطبائ����ي ان اللجنة عدلت قانون ديوان 
احملاسبة واعتبرت ان األندية الرياضية ليست 
مشمولة برتبة الديوان، كما أقرت باإلجماع 
مخالفة رئيس احلكومة لالئحة املجلس فيما 
يتعلق بإجابته عن أسئلة النواب. وعن إنابة 
بعض الوزراء للرد على أسئلة النواب لسمو 
رئيس مجلس الوزراء، قال الطبطبائي ان 
اللجنة رأت جواز ذلك بشرط أن تكون اإلجابة 

ممهورة بتوقيع رئيس احلكومة.

األنباء  االقتصادية

متظاه��رون تايلنديون يطلقون األلع��اب النارية باجتاه نقطة تفتيش لقوات اجليش 
في بانكوك                )رويت��رز(

اثنان من أعضاء مجلس العموم البريطاني يقتادان جون بيركو الذي اعيد انتخابه رئيسا للمجلس الى كرسيه

عادل الصقعبي

العلـوان: »البالد 
لالستثـمـار 
العقاري« تتخارج 
مشـروع  مـن 

مشـاركون في مؤتمر 
اإلعـالم االقتصـادي: 
المعـلومات  دقـة 
الشركات  مسـؤولية 
واإلعالمييـن ص42 و43

الصقعبـي : »الصفـوة القابضـة« 
تسـتهدف  تخفيض مديونياتها 
بنسـبة  دينار  مليون   89 البالغة 
ص37   2010 خـالل   %10

»بريتش إيروايز« تمنع »بالقانون« مضيفيها من اإلضراب

عواصم � وكاالت: ج���ددت اإلدارة القنصلية بوزارة اخلارجية 
دعوة املواطنني أمس إلى عدم السفر الى تايلند خلطورة األوضاع 
األمنية هناك حتى ع���ودة األمور إلى طبيعتها،  وقال مدير اإلدارة 
حمود الروضان: »تهي���ب وزارة اخلارجية باملواطنني الكرام لعدم 
السفر الى مملكة تايلند بسبب خطورة األوضاع األمنية السيئة في 

الوقت الراهن حتى هدوء األمور وعودتها الى طبيعتها«.
مبوازاة ذلك رهنت احلكومة التايلندية التفاوض مع املعارضني 
من ذوي »القمصان احلمر« بإنهاء حتركهم االحتجاجي، رغم إعالن 
قادتهم قبولهم عرضا قدمه مجلس الش���يوخ في البالد بالتوسط 
حلل الصراع في بانكوك، والذي أس���فر عن مقتل 37 شخصا خالل 

5 أيام من االشتباكات الدموية.

لن���دن � وكاالت: جنحت 
ش���ركة طي���ران »بريتش 
ايرواي���ز« البريطاني���ة في 
منع مضيفيها من اإلضراب 
عبر القانون، إذ حكم القضاء 
البريطان���ي ببطالن حركة 
اإلضراب التي دعت إليها نقابة 
يونايت ملضيفي الشركة وذلك 
قبل ساعات من بدء التوقف 

عن العمل صباح أمس.
وادعت الشركة أن النقابة 
لم تقم بواجباتها في مجال 
تنظي���م التصوي���ت حول 
اإلضراب، فيما برر القاضي 
في احملكمة العليا في لندن 
قراره أمس االول بالقول »ال 
اس���تطيع القول ما اذا كان 
واضح���ا متام���ا ان النقابة 
ق���د قامت بكل م���ا يتطلبه 
القان���ون«. دون أن يت���رك 
للنقابة إمكانية اللجوء الى 

استئناف القرار.
وكان���ت نقاب���ة يونايت 
التوقف  الى  دعت املضيفني 
عن العمل من 18 الى 22 ومن 
24 الى 28 مايو اجلاري ثم من 
30 منه الى 3 يونيو وكذلك 

من 5 الى 9 يونيو.

التقى س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد أعضاء 
فريق تأهيل مخطط جزيرة فيلكا 
ببلدية الكويت، حيث استمع إلى 
شرح مفصل عن الوضع الراهن 
للجزيرة وما تضم����ه من مبان 
أثرية وبيوت  ومتاحف ومواقع 
سكنية مستملكة من احلكومة، 
إضافة الى اهم املواقع التاريخية 
التي يشرف عليها املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب. وحرص 
سمو رئيس الوزراء خالل جولة 
ق����ام بها صب����اح أمس  تفقدية 
جلزي����رة فيل����كا ورافقه خاللها 
جمع من الوزراء واملس����ؤولني، 
على التعرف على أدق تفاصيل 
تأهيل اجلزيرة وجاهزية الدراسة 
اخلاصة بها متهيدا لطرحها على 
القطاع اخل����اص. وبعد اجلولة 
استقل سموه ومرافقوه الطائرة 
الهيليكوبت����ر األميرية واطلعوا 
على املشاريع القائم تنفيذها في 
جزيرة بوبيان ومنطقتي الصبية 

والدوحة.    

»الخارجية« تدعو المواطنين لتجنب السفر إلى بانكوك رحلة نجاح

أعتـز  الرفاعـي:  يعقـوب 
التدريـس  فـي  بتجربتـي 
و»التطبيقي«  الكويت  بجامعة 
والنجاح في العمل األكاديمي 
تربويـة  خبـرات  يتطلـب 
وقـدرات متميـزة  ص 35

رئيس مجلس العموم البريطاني ُيجّر إلى كرسيه بالقوة 
لندن � وكاالت: أعاد مجلس العموم البريطاني أمس انتخاب جون 

بيركو رئيسا له رغم معارضة عدد من زمالئه احملافظني لذلك. 
وجريا على عادة مجلس العموم فقد قام زمالء بيركو بجّره جّرا 
إلى كرس���يه إحياء لتقليد قدمي درج عليه رؤس���اء مجلس العموم 
السابقون. اذ كان املنتخبون لهذا املنصب يترددون كثيرا في قبوله 
خوفا من امللك ألن احدى مهامهم تقتضي نقل آراء املجلس الى امللك 
وكانوا يخشون ان تثير هذه اآلراء غضبه فيمتنعون عن قبوله مما 

يضطر زمالءهم الى جرهم بالقوة الى الكرسي املخصص. 
هذا وحض���ر رئيس احلكومة اجلديد ديڤيد كاميرون اجللس���ة 
ألول م���رة جنبا الى جنب مع نائب���ه نيك كليغ في مقاعد احلكومة، 
فيم���ا جلس نواب حزب العمال للمرة االولى منذ 13 عاما على مقعد 

املعارضة في الطرف املقابل.

»األنباء« تنشـر تقرير خبير 
العالمية  الصحـة  منظمة 
الوطنية  اإلسـتراتيجية  عن 
الكويتية للسيطرة على التهاب 
ص6 و7 الڤيروسـي   الكبد 

رئيس الوزراء جال في »فيلكا« واطلع على مخطط تأهيلها العبدالهادي وبلير بحثا الجانب الصحي 
في تقرير »رؤية الكويت 2035«

حنان عبدالمعبود
علم����ت »األنباء« من مصادر صحية أن وكيل وزارة الصح����ة د.إبراهيم العبدالهادي، اجتمع مع رئيس 
الوزراء البريطاني السابق توني بلير لبحث اجلانب الصحي، الذي انتقده بلير في تقريره »رؤية الكويت 
2035«، مرجعا أس����باب املشاكل املتواصلة إلى عدم كفاءة التركيز على الوقاية، والبنية التحتية الصحية 
غي����ر املطورة، واالعتماد املتزايد على الرعاية الطبية في اخلارج ب����دال من بناء التخصصات احمللية. كما 
جاء بالتقرير أيضا أن الكويت حتتل حاليا واحدة من أعلى املراتب على مس����توى العالم من حيث معدالت 
اإلصابة بالسمنة ومرض السكري، وارتفاع مخاطر اإلصابة بتعقيدات أخرى مثل أمراض القلب والشرايني 
والتي س����تكبد الدولة خس����ائر كبيرة من حيث املوارد، والتي تؤثر في عمر اإلنسان. وتشهد هذه املشاكل 
تفاقما متزايدا على الرغم من اإلنفاق السخي الذي تبذله احلكومة على الرعاية الصحية، حيث تنفق نحو 

579 دوالرا أميركيا للفرد )2006( مبعدل أعلى من معظم دول مجلس التعاون اخلليجي.

»األرجـوان« فـي قطـر نهايـة 2010 أو بداية 
2011 بعـائد سـيتجـاوز الـ 200%   ص36

 )محمد ماهر(سلمان العلوان مترئسا عمومية الشركة

60 ألف دينار من الحساوي 
ونهيـر بـاقٍ لموسـم آخر

مـع  إبراهيـم  الفهـد: 
األصفر مثل فيرغسـون 
)سعود سالم(مع مـان يونايتد ص 53

التفاصيل ص48

الحكومة التايلندية تشترط إنهاء 
االحتجاجات للتفاوض مع »القمصان الحمر«

التفاصيل ص48

التفاصيل ص14

واشنطن تعلن االتفاق  مع روسيا والصين
على مسودة عقوبات ضد إيران   

البرلمان المصري 
يقّر 10% للعسكريين..

عواص���م � وكاالت: توالت ردود الفعل املتباينة الى حد  وعالوة للعاملين بالدولة
التناقض حول إعالن ايران توقيعها اتفاق تبادل اليورانيوم 
بوساطة برازيلية � تركية، ففي وقت اعتبر الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي االتفاق »خطوة ايجابية«، أعلنت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون ان أميركا توصلت الى 
اتفاق مع روسيا والصني حول مشروع قرار يفرض عقوبات 
على ايران بسبب برنامجها النووي. وقبل ذلك كانت الصني 
أعلنت ترحيبها بالتوقيع على االتفاق الذي يقضي بتبادل 
 1200 كلغ م���ن اليورانيوم االيران���ي منخفض التخصيب 

ب� 120 كلغ من اليورانيوم الغربي في تركيا. 
من جهته حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
� أحد عرابي االتفاق � طهران أمس من أنها ستكون وحدها 
اذا لم تس���لم اليورانيوم لتركيا في غضون ش���هر حسب 
بن���ود االتفاق.  وكانت اخلارجي���ة االيرانية طالبت الدول 
الست الكبرى برد سريع على االتفاق بينما طالبت الوكالة 
الدولي���ة للطاقة الذرية ايران بتقدمي تعهد خطي تؤكد فيه 

التزامها باالتفاق. 

القاهرة � أ.ش.أ: وافق مجلس الشعب 
خالل جلسته امس برئاسة أحمد فتحي 
س���رور رئيس املجلس بصفة نهائية 
على مش���روع قانون بزيادة العالوة 
االجتماعية للعاملني بالدولة بنسبة %10. 
وقد اكد االعضاء خالل مناقشة مشروع 
العالوة ضرورة زي���ادة هذه العالوة 
حتى تتناسب مع الغالء الذي تشهده 
االسواق املصرية، وطالبوا بضرورة 
وضع حد ادنى للمرتبات جلميع العاملني 
بالدولة مقترحني ان يكون 200 جنيه. 
كما اقر املجلس مشروع قانون بزيادة 
املعاشات العسكرية بنسبة 10% في 30 
يونيو املقبل، وتعتبر هذه الزيادة وفقا 

ملشروع القانون جزءا من املعاش.

مصادر حكومية لـ »األنباء«: 
مجلس الوزراء  لم يصدر 

قرارًا بإحالة  َمن خدم
 30 عامًا إلى التقاعد

مريم بندق
أعلنت مص���ادر حكومية 
رفيعة ان مجلس الوزراء لم 
يصدر قرارا بإحالة من بلغت 
س���نوات خدمته 30 عاما الى 
التقاع���د، وأوضحت املصادر 
في تصريحات ل� »األنباء« ان 
هذه الفئة لن جتبر على التقاعد 
وتترك لها احلرية في االستمرار 
في العمل أو التقاعد مبعنى ان 
تقاعدها من عدمه يرجع الى 
قرار خاص بها. وأكدت املصادر 
أن قانون اخلدمة املدنية احلالي 
لم يطرأ عليه أي تغيير، مشيرة 
الى ان اإلحالة الى التقاعد اآلن 
تتم ببلوغ الس���ن القانونية 
وهي 65 عاما للرجل واملرأة، 
وال توج���د أي نية لربط ذلك 

بسنوات اخلدمة. 
 وفي وزارة التربية أكدت 
الوكيل املساعد للقطاع اإلداري 
عائشة الروضان انه لم تبلغ 
من قبل وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م د.موض���ي احلمود 
بحصر اإلداريني الذين بلغت 
س���نوات خدمته���م 30 عاما، 
متهيدا إلحالتهم الى التقاعد، 
موضحة ان العمل بالوزارة في 
هذه القضية يسير حسب لوائح 
اخلدمة املدنية وال يوجد عليها 
أي تغيير، مؤكدة ان اإلحالة 
للتقاعد ترتبط ببلوغ السن 
القانونية املعمول بها بحسب 
قوانني اخلدمة املدنية وهي 65 

عاما للمرأة والرجل.  سمو رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولون المرافقون له في زيارته  أمس إلى »فيلكا«  يستمعون لشرح حول تطوير الجزيرة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان مرحبا بحرارة بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارة سموه إلى بيروت أمس ويبدو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفي الصورة الثانية صاحب السمو قام بغرس شجرة الصداقة الكويتية - اللبنانية في حديقة القصر الرئاسي اللبناني في بعبدا

األمير بحث مع الرئيس سليمان المستجدات على الساحتين اللبنانية والدولية  
ص 4


