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وجوه في الضوء

أحمد بهبهاني..
ز اقتصادي وإعالمي   تميُّ

ص26

بيتًا   164 توزي�ع   »الس�كنية«: 
في مدينة س�عد العبداهلل  ص4

إي��ران ت�ع�دم عب�دالمل�ك 
ص55 ري�غي زعيم »جن�د اهلل«  

هل يُعتمد 21 يونيو عيداً لألب؟  ص14

تطبيق الزيادات والبدالت للكويتيين بدءًا من أول أبريل الماضي
مع اقتراب صرف البدالت واملكافآت 
املالية التي أقرها مجلس اخلدمة املدنية 
ف���ي 22 أبريل املاضي بعد ان رصدت 
امليزاني���ة املخصصة لهذه  احلكومة 
الزيادات واملكافآت، بات من شبه املؤكد 
ان يكون الصرف بأثر رجعي من تاريخ 
1 أبريل املاضي ل� 11 قرارا، حيث نصت 
هذه القرارات على ذلك صراحة، فيما 

نصت الق���رارات الباقية على ان يتم 
تنفيذها منذ وق���ت صدورها، أي في 
22 أبريل املاضي. ومبوجب القرارات 
الصادرة م���ن مجلس اخلدمة املدنية 
والتي نش���رت في اجلريدة الرسمية 
أمس، فإن الصرف سيكون بأثر رجعي 
من 1 أبريل املاض���ي ملكافآت وبدالت 
كل م���ن العاملني في وظائف مرتبطة 

مبهن���ة التعليم ووظائ���ف اخلدمات 
التربوية، واألئمة واخلطباء واملؤذنني 
الكويتيني، واملواطنني الكويتيني حملة 
بعض املؤهالت والدورات التدريبية، 
والكويتيني بالديوان األميري، وديوان 
سمو ولي العهد، وديوان سمو رئيس 
الوزراء، واملواطنني الكويتيني في اإلدارة 

العامة للطيران املدني.

تخفيض الدوام .. وخطة ثالثية ل� »الكهرباء«
الغانم أعلن تأجيل »العمل الوطني« اس�تجوابها لرئيس الحكوم�ة عن القضية الرياضية حتى دور االنعقاد المقبل م�ع مراقبة أداء تطبيق القوانين

المجلس أحال  توصية إلى الحكومة  بتغيير الدوام  ليبدأ من  7 صباحًا وينتهي 12 ظهرًا 

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

اق����ر مجلس األمة في جلس����ته اخلاصة 
التي ناقش خاللها أمس قضية تزايد االحمال 
الكهربائية وانقطاع التيار عن املناطق السكنية، 
توصية بتغيير أوقات الدوام الرسمي خالل 
فترة الصيف لتصبح من الساعة 7 صباحا 
وحتى 12 ظهرا، وفي هذا السياق قالت مصادر 
وزارية ل� »األنباء« ان توصية املجلس تعد 
من ضمن احللول العملية القابلة للتطبيق، 
مضيفة أن وضع األمر موضع التنفيذ يحتاج 
الى استعداد وتنسيق وفترة زمنية قبل تعميم 
ذلك على اجلهات احلكومية. وقالت املصادر ان 
مجلس الوزراء شكل في اجتماعه مساء امس 
جلنة وزارية لبحث أسباب األزمة في قطاع 
الكهرباء والتي أدت الى االنقطاعات املتفرقة 
في انحاء البالد خالل هذا الش����هر وستضع 

اللجنة توصياتها في هذا اخلصوص وس����تكلف بدراسة امكانية تنفيذ 
التوصية النيابية. وأمس اعلنت كتلة العمل الوطني تأجيل استجوابها 
لسمو رئيس مجلس الوزراء بشأن القضية الرياضية وترحيله إلى دور 
االنعق����اد املقبل. جاء ذلك في بيان عممته الكتلة اكدت فيه قرار تأجيل 
املساءلة بعد التعهدات احلالية والبيان الذي اصدرته احلكومة، مستدركة 
»إال أننا س����نراقب أداء احلكومة خالل الفت����رة املقبلة«. النائب مرزوق 
الغ����امن اكد في تصريح صحافي قرار الكتلة، مش����يرا الى ان احلكومة 
مدت يد التعاون باعالنها تطبيق القانون وبدورنا اجلنا املساءلة رغم 
ان جتاربنا مع احلكومة س����يئة وال جتعلنا واثقني بها، مشددا على ان 
كتلته ال تساوم وال تفاوض وموقفها ثابت من القانون. من جانبه قال 
النائب عبدالرحمن العنجري ان »العمل الوطني« فضلت اعطاء احلكومة 
فرصة وأجلت االستجواب. مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« ان كتلة العمل 
الشعبي ستصدر اليوم بيانا هي األخرى يتعلق بقضية الرياضة، تؤكد 

فيه ان كل اخليارات مفتوحة في ملف الرياضة.

توصيات الجلسة الخاصة بالكهرباء
وافق املجلس على عدة توصيات أبرزها:

� عمل صيانة مكثفة لوحدات اإلنتاج في محطات الكهرباء.
� زيادة حصة وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي.

� مراقبة استهالك القطاع التجاري والصناعي أوقات الذروة.
� تكثيف حمالت الترشيد وإشراك الوزارات املعنية بذلك.

� توفير متطلبات األمن والسالمة في احملوالت في املناطق السكنية.

� تزويد جلنة املرافق العامة بتقرير شهري عن إجراءات الوزارة.
� توفير الدعم املالي لوزارة الكهرباء ملعاجلة اخللل.

� تكليف ديوان احملاسبة بفحص وتدقيق إجراءات االستعداد لفترة 
الصيف. والنظر في مدى س����المة إجراءات الصيانة في محطات الزور 

والصبية والدوحة والشعيبة.
� تش����كل الوزارة جلنة حتقيق تقتصر عضويتها على أعضاء من 
الفتوى والتش����ريع و»املالية« لتحديد مس����ؤولية مرتكبي مخالفات 

املناقصات الكهربائية.

األمير ودع السلطان قابوس 
وشهد توقيع اتفاقيات مع البوسنة

صاحب السمو األمير مودعا السلطان قابوس بن سعيد

)متين غوزال(د. بدر الشريعان يتحدث للصحافيين بعد الجلسة الخاصة لمناقشة أوضاع الكهرباء فيما النائبان صالح المال ومرزوق الغانم يرتبان إلصدار بيان »العمل الوطني« حول تأجيل االستجواب الرياضي .. والوزير العفاسي يحيي الحضور

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس البوسني حارث سياليجيتش يشهدان تبادل وثائق اتفاقية تعاون بني البلدين

غادر البالد صباح أمس سلطان 
عمان السلطان قابوس بن سعيد بعد 
زيارة استمرت 4 أيام أجرى خاللها 
مباحثات رسمية مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وقد تلقى 
صاحب السمو األمير برقية شكر من 
سلطان عمان أكد فيها عمق العالقات 
األخوية احلميمة التي تربط البلدين 
الشقيقني. وقد بعث صاحب السمو 
األمير ببرقية جوابية عبر فيها سموه 
عن بالغ سروره بزيارة جاللة السلطان 
قابوس وبالنتائج املثمرة التي أسفرت 
عنها الزيارة. وكان صاحب الس���مو 
ورئيس البوسنة والهرسك د.حارث 
سياليجيتش قد شهدا التوقيع على 
اتفاقي���ات بني الكويت والبوس���نة 
ح���ول اخلدمات اجلوي���ة والتعاون 

السياحي.

البرازيلي لوي��س فابيانو بعد تس��جيله الهدف األول
في شباك ساحل العاج        )ا.پ(

يذبح  »السيليس�او« 
ويتأه�ل  »األفي�ال« 
ل����دور ال� 16
.. ونيوزيلندا  تمردت 
ع�ل�ى »اآلزوري« 
..وپ�اراغ���واي 
اقتربت من التأهل

ممنوعة  الخسارة 
عل�ى »المات�ادور« 
هندوراس أم�ام 

العبو »الدي�وك« يرفض�ون الت�دريب..  
الري�اض�ي  الم�دي��ر  واس�تق��الة 
ميركل: المنتخب نموذج لالندماج في ألمانيا
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