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زيادة رواتب القطاع النفطي بعد أكتوبر
اتفاق بين اتحاد البترول والمؤسسة على إنهاء الدراسة الخاصة بالزيادة ووزير النفط يؤكد أحقية العاملين بالحصول عليها

الشيخ احمد العبداهلل وعبدالعزيز الشرثان والسفير السوري وجاسم الناصر وأعضاء احتاد البترول

)أنور الكندري(

)قاسم باشا(

حديث باسم بني د.موضي احلمود وعايض السهلي خالل غبقة »املعلمني«

أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي
البترول  زّف رئي����س احت����اد عم����ال 
الش����رثان  والبتروكمياويات عبدالعزيز 
بعد غبقة رمضانية أقامها االحتاد بشرى 
ملوظفي القطاع النفطي باالتفاق بني االحتاد 
ومؤسسة البترول على زيادة الرواتب، مؤكدا 
ان هناك شبه اتفاق على إنهاء دراسة تلك 

الزيادة خالل شهر أكتوبر املقبل. وأوضح 
الش����رثان ان وزير النفط واإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل أكد هذا االتفاق وشدد على ان 

الزيادة هي حق ملوظفي القطاع النفطي.
وبالنسبة للمهندسني العاملني بالقطاع 
النفطي، أكد الشرثان ان الدراسة ستكون 
وافية وكاملة وشاملة للكوادر والرواتب، 

سواء للقطاع النفطي في الكويت أو على 
مستوى اخلليج، ولن تكون معنية بجهة 
ضد أخرى وستكون من ضمنها الكوادر، 
والوزير ومس����ؤولو »البترول« وعدونا 
بان دراس����ة زي�ادة الرواتب ستنتهي في 
أكتوبر وستكون شافية ووافية وترضي 

اجلميع.

موظف في هيئة  مالية حكومية يؤسس 41 شركة وهمية 
يكفل 250 عامالً تقاضى من كلٍ منهم بين 1000 و1600 دينار
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أمير زكي
احال مدير عام االدارة العامة ملباحث الهجرة يوم 
امس الى النيابة العامة مواطنا يعمل في هيئة مالية 
حكومية وزوجته بتهمة االجتار في االقامات واستصدار 
تراخيص ل� 44 ش����ركة من بينها 3 شركات متارس 
عملها الفعلي و41 شركة وهمية ومسجل على كفالة 
تلك الش����ركات 250 عامال، اعترف عدد منهم بعض 
القبض عليهم انه����م دفعوا مبالغ مالية تتراوح بني 

1000 و1600 دين����ار مقابل حضورهم الى البالد بڤيز 
حرة، فيما حاول املواطن في بداية اعترافاته توجيه 
االته����ام الى مندوبه العربي اجلنس����ية، اال ان رجال 
مباحث الهجرة واجهوا املتهم بعدد من املعامالت التي 
اجنزها بعد ابعاد مندوبه العربي عن البالد ليعترف 
بانه كان على علم بكل شركاته الوهمية وان مندوبه 
كان مجرد وسيط، كما برأ املواطن زوجته من كامل 

التهم التي وجهت اليها.

الحمود من جمعية المعلمين: زيادة الكادر أمام »الخدمة المدنية«
ونظام لصرف مكافآت العاملين بـ »التربية« في أسرع وقت

عادل الشنان
أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان اختيار 
املديرين العامني ملنطقتي العاصمة واجلهراء التعليمية سُيحسم قبل بداية 
العام الدراسي املقبل. وأشارت د.احلمود، على هامش حضورها غبقة جمعية 
املعلمني الليلة قبل املاضية، الى توصل وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
ورئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن الى وضع نظام يسهل صرف 
املكافآت للعاملني في التربية في أس����رع وقت، مضيفة ان النظام س����يكون 
كفيال بان يكافئ الش����خص فور انتهائه من أداء عمله. وحول مقترح قطاع 
األنشطة التربوية زيادة الدوام الدراسي 25 دقيقة الستثماره في النشاطات 
املدرسية في يوم واحد من األسبوع الدراسي، قالت انه سيتم بحث هذا الطلب 
مع القطاع بإشراك جمعية املعلمني، مؤكدة دعم القطاع للعملية التعليمية 
دون اإلثقال على املعلم. وأفادت د.احلمود بأن الوزارة رفعت تصورها بشأن 
زيادة كادر املعلمني واملعلمات الى مجلس اخلدمة املدنية، مؤكدة جديتها في 

السعي الى إقراره في أقرب فرصة.

أكدت أن اختيار المديرين العامين للعاصمة والجهراء سُيحسم قبل بداية العام الدراسي

بداح العنزي
التي  العلنية  املزايدة  أس���فرت 
عقدتها إدارة املشتريات في »البلدية« 
أمس بني الشركات املؤهلة الستثمار 
اللوحات اإلعالنية في 5 محافظات 
عن ترس���ية 4 عقود على الشركة 
الكويتية املتحدة بعد ان مت التنافس 
في زيادة األسعار للفوز بهذه املزايدة 
التي تستمر ملدة 3 سنوات وتقدم 

على دفعات ربع سنوية.
وجاءت نتائج املناقصة على النحو 
العاصمة: الشركة  التالي: محافظة 
الكويتية املتحدة مببلغ 13.555.800 
دين���ار، محافظة حولي: الش���ركة 
ب���� 13.300.000  الكويتية املتحدة 
دينار، محافظة الفروانية: الشركة 
الكويتية املتح���دة مببلغ 3 ماليني 
دينار، محافظة األحمدي: الش���ركة 

الكويتي���ة املتحدة مببلغ 965 ألف 
دينار، محافظة مبارك الكبير: شركة 
ألف  الشاشات للدعاية مببلغ 330 

دينار.
جتدر اإلش���ارة إلى ان اخلطوة 
الالحق���ة تتمثل في قيام »البلدية« 

مبخاطبة إدارة املناقصات املركزية 
متهيدا لتوقيع الشركات املستثمرة 
عقودا مع وزارة املالية باس���تثناء 
محافظ���ة اجلهراء الت���ي لم تدخل 
املنافسة نظرا لعدم انتهاء مدة العقد 

احلالي.

توّقع تحريك ملف معتقلينا في غوانتانامو 
مع اإلدارة األميركية هذا الشهر أو الشهر المقبل

الرومي لـ »األنباء«: »األوقاف« تسمح بتحويل 
رخص حمالت الحج للمرة األولى في تاريخها

»الكويتية المتحدة« تفوز بمزايدة استثمار اللوحات 
اإلعالنية في 4 محافظات بقيمة 30.7 مليون دينار

بيان عاكوم
علقت مصادر مسؤولة على ما نقل عن العراق ومطالبتها 
الكويت بتحديد مصير 2000 عراقي من مدنيني وعسكريني 
فقدوا خالل االحتالل الغاشم، بالقول ان مثل هذه األمور 
تناقش ضمن إطار اللجنة الفنية لألس���رى واملفقودين 

وبرعاية الصليب األحمر الدولي.
وقالت املصادر: إذا كان للعراق مطالبة بشكل رسمي 
فس���يطرح املوضوع ضمن إطار اجتماعات هذه اللجنة 

والتي ستجتمع خالل هذا الشهر، مؤكدة ان الكويت على 
أمت االستعداد ملساعدة العراقيني إذا كان لديهم أي مواقع 

أو معلومات يعرفونها متعلقة بهذا املوضوع.
وفي موضوع آخر، وبخصوص مصير معتقلينا في 
غوانتانامو وما إذا كانت اإلدارة األميركية أبدت أي جديد في 
األمر، قالت املصادر ان الكويت تواصل حتركها وتشاورها 
مع اإلدارة األميركية، مشيرة إلى انها تتوقع حتريك هذا 

املوضوع خالل هذا الشهر أو الشهر املقبل.

أسامة أبوالسعود
أعلن مدير إدارة احلج بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رومي الرومي ان الوزارة ستسمح وللمرة األولى في تاريخها 
بفتح باب التحويل لرخص حمالت احلج ابتداء من موسم 

احلج لهذا العام.
وكشف الرومي في تصريحات ل� »األنباء« ان جلنة احلج 
س���تتوجه الى اململكة العربية السعودية يوم 18 اجلاري 
للكش���ف على العمارات والفنادق والتأكد من اس���تيفائها 
جميع الشروط الواجبة من الوزارة وسيستمر عملها ملدة 

أس���بوع. وأوضح ان اللجنة يرأسها وكيل وزارة األوقاف 
لشؤون احلج والعالقات اخلارجية مطلق القراوي ونائبه 
رومي الرومي وعضوية 15 من وزارة األوقاف و3 من وزارة 

الصحة.
وعن املخالفات التي رصدتها بعثة احلج للحمالت العام 
املاض���ي وعما إذا كانت هناك مخالفات جس���يمة أو إيقاف 
لبعض احلمالت، قال الرومي: مخالفات العام املاضي بسيطة 
جدا وهي مجرد مالحظات ليست أكثر وال يوجد إيقاف ألي 

حملة من حمالت احلج.

تستمر 3 سنوات وتقدم على دفعات ربع سنوية

مناقشة مصير عراقيين مفقودين في الكويت خاضعة الجتماعات اللجنة الفنية

كشف أن لجنة الحج ستغادر إلى المملكة 18 الجاري للكشف على العمارات

نتائج المزايدة العلنية الستثمار اللوحات اإلعالنية في المحافظات
احملافظةالعطاءالشركة

العاصمة13.555.800الشركة الكويتية املتحدة
حولي13.300.000الشركة الكويتية املتحدة

الفروانية3.000.000الشركة الكويتية املتحدة
األحمدي965.000الشركة الكويتية املتحدة

مبارك الكبير330.000شركة الشاشات للدعاية

وزير الداخلية تفقد الحدود الشمالية حتى الـ 5 صباحا: 
دعم كامل للساهرين على أمن البالد  ص8

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد خالل تفقده أحد املراكز احلدودية

طارق عزيز يفقد 90% من القدرة على الكالم 
والحركة ويدخن 3 علب سجائر يوميًا

القاهرة تستدعي القائم باألعمال 
اإليراني وترجئ زيارة متكي احتجاجًا 

على انتقاد المفاوضات

انطالق عجلة المفاوضات المباشرة 
وأوباما يدعو  النتهاز »فرصة لن تتكرر«

عواصم � وكاالت: حذرت عائلة نائب رئيس الوزراء 
اب اإلفك طارق عزيز من تدهور حالته  العراقي البائد عرَّ
الصحية في سجن الكاظمية في بغداد، وطالبت بتوفير 

الرعاية الطبية له في أحد املستشفيات العراقية.
وقال زياد النجل األكب����ر لطارق عزيز لصحيفة 
»احلياة« ان أمه وأخته زينب زارتا والده في السجن، 
اخلميس )قبل( املاضي لنحو ساعتني ونصف الساعة. 
حيث تؤكد عائلة طارق عزيز انه مازال مدخنا شرها 
يدخن ثالث علب س����جائر يوميا، وان إدارة السجن 
س����محت له باقتناء والعة، على الرغ����م من منعها، 
حتى يخفف التدخني ألنه من دونها س����يضطر إلى 
إشعال سيجارة من أخرى. ونقل زياد عن أمه قولها: 
ان اللقاء جرى في باحة السجن حيث أحضر طارق 
عزيز مبس����اعدة اثنني من حراس السجن، وأجلس 
على كرسي بالستيكي، فيما جلست زوجته وابنته 
على األرض، وقال زياد: »قدرته على الكالم واحلركة 
ش����به معدومة، ال ميكن فهم 90% من كالمه، مخارج 
احلروف غير واضحة، ما اضطر زواره للتفاهم معه 

بالكتابة على الورق«.

القاه���رة � أ.ف.پ: أرجأت مص���ر زيارة كانت 
مقررة لوزير اخلارجي���ة اإليراني منوچهر متكي 
ال���ى القاهرة ردا على التعليقات اإليرانية بش���أن 
مفاوضات السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني 
بحسب بيان للخارجية املصرية. وجاء في البيان 
ان القائ���م باألعمال اإليراني في القاهرة اس���تدعي 
لطلب توضيح بشأن ما نشر أمس على لسان وزير 
اخلارجية اإليراني حول مشاركة بعض الزعماء العرب 
في إطالق املفاوضات املباش���رة بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني في واشنطن.
وأبلغت الوزارة الديبلوماسي اإليراني »انه وفي 
ضوء هذا التطور فقد تقرر إرجاء اجتماع ترويكا 
حركة عدم االنحياز« االثنني املقبل إلى موعد »يحدد 

الحقا«.

واش���نطن � وكاالت: انطلق���ت في واش���نطن 
أمس عجلة املفاوضات املباش���رة بني االسرائيليني 
والفلسطينيني حتت إدارة وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون وبرعاية الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي دعا اجلانبني إلى »انتهاز فرصة السالم 
التي قد ال تتكرر«، وقبيل ساعات من بدئها حتدى 
مس���توطنون يهود أمس العملية مطلقني مشاريع 
بناء جديدة في مستوطناتهم بالضفة الغربية، فيما 
أكدت حركة حماس أن »عمليات املقاومة ستتواصل« 

في الضفة الغربية. 

عراب اإلفك طارق عزيز    )الغارديان(

أذان الفجر 4:05

 أذان املغرب 6:08
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جامعتين  تحديـد  العالي«:  »التعليـم 
حكوميتــيـن و6 جـامعـات خاصة 
للراغبين في الدراسة باإلمارات  ص3

الهيئـة الخيريـة اعتمـدت المرحلـة 
األولى من المشاريع الحيوية لمساعدة 
متضـرري فيضانـات باكسـتان    ص3
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