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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

»الدفاع األعلى« يقّر زيادات رواتب العسكريين األساسية بين 85 و%100
أوصى برفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1500 دينار لتشجيع اإلقبال على السلك العسكري ومنع التسرب

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء الرياضية« )ص33 ـ 40 و60( الحكومة ترفض تخفيض الدوام 
وُتغلق التكييف بالوزارات ساعة

الجدل يتفجر مجددًا  حول »حقوق المرأة«

مريم بندق
بعد مناقشة مستفيضة رفض 
النيابية  التوصية  الوزراء  مجلس 
بتخفيض ساعات الدوام في الوزارات 
أثناء فترة  واملؤسسات احلكومية 
الصيف، استنادا لعدم فاعليتها بشكل 
مباشر، كما أوضحت ذلك لـ »األنباء« 
مصادر نيابية ووزارية. وبحسب 
ما انفردت بنشـــره »األنباء« أمس 
شّكل املجلس جلنة وزارية برئاسة 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
وكلفه بإبالغ الوزارات بخطة الترشيد 

املقترحة لبدء تطبيقها.
وكلف املجلس الوزير الشريعان 
بالطلـــب مـــن جميـــع الـــوزارات 
واملؤسســـات احلكوميـــة إغـــالق 
التكييف املركزي قبل نهاية الدوام 
بساعة كاملة. إلى ذلك أكدت مصادر 
حكومية رفيعة لـ »األنباء« ان مجلس 
الوزراء لم يناقش في جلسته قضية 
العالوة اخلاصة للعاملني في إدارة 
الفتوى والتشريع والقانونيني في 
البلدية واإلدارة العامة للتحقيقات 
اللجنة املشكلة  انتهاء  بسبب عدم 
من وزارة املاليـــة وديوان اخلدمة 
املدنية وإدارة الفتوى والتشـــريع 
من تقريرها املتضمن قيمة وتكلفة 
الزيـــادة اإلجمالية، بينما أشـــارت 
مصادر أخرى إلى أن املوضوع منظور 

أمام »اخلدمة املدنية«.

أعلنت رئيســــة جلنة شــــؤون املرأة واألسرة 
النائبة د.معصومة املبارك ان اللجان املشتركة فيما 
بني جلنة املرأة و»املالية« و»اإلسكانية« لم تتمكن 
من إنهاء التقارير املتعلقة بالتأمينات االجتماعية 
والرعاية السكنية وإنشاء الصندوق اإلسكاني في 

بنك التسليف.
عضو كتلة التنمية واإلصالح النائب د.وليد 
الطبطبائــــي أكد لـ »األنباء« ان كتلته ســــتطلب 

اســــتعجال نظر التقارير الثالثة التي لم تنجزها 
اللجان، موضحا ان عملية صرف راتب لربة املنزل 
وتوفير السكن للكويتية األرملة واملطلقة واملتزوجة 
بغيــــر الكويتي وباقي الفئات أمر لن تتنازل عنه 
الكتلة. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان جلسة 
اليوم ستشــــهد جدال كبيرا حول قانون احلقوق 
املدنيــــة واالجتماعية للمرأة قد يؤدي الى عرقلة 

إقرار القانون من جديد.

الخالد لقيادات أمنية: تقاعدوا 
قبل أن نجبركم على التقاعد

اإليرادات 9.7 مليارات دينار.. و»الخدمة المدنية« أقّر 52 كادرًا من أصل 90

»بي پي« تهدئ مخاوف الكويت
حول الكلفة المتزايدة للتسرب النفطي

تدوير 3 مراقبين بقطاع المساجد

أمير زكي
دعا وزير الداخلية الفريق الركن م.الشــــيخ جابــــر اخلالد قيادات وزارة 
الداخليــــة الذين لم يكونوا على مســــتوى األداء األمني املطلوب إلى املبادرة 
بتقدمي طلبات تقاعدهم قبل ان يتم إجبارهم على التقاعد بتفعيل مواد قانون 

اخلدمة املدنية.

سامح عبدالحفيظ
ناقشـــت جلنة امليزانيات واحلســـابات 
اخلتامية امليزانية العامة للدولة حيث قدرت 
االيرادات للسنة املالية 2011/2010 مببلغ 9719.3 
مليون دينار بزيادة مقدارها 1644.8 مليونا 
عن السنة املالية السابقة وبنسبة زيادة بلغت 
20.3%، واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان 

عبدالصمد ان االيرادات النفطية قدرت مببلغ 
8616.5 مليون دينار بينما جاءت االيرادات 

غير النفطية مببلغ 1102.7 مليون دينار.
واشار عبدالصمد إلى ان تقدير االيرادات 
جاء بناء على ان حصة الكويت املقررة من 
منظمـــة »األوپيك« 2.2 مليون برميل يوميا 
بســـعر 43 دوالرا للبرميل الواحد بســـعر 

صرف قدره 292 فلسا للدوالر الواحد. وبني 
عبدالصمـــد ان تقديرات بـــاب املرتبات في 
امليزانية بلغـــت 3580 مليون دينار بزيادة 
104 ماليني عن السنة املاضية حيث بلغ عدد 
الوظائف 281366 وظيفة. واعلن عبدالصمد 
ان مجلس اخلدمـــة وافق على 52 كادرا من 

أصل 90 كانت معروضة عليه.

أفادت صحيفة فاينانشيال تاميز أمس ان الرئيس التنفيذي لشركة بريتش 
بتروليوم »بي پي« توني هوارد يعتزم إجراء محادثات مع شركاء رئيسيني 
بينهم الكويت والبرازيل والعراق لتهدئة املخاوف بشـــأن الكلفة املتزايدة 

للتسرب النفطي في خليج املكسيك التي وصلت الى ملياري دوالر.

أسامة أبوالسعود
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل واألوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار راشد احلماد قرارا بتدوير مراقب شؤون الصيانة 
بإدارة مســــاجد العاصمة بدر العتيبي الى مراقب الدراسات الهندسية بإدارة 
الشؤون الهندسية، وعبداهلل املسباح الى مراقب شؤون الصيانة بإدارة مساجد 
الفروانية، ومراقب شؤون الصيانة بإدارة مساجد الفروانية منصور العجمي 

الى مراقب شؤون الصيانة في إدارة مساجد العاصمة.

األنباء  االقتصادية

ل املاجد عاد

اجتمـاع لـ »تنسـيقية 
الـدار« فـي دبـي غدًا 
الـميزانية  لمناقشـة 
ص46 التـقـديـريـة  

»بوبيـان« يحـصد لقب 
إسالمـي  بنـك  أفضل 
 2010 لـ  الكويت  في 
من »أربيان بزنس«  ص47

بعيدة  مازالت  الكويت 
مركز  إلى  التحـول  عن 
تشـديد  رغـم  مالـي 
ص51 السـوق   قواعد 

المعنويـات اإليجابية  
العالمية ترفع أسواق
الشرق األوسط  ص51

الديوان األميري 
شكر المعزين بوفاة 
باسل سالم الصباح

باســــم صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد وأسرة آل 
صباح الكرام تقدم الديوان األميري 
بالشكر اجلزيل الى جميع االخوة 
الذين  الكرام  املواطنني واملقيمني 
شاركوا في تقدمي التعازي بوفاة 
املغفور له الشيخ باسل سالم صباح 
السالم الصباح اذ نسأل اهلل تعالى 
ان يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل 
مكروه وندعوه سبحانه وتعالى 
ان يتغمد الفقيد بواســــع رحمته 

وان يسكنه فسيح جناته.
البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلحراز الهدف السادس في كوريا الشمالية     )أ.پ(

إسـبانيا هزمت هندوراس.. والبرتغال »عصرت« كوريا الشمالية
مشـاكل المنتخب الفرنسي تسـتدعي تدخاًل من ساركـوزي
االتحاد اإلنجليزي يبحث عن بديـل لكاپيللو وتيري يعكر األجواء
دونغا ينتقد طرد كاكا وفابيانو يعترف بلمسه الكرة بيده قبل الهدف

موسى أبوطفرة ـ عبدالهادي العجمي
اعتمد املجلس األعلى للدفاع في اجتماعه أمس 
قرار زيادة الراتب األساســــي للعسكريني بنسب 
تتــــراوح بني 85 و100%، كما اعتمد زيادة ســــقف 
الراتب التقاعدي إلى 1500 دينار. وقالت مصادر 
مطلعــــة أن قرار املجلس األعلى للدفاع ســــيحال 
بصفة االستعجال الى مجلس األمة إلدراجه على 
جدول جلنة الداخلية والدفاع وإعداد التقرير الالزم 
ومــــن ثم اعتماد التكلفة املالية. ويأتي هذا اخلبر 
تأكيدا للتوجه الذي انفردت »األنباء« باإلشــــارة 

إليه في عددها 25 مايو املاضي بشأن إقرار اللجنة 
الرباعية بعد دراسة استمرت 6 أشهر ملقترح الزيادة 
التي اعتبرتها احلل الرئيسي ملواجهة التسرب من 
السلك العسكري وتشجيع الشباب الكويتي على 

االنخراط فيه. 
وأكدت اللجنة انها أجرت دراسات معمقة بهذا 
اخلصوص حيث رأت أن الراتب األساسي جلميع 
العسكريني متدن مقارنة مبوظفي القطاع احلكومي 
والقطاع النفطي، ما أدى الى حدوث تســــرب من 

السلك العسكري لصالح القطاعني اآلخرين.

التفاصيل ص9

التفاصيل ص10

اإلمارات تغلق 40 شركة انتهكت العقوبات ضد إيران  ص56

التفاصيل ص6


