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خفض نسبة االستقطاع من رواتب المتقاعدين المستفيدين من »المعسرين«
الحكومة مصّرة على نسبة الـ 50% للموظفين المتعاملين مع الصندوق.. ونواب طالبوا السلطة التنفيذية بمرونة إلنهاء القانون

وزارة الصحة تجدد تأكيدها سالمة »مياه أبراج« 
وُخلّوها من أي ملوثات أو بكتيريا

كون���ا: ج���ددت 
وزارة الص���ح���ة 
تأكيدها أمس سالمة 
»مياه أبراج« وخلوها 
 م���ن أي ملوث���ات 

أو بكتيريا.
وقال وكيل وزارة 
الصح���ة د.إبراهيم 
العبدالهادي لوكالة 
االن���باء الكويت��ية 
)كونا( عقب ما مت 

تناقله أخي���را عن تلوث »مياه أبراج«: أجرت 
مختبرات الصحة العامة بالوزارة فحوصات 
مخبرية أكثر من مرة على عينات هذه املياه التي 
وردت إليها من وزارة التجارة والصناعة »وقد 

تبني سالمتها من أي ملوثات أو بكتيريا«.
وأضاف د.العبدالهادي أنه مت إجراء فحوصات 
ميكروبيولوجية لبيان م���دى صالحية تلك 
املياه لالس���تهالك اآلدمي موضحا ان النتائج 
أظهرت مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية 

املعمول بها.
وطمأن املواطنني واملقيمني بأن »مياه أبراج« 
س���ليمة وخالية من أي ملوثات مش���يرا إلى 
أن الوزارة بالتعاون م���ع الوزارات واجلهات 
املختصة األخرى تقوم مبتابعة س���المة مياه 

الشرب بالكويت بصفة مستمرة.

يذكر أن الشركة املنتجة تقدمت إلدارة الصحة 
العامة بالوزارة بطلب لفحص عينات مياه معبأة 
من مختلف األحجام مأخوذة مباشرة من املصنع 
وأظهرت الفحوصات املخبرية جلميع العينات 
أنها س���ليمة ومطابقة للمواصفات وصاحلة 

لالستهالك اآلدمي.

حسين الرمضان ـ موسى ابوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

الرامية  في ظل مس���اعيها 
النهاء قضية صندوق املعسرين 
والوص���ول الى نقط���ة التقاء 
النيابي، توصلت  مع اجلانب 
احلكومة إلى فكرة جديدة تتعلق 
بقضية نس���ب االستقطاع من 
رواتب العمالء قد تكون الفصل 
االخير الذي يسبق اقرار القانون 

بشكله النهائي.
مصدر وزاري ابلغ »األنباء« 
ان احلكومة تدرس اآلن تقدمي 
تعديالت جديدة على القانون 
لدى اللجن���ة املالية البرملانية 
تقضي بفصل النسب اخلاصة 
الذين  املتقاعدي���ن  بروات���ب 
سيس���تفيدون م���ن خدمات 
صندوق املعسرين عن نسب 
املوظفني املتعاملني مع الصندوق 

ايضا.
واضاف املصدر ان السلطة 
التنفيذية تتجه إلى وضع تعامل 
خاص للمتقاعدين بحيث تقل 
نسبة االستقطاع من رواتبهم 
لصالح صندوق املعسرين عن 
التي ستقر للموظفني  النسب 
املتقدم���ني مبعام���الت ل���دى 

الصندوق.
ان  الى  واشار املصدر ذاته 
العديد من النواب اوصلوا إلى 
احلكومة رسالة تفيد برغبتهم 
في إنهاء قضية التعنت احلكومي 
حي���ال قضية ثبات النس���بة 
على 50% ما يشكل عبئا على 

املتعاملني.
مشيرين الى ان ابداء املرونة 
في ه���ذه القضية يتيح مجاال 
اوسع للنواب للوقوف في صف 
القانون واملوافقة على تقرير 

اللجنة املالية.
وش���دد املص���در عل���ى ان 
احلكومة اخذت بعني االعتبار 
املطالب النيابية اال انها التزال 
 عن���د موقفه���ا جت���اه قضية 
ال� 50% كنسبة لالستقطاع لكنها 
عاجل���ت املوضوع بفصل فئة 
املتقاعدين عن املوظفني، مؤكدا 
ان االمر اليزال في طور الدراسة 
ولم يتخذ في شأنه قرار نهائي 

حتى اآلن. 
موضحا أن إصرار احلكومة 
على ثبات نسبة االستقطاع من 
رواتب املستفدين من خدمات 
الصندوق بواقع 50 % قائمة على 
أساس دراسات مالية ومحاسبية 
تتعل���ق بامليزانية املخصصة 
للصندوق والعائدات املتوقعة 

من االستقطاعات. 

)فريال حماد(»مياه أبراج« صافية ومطابقة للمواصفات الصحية

د.إبراهيم العبدالهادي

مؤشر األحمال الكهربائية تخطى حاجز الـ 9 آالف ميغاواط 
وانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من المناطق

دارين العلي
تس��تعد وزارة الكهرب��اء واملاء إلنش��اء مركز 
اتصاالت )كول سنتر( لتلقي استفسارات وشكاوى 
املستهلكني وكل ما له عالقة بوزارة الكهرباء واملاء، 
وقالت مص��ادر مطلع��ة ان الوزارة تصم��م حاليا 
مجموع��ة م��ن الكاونت��رات لتخصيصه��ا كمركز 
اتصاالت الستقبال استفسارات املستهلكني، الفتة 
ال��ى ان مرك��ز االتص��االت اجلاري تنفي��ذه حاليا 
سيصمم الستقبال ما بني 20 و25 مكاملة في الوقت 

نفسه.
وتوقع��ت املص��ادر ان يتم االنتهاء من إنش��اء 
ه��ذا املركز الذي س��يعمل عل��ى مدار 24 س��اعة 
)نظ��ام النوبات( نهاية الش��هر املقبل، مؤكدة ان اي 
استفس��ارات او أي شكاوى س��ترد الى هذا املركز 
س��يتم أخذها في االعتبار وعرضها على مسؤولي 

الوزارة إليجاد حلول عاجلة لها.
ولفتت الى ان فكرة إنش��اء هذا املركز نبعت من 
حرص مسؤولي الوزارة وإميانهم بأهمية التواصل 
م��ع جمهورهم من املس��تهلكني ملعرفة اي معوقات 
ميك��ن ان تصادفهم، خصوصا ف��ي املرحلة املقبلة 

وكيف يستطيعون تقدمي املساعدة إليهم.
من جانب آخر، واصل مؤشر األحمال الكهربائية 
ام��س ارتفاع��ه التدريجي ببلوغ��ه 9340 ميغاواط 
متخطيا بذلك رقم ال� 9 آالف ميغاواط الذي س��جله 
أم��س األول، وعانت مناطق ع��دة في الكويت امس 

م��ن انقطاع التيار الكهربائي مل��دد متفاوتة أرجعته 
مص��ادر في الوزارة الى وجود بعض املش��اكل في 
ش��بكة التوزي��ع، فيما انقطعت املي��اه عن عدد من 

املناطق الواقعة جنوب البالد.
وكشفت مصادر مطلعة ان وزير الكهرباء واملاء 
د.ب��در الش��ريعان أعطى تعليمات ش��فهية جلميع 
محط��ات تعبئة املياه الواقعة ف��ي املنطقة اجلنوبية 
لالس��تمرار في عملها على مدار ال� 24 ساعة لتلبية 
احتياج��ات املواطنني من املياه بع��د انقطاعها عنهم 

بسبب اخللل الذي أصاب محابس محطة الشعيبة.
وق��ال مدير إدارة العالق��ات العامة واإلعالم في 
وزارة الكهرباء واملاء في بيان صحافي نظرا لوجود 
تل��ف في احملابس الرئيس��ية في محطة الش��عيبة 
فجر امس انقطعت املياه العذبة عن عدد من املناطق 
جنوب البالد، مبينا ان فريقا فنيا من داخل احملطة 
استطاع تبديل بعض احملابس التالفة وإرجاع املياه 

الى املناطق التي انقطعت عنها املياه.
م��ن ناحي��ة أخرى، كش��ف مص��در مطلع في 
ال��وزارة عن انتهاء ال��وزارة من وضع اللمس��ات 
األخيرة ملزايدة كافتيري��ا الوزارة التي توقف فيها 
العمل قبل فت��رة نتيجة انتهاء عقد الش��ركة التي 
كانت تدير الكافتيريا، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم 
بإرس��ال املناقصة الى جلنة املناقصات األس��بوع 
املقبل متهيدا إلرس��ائها على الشركة التي ستنطبق 

عليها الشروط.

»كول سنتر« في »الكهرباء« لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين

مختارون ومناطق

الخالد خالل مشـاركته 
في المنتدى االقتصادي 
اإلسـالمي السـادس:  
لتعزيز  تسـعى  الكويت 
الديبلوماسـية  مفهـوم 
االقتــصاديـة  ص36

محسـن  العـدان  مختـار 
طرح  »األنبـاء«:  لـ  الوطيب 
وّلـد  الخصخصـة  قانـون 
مـن  خوفـًا  النـاس  لـدى 
المستقبل المجهول ص24

األنباء  االقتصادية

زعمـاء  تايلند:استسـالم 
الحمر«..  »القـمـصـان 
ص48 تحترق  وبانكوك 

وأخرى  أكاديمية  شـخصية 
بورصـة  ضمـن  اسـتثمارية 
الترشيحات لعضوية مفوضية 
ص36 المال   أسـواق  هيئة 

معـرض  مفتتحـًا  الكنـدري 
عالـم السـفر 2010 بأرض 
المعارض: انعكاسات إيجابية 
قطاع  علـى  التنمية  لخطـة 
ص41 المحليـة  السـياحة 

وفد جلنة حقوق اإلنسان البرملانية في طريقه للقاء الكاتب محمد عبدالقادر اجلاسم في السجن املركزي

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى خالل 4 سنوات أمام الدوالر

»حقوق اإلنسان« زارت الجاسم: ال نريد رؤية كاتب قلم 
خلف القضبان و »المركزي« غير صالح للسكن اآلدمي

وعدت جلنة حقوق اإلنس����ان البرملانية الكاتب 
واحملامي محمد اجلاسم بإجراء اتصاالتها حلل قضيته 
ومتابعتها مع اجلهات املسؤولة »حتى ال يزج بأي 
صاحب قلم خلف القضبان« متمنية سرعة اإلفراج عنه 

للمحافظة على سجل حقوق اإلنسان في الكويت.
جاء ذلك خالل اجلولة التي قامت بها اللجنة أمس 
في أرجاء السجن املركزي حيث أكد رئيس اللجنة 
النائب د.وليد الطبطبائي احلرص على التحقق من 
أي مساس بحقوق اإلنس����ان في أي من مؤسسات 

الدولة.
وأوض����ح الطبطبائي أن أعض����اء اللجنة التقوا 
اجلاسم، مؤكدا انه يتمتع مبعنويات عالية ونطمئن 

ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة.
من جانبه اس����تغرب مقرر اللجنة النائب محمد 
هايف عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن املركزي 

ومبناه املتهالك منذ عام 1962 موضحا أنه ال يصلح 
للسكن اآلدمي وإن كانت إدارة السجن ناجحة.

وأشار هايف إلى أن اللجنة وجدت حاالت إنسانية 
صدر بحقها عفو وتركت في السجن حتى اآلن وهي 
من فئة البدون. وعن قضية اجلاسم قال هايف إنه 
متهم بقضايا سقطت بالتقادم وفقا لقانون النشر الذي 
يسقط اي قضية بعد 3 اشهر مبينا ان خطورة قضية 

اجلاسم ال تكمن في شخصه بل احلرية بالكويت.
من جهته، متنى عضو اللجنة النائب خالد العدوة 
تدارك القصور في اخلدمات التي يعاني منها السجن 

املركزي.
النائب مبارك الوعالن قدم أمس س����ؤاال لوزير 
اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل في شأن الترخيص 
املمنوح لكتب ومؤلفات الكاتب محمد اجلاسم وقانونية 

حصوله على ترخيص الطبع والنشر.

الوعالن سأل وزير اإلعالم عن التراخيص الممنوحة لمؤلفاته

مجلس الوزراء وافق على تغطية جميع 
طلبتنا الدارسين في الخارج بالتأمين الصحي

بتكلفة 5 ماليين دينار

أعلن���ت وزارة الصحة ام���س ان مجلس الوزراء 
واف���ق على تغطية تكالي���ف التأمني الصحي لعالج 
جميع الطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج سواء 
على نفقتهم اخلاصة أوعلى نفقة جهات حكومية في 
اجلامعات املعترف بها. وقال مدير ادارة احملاس���بة 
املالية والتأمني الصحي في الوزارة محمد العازمي ل� 
»كونا« ان مجلس الوزراء وافق على زيادة االعتماد 
املالي مببلغ 5 ماليني دينار لبند عالج الطلبة الدارسني 
في اخلارج بناء على دراس���ة أعدتها وزارة الصحة 
بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وذكر العازمي 
ان التنس���يق جار بني املكاتب الصحية في اخلارج 
واملكاتب الثقافية جلذب افضل عروض شركات التأمني 
املتخصصة، مشيدا بحرص القيادة السياسية في البالد 
على توفير افضل أنواع الرعاية واخلدمات الصحية 
ألبنائها الطلبة. واضاف ان صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد اصدر توجيهات سامية بتذليل 
جميع الصعوبات أمام الطلبة وتوفير التأمني الصحي 

اخلاص بالطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج.

عواص����م � وكاالت: لم يدم 
التفاؤل الذي ساد بعد اعالن ايران 
موافقتها على تبادل اليورانيوم، 
اذ تفاقم����ت املواجهة مع الدول 
الغربية بإعالن طهران عزمها بناء 
موقع جديد لتخصيب اليورانيوم 
في طهران خالل العام احلالي. 
وقبل ذلك س����خرت طهران من 
مشروع العقوبات اجلديد الذي 
قدمته واش����نطن ملجلس االمن 
ويعاود مناقش����ته اليوم بدعم 
روس����ي وصيني، وتوقعت له 
انها غير  الذريع مؤكدة  الفشل 

آبهة به.

عواص����م � وكاالت: في الوقت الذي 
أكدت فيه املستش����ارة األملانية اجنيال 
ميركل ان اليورو في خطر، واذا انهار 
فستنهار أوروبا، واصل اليورو تراجعه 
إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام 
مقابل ال����دوالر بفعل عملي����ات البيع 
املدفوعة بقرار أملانيا حظر البيع على 
املكشوف في بعض السندات واألسهم 
وعق����ود التحوط االئتمان����ي. وارتفع 
مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية مقابل سلة عمالت رئيسية الى 
أعلى مستوى له في 14 شهرا. وتراجع 
الي����ورو 0.1% إلى 1.2193 دوالر و%0.4 
أمام ال����ني ليصل الى 112.13 ينا متجها 
صوب أدنى مستوى له في 8 سنوات، كما 
هبط االسترليني الى 1.4239 دوالر. كما 
تعرضت األسواق األوروبية النخفاض 

حاد.

»المستعجلة« ترفض إشكال 
الحكومة بإيقاف تنفيذ عودة الفالح

مبارك الخالدي
الدائ���رة  أص���درت 
املستعجلة باحملكمة الكلية 
صباح أمس حكما برفض 
إدارة  اإلشكال املقدم من 
الفتوى والتشريع، والذي 
قدمته إليقاف تنفيذ احلكم 
الص���ادر ف���ي 23 مارس 
املاضي لصال���ح رئيس 
العامة للش���باب  الهيئة 

والرياضة السابق د.فؤاد الفالح والذي قضى بعودته رئيسا للهيئة. 
وكان الف���الح قد تقدم بدعوى اختصم فيها كال من وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل األسبق د.بدر الدويلة بصفته وأمني عام مجلس 
الوزراء بصفته ورئيس ديوان اخلدمة املدنية بصفته إللغاء القرار 
الصادر في 19 نوفمبر 2008 املتضمن إحالته الى التقاعد. من جانبه 
رحب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف باحلكم، 
إال انه أعلن انه متمسك مبنصبه على اعتبار انه معني مبرسوم أميري 

وانه لم يكن خصما في دعوى الفالح.

اليورو يواصل تدهوره أمام العمالت الرئيسية

قضية الرسوم المسيئة تتكرر على الـ »فيس بوك«.. وباكستان تحظره مؤقتًا إيران تتحدى مشروع العقوبات األميركي ببناء موقع للتخصيب
إس��الم آباد � وكاالت: ع��ادت قضية الرس��وم الكاريكاتورية 
املس��يئة للرس��ول محمد ژ الى الواجهة، وه��ذه املرة على أكثر 

املواقع االلكترونية االجتماعية انتش��ارا »الفيس بوك«.  
حي��ث أغلقت باكس��تان املوقع أم��س لتنظيمه 

مس��ابقة كاريكاتورية بدأت ف��ي 14 اجلاري 
وتنتهي اليوم.

 اخلط��وة احلكومي��ة س��بقت حكم��ا 
أصدرت��ه احملكمة العليا ف��ي الهور أمس 
أمرت في��ه احلكومة بحجب املوقع بصورة 

مؤقتة حتى 31 اجلاري وذلك بناء على طلب من 
حركة احملامني اإلسالميني، الذين يسعون إلى حظر 

املوقع. وجاء في طلب احملامني أن »املسابقة املسيئة« املقررة 
م��ن 14 إلى 20 من مايو اجلاري والت��ي نظمتها إحدى املجموعات 

على املوقع تؤذي املشاعر الدينية لنحو 45 مليون باكستاني مسلم 
يس��تخدمون املوقع. كما طلبت احملكمة من اخلارجية الباكستانية 

إثارة مسألة املسابقة على مستوى العالم. 
 وحتس��با ألي ردة فع��ل، أقفلت الس��فارة 
السويدية لدى باكستان أبوابها إلى أجل غير 
مسمى ألس��باب أمنية تخوفا من إمكانية 
قيام تظاهرات ضد الرسوم الكاريكاتورية 
املس��يئة للنبي محمد ژ التي نش��رها 

رسام سويدي. 
ونقل��ت قناة »جيو تي ڤي« الباكس��تانية 
عن مصادر لم حتددها قولها ان الس��فارة أقفلت 
األس��بوع الفائت على ضوء إمكانية حصول تظاهرات ضد 

الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي محمد ژ.

ميركل: انهيار العملة األوروبية يعني انهيار أوروبا

طهران تسخر من الخطوة األميركية وتتوقع لها فشاًل ذريعًا

الشيخ علي اخلالد

فيصل اجلزافد.فؤاد الفالح
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مختار العدان محسن الوطيب

العفاسي: إلغاء نظام الكفيل  
يدخل حيز التنفيذ الفعلي

أعلن وزير الش����ؤون د.محمد 
العفاس����ي عن دخول الغاء نظام 
الفعلي، كما  التنفيذ  الكفيل حيز 
الى استثناء  الوزراء  دعا مجلس 
بع����ض اجلهات من ق����رار فرض 
نس����بة من العمالة الكويتية في 
القطاع اخلاص. وقال العفاسي في 
تصريح ل� »كونا« ان سبب دعوته 
هو وجود جهات ال متارس انشطة 
جتارية مثل جمعيات النفع العام 
والعاملني بدور العبادة واصحاب 
الثروات احليوانية واحتاد العمال 
وغيره����ا من اجلهات التي رمبا ال 
تستطيع توفير عمالة وطنية مما 
يحتم اس����تثناءها من هذا القرار. 
ودعا الى ان يتم فتح باب استقدام 
»عمالة خاصة« الصحاب الثروات 
احليوانية بغض النظر عن تواجدهم 

داخل الكويت او خارجها.

د.محمد العفاسي
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