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في دراسة خص بها  »األنباء«

Al-Anbaa Sunday 30th May 2010 - No 12282يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 16 جمادى اآلخرة 1431 ـ 30 مايو 2010 الـــعـدد:

الزلزلة لـ »األنباء«: الحكومة موافقة على رفع سقف المعاش التقاعدي
رئيس اللجنة المالية البرلمانية كشف عن توجه لزيادته إلى 1500 دينار.. وأكد أن التقرير النهائي حول تعديالت »المعسرين« سيُرفع إلى المجلس غداً

»المالية« تدرس تقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة وتخصيص ملياري دينار لصندوق المشروعات الصغيرة

المحمد نقل إلى الشيخ حمد بن خليفة تمنيات صاحب السمو
لدولة قطر  الشقيقة بمزيد من الرفعة واالزدهار   ص3

»األنبـاء« تنفرد بنشـر الدفعـة الثانية مـن ترقيـات االختيار بــ »التربية«: 
الدرجة األولى 588 والثانية 716 والثالثة 1085 والرابعة 565 والخامسة 85 
والسادسة 69 والسابعة 25 والفنية المساعدة والمعاونة 24 درجة   ص17- 21

»الديوان« يعّمم اليوم موافقات مجلس الوزراء 
على صرف الزيادات المالية

مريم بندق
كشفت مصادر وزارية لـ »األنباء« 
ان مجلس الوزراء خاطب ديوان اخلدمة 
املدنية باملوافقات على الزيادات املالية 
التـــي أقرها مجلس اخلدمـــة املدنية 
للعاملني في 38 وزارة وجهة حكومية. 
وأوضحت املصادر انه سيتم اعتبارا من 
اليوم إبالغ هذه اجلهات باملوافقات التي 
متت بشأنها التخاذ إجراءات الصرف 

مع رواتب يونيو. 
وأضافت: قامت وزارة املالية بتعزيز 
ميزانيات هذه اجلهات بـ 200 مليون 
دينار على أن يتم الصرف بأثر رجعي 

اعتبارا من أول أبريل املاضي بحسب 
ما انفردت »األنباء« بنشره في وقت 

سابق.
  الى ذلـــك، قالت مصادر حكومية 
لـ »األنباء« انه حتى اآلن لم يتم حتديد 
جلسة ملجلس اخلدمة املدنية ملناقشة 
املزايا الوظيفيـــة لبعض الفئات من 
الكويتيني، كما انه لم يتم حتديد جلسة 
ملناقشة الزيادات املالية لبعض الفئات 
الوافدين. وأوضحت  الوظيفية مـــن 
املصادر ان املجلس اتفق على حتديد 
جلســـتني إلقرار ذلك متوقعا ان يتم 

حتديدهما قريبا.

مريم بندق
املالية  اللجنــــة  كشــــف رئيس 
النائـــب د.الزلزلـــة   البرملانيـــة 
لـ »األنباء« ان اللجنة ستبدأ غدا االثنني 
مناقشــــة جميع املقترحات اخلاصة 
بالتأمينات االجتماعيــــة بناء على 
التي ستوفرها املؤسسة  املعلومات 
العامة للتأمينات االجتماعية. وزاد 
د.الزلزلة قائال: سنناقش رفع سقف 

الراتب التقاعدي من 1250 دينارا الى 1500 دينار أو 
1750 دينارا، كاشفا عن ان احلكومة وافقت على رفع 
سقف الراتب التقاعدي جلميع املتقاعدين الى 1500 
دينار لكنها لم توافق على الـ 1750 دينارا بهدف أال 
تقتصر الزيادة فــــي هذه احلالة على العاملني في 
القطاع النفطي ولرغبتها في ان يستفيد من الزيادة 
قطاع كبير من العاملني في احلكومة والقطاع النفطي، 
موضحــــا ان رأي اللجنة املبدئي هو املوافقة على 
رأي احلكومة، مؤكدا ان الرأي النهائي ســــيتحدد 

هذا األسبوع. 
واستطرد رئيس اللجنة املالية د.يوسف الزلزلة: 
لدينا أيضا اقتراح بقانون يحدد عدد سنوات اخلدمة 
لتقاعد املرأة طبقا ملا كان عليه في القانون السابق 
وهو 15 سنة وستقدم احلكومة البيانات واألرقام التي 
ستستفيد من هذا املقترح إذا مت إقراره وسنقدم رأينا 
أيضا الى جانب اقتراح بقانون ان يكون عدد سنوات 
اخلدمة لتقاعد الرجل كما كان في القانون السابق 

وليس كما هو معمول به في القانون احلالي.
هذا وأكد د.الزلزلة ان التقرير النهائي للجنة حول 

تعديالت قانون املعســــرين سيرفع 
الى املجلــــس غدا، موضحا ان هناك 
طلبا من النائب عبدالرحمن العنجري 
بتحديد جلسة خاصة في 9 يونيو 
التعديالت وّقع  املقبل ملناقشة هذه 
عليه مجموعة من النواب )من بينهم 
د.يوسف الزلزلة(. وهذا معناه أنه 
في حال إقراره سيفتح باب التسجيل 
مجددا بعد شهر وسيستمر 6 أشهر، 
ومــــن املعــــروف ان كل املقترضني حتــــى تاريخ 
2009/12/31 ميكنهم التسجيل في الصندوق. وقال 
النائب د.الزلزلة: ســــتبدأ اللجنة هذا األسبوع في 
مناقشة قانون غرفة التجارة والصناعة بحضور 
الوزير أحمــــد الهارون وأعضاء غرفــــة التجارة، 
وستتم مناقشة مشروع القانون املقدم من احلكومة 
واالقتراح بقانون املقدم من النائب د.حسن جوهر 
وآخرين.  وأضاف: وعلى جدول األعمال أيضا اقتراح 
بتخصيص صندوق لدعم املشروعات الصغيرة في 
الكويت مبيزانية مقترحة تبلغ ملياري دينار على 
غرار الصندوق الذي اقترحه صاحب السمو األمير 
لدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة في املنطقة 
والذي سبق ان وافقت عليه اللجنة ومعروض على 

جدول أعمال املجلس للتصويت عليه. 
إلى ذلك، أعلنت مصادر وزارية لـ »األنباء« ان 
احلكومة ليس لديها مانع من حضور جلسة خاصة 
ملناقشة تقرير اللجنة املالية البرملانية بخصوص 
التعديالت على قانون صندوق املعسرين بعد ان 

يتم التنسيق بشأنه لتحديد موعد اجللسة. 

تعزيز  ميزانيات الجهات المشمولة بـ 200 مليون والصرف بأثر رجعي من أبريل مع رواتب يونيو

د.يوسف الزلزلة

إضرابات في »الشؤون« و»البلدية« األسبوع المقبل
أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس االحتاد العام لنقابات عمال الكويت 
سالم العجمي سلسلة من اإلضرابات واالعتصامات 
في اجلهـــات احلكومية املختلفة ســـتبدأ 7 يونيو 
املقبل بإضراب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

مبقر إدارة دور الرعاية بالصليبخات يليه إضراب 
البلدية 9 يونيو مبقر بلدية الفروانية متهيدا إلعالن 
اإلضراب العام والشامل في البالد اعتراضا على قرار 
مجلس الوزراء رقم 625 وعدم إقرار الكوادر النقابية 

واملساواة بني اجلهات املختلفة.

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الذي يترأس وفد الكويت في أعمال املنتدى االقتصادي العاملي
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الشرطة اإلنجليزية تستعد الحتفال التتويج 
في حالة الفوز بكأس العالم

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )31 ـ 36(

مركز اتجاهات يرصد حاالت
 التصويت في جلسات طرح الثقة 

على مدار تاريخ الحياة النيابية

نواب »الشـعبي« و»التنميـة« الثمانية 
وهايـف  والوعـالن  أبورميـة  مـع 
 والصيفـي لـم يمنحـوا الثقـة 
وال مـرة للحكومة الحاليـة  ص8 و9

مع  صوتوا  نائب   100
طـرح الثقة تصدرهم 
والسـعدون  البـراك 
والطبطبائي  والعدوة 
رئيس مركز اجتاهاتوجـوهـر ومزيـد 

 خالد عبدالرحمن  املضاحكة


