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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

زيادات موحدة لـ »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية«
2500 دينار للرؤساء و1850 لنوابهم ومن 350 إلى 650 دينارًا لـ »الخبراء« و85 دينارًا بدل إضافي لمحامي الدولة المكلفين بالجلسات 

مجلس الوزراء أحال مقترح الديوان الذي يكلف 14 مليون دينار إلى اللجنتين االقتصادية والقانونية والمصادر تستبعد إقراره في جلسة اليوم

مريم بندق
من املق���رر ان يجتمع مجلس 
الوزراء اليوم في جلسة اعتيادية 
الوزراء باإلنابة  برئاس���ة رئيس 
وزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك 
ملناقش���ة وبحث ج���دول أعماله. 
وبحس���ب املتداول، فإن الزيادات 
املالية للقانونيني العاملني في إدارة 
الفتوى والتشريع وبلدية الكويت 
واإلدارة العامة للتحقيقات وإدارة 
اخلبراء تأت���ي على رأس القضايا 
املتوقع ان تتصدر اجلدول، وان كان 
الواقع يستبعد إقرار ذلك في جلسة 

اليوم. فبحس���ب مصادر حكومية 
أكدت ل���� »األنباء« ان املجلس كان 
قد أح���ال موضوع الزي���ادات في 
اللجنتني  ال���ى  املاضية  جلس���ته 
الوزاريتني القانونية واالقتصادية 
للمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان 
إجناز اللجنت���ني للتقرير النهائي 
يتطلب املزيد من الوقت وان كان 
باب األمل يظل مفتوحا. وكشفت 
املصادر ان الزيادات املالية ستكون 
موحدة للقانونيني في إدارة الفتوى 
والتشريع وبلدية الكويت واإلدارة 
العامة للتحقيقات، وبحسب املشروع 

املقترح من ديوان اخلدمة املدنية 
س���يتم إقرار 2500 دينار لرئيس 
العامة  اإلدارة  الفتوى ومدير عام 
الكويت  للتحقيقات ومدير بلدية 
مقابل 1850 دينارا لنوابهم و1000 
دين���ار لدرجة وكيل مس���اعد في 
اجلهات الثالث. وأضافت املصادر 
أنه سيتم إقرار بدل حضور جلسات 
يبلغ 85 دينارا كميزة إضافية تضاف 
الى مبلغ الزيادة األساسي املقترح 
حملامي الفت���وى املكلفني بحضور 

اجللسات.
إدارة  أما زي���ادات  وأضاف���ت: 

اخلبراء فستكون مختلفة وتتراوح 
بني 350 و650 دينارا لن تشمل أي 
املقترحة  البدالت  مزايا أخرى من 
 من جانبهم، سواء املتعلقة بالسكن 

أو التأمني الصحي أو السيارات.
وبررت املصادر ذلك بأن هناك 
لوائح في الدولة معموال بها للجميع 
بخصوص هذه البدالت وال يجوز 
إقرار بدالت جديدة لشريحة معينة 
م���ن العاملني في إح���دى اجلهات 
احلكومية. وأكدت املصادر ان التكلفة 
اإلجمالية له���ذه الزيادات تبلغ 14 

مليون دينار سنويا.

أسامة أبوالسعود ووكاالت
مع اقتراب شهر رمضان من نهايته اكتمل 
املش����هد اإلميان����ي املهيب في ليلة الس����ابع 
والعشرين، حيث التمس ماليني املسلمني في 
كل أرجاء العالم ليلة القدر ساعني لنيل رضا 
رب العاملني والفوز مبغفرته. وفي املس����جد 
الكبير كان املشهد إميانيا بامتياز حيث احتشد 

نح����و 160 ألف مصل، امتألت بهم س����احات 
املس����جد والطرق املؤدية إليه وسط تنظيم 
مبهر، وانتظموا في صالة التهجد، في صفوف 
متتابعة، حيث أّم املصلني القارئ خالد السعيدي 
في الركعات األربع األولى، وفي الركعات األخرى 
أمتع القارئ مشاري العفاسي املصلني بأدائه 
اخلاشع الراقي وأبكاهم في الدعاء، ولم يكن 

املشهد في املراكز الرمضانية ومساجد الكويت 
مختلفا عما كان في املسجد الكبير. وفي مكة 
املكرم����ة )أم القرى( أدى أكثر من 2.5 مليون 
معتمر صالتي التراويح والتهجد في احلرم 
املكي، حيث امتدت جموع املصلني مئات األمتار 
خارج احلرم واستنفرت اجلهات املعنية كل 

امكاناتها خلدمة املصلني.

الحكومة: لن نتوانى عن اتخاذ جميع اإلجراءات 
بحق كل من يتعرض باإلساءة لإلسالم ورموزه

إزاء حالة الغضب الش����عبي والنيابي من إساءات ياسر احلبيب ألم 
املؤمنني الس����يدة عائشة والصحابة الكرام )رضي اهلل عنهم(، أكد وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان اجلهات املعنية ستتخذ 
اإلجراءات القانونية جتاه احلبيب، مشددا على ان احلكومة لن تتوانى عن 
اتخاذ جميع اإلجراءات بحق كل من يتعرض باإلساءة ملعتقداتنا الدينية 
واملساس بأمهات املؤمنني والصحابة والرموز اإلسالمية، واعتبر الروضان 
ان ما أثاره احلبيب يعد خروجا عن تعاليم الدين اإلسالمي بجميع مذاهبه. 
وأم����س نفى مصدر رفيع في وزارة الداخلية ان تكون الوزارة قد جددت 
جواز سفر ياسر احلبيب املنتهي الصالحية منذ عام 2008، رغم وجوده 
خارج البالد. من جهته، اس����تنكر وأدان النائب عدنان عبدالصمد ما قام 
به ياسر احلبيب، معتبرا ذلك إساءة للشيعة قبل السنة. وأشاد النائب 
د.ولي����د الطبطبائي مبا قاله عبدالصمد، وفي ه����ذا اإلطار، قامت وزارة 

املواصالت مس����اء أمس األول بحجب املوقع االلكتروني لياسر احلبيب 
إال أن املوقع عاد للعمل مجددا مس����اء أمس. وأمس عقدت جلنة الظواهر 
السلبية البرملانية اجتماعا مع اجلانب احلكومي ناقشت فيه تطبيق قانون 
املرئي واملسموع حيث استمر االجتماع حتى مثول اجلريدة للطبع دون 
التوصل التفاق على آلية تطبيق القانون. وأعلن النائب محمد هايف أن 
نوابا سيصدرون اليوم بيانا يطالبون فيه احلكومة مبخاطبة االنتربول 
للقبض على املدعو ياسر احلبيب.  مؤكدا ان املساءلة السياسية ستطال 
وزير االعالم في حال عدم تطبيق قانون املرئي واملسموع وطالب رئيس 
الوزراء بالتدخل لنزع فتيل األزمة. وأمس حملت كتلة التنمية واالصالح 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد املسؤولية السياسية وطالبته باالستقالة 
حيث عقدت اجتماعا اعتبرته مفتوحا حلني تقييم اجراءات احلكومة في 

التعامل مع قضية ياسر احلبيب.

»التنمية واإلصالح« تحمّل الخالد المسؤولية السياسيةهايف: سنسائل وزير اإلعالم إذا لم يطبق »المرئي والمسموع«

نواب يطالبون بجلب ياسر الحبيب عن طريق االنتربول.. و عبدالصمد يؤكد: ما قام به الحبيب إساءة إلى الشيعة قبل السنة

ل ل والنسال املتلمسني لليلة القدر ازدحمت بهم الساحات والطرقات املؤدية إلى املسجد الكبير أمس األو )كرم ذياب(آالف املتهجدين من الرجا

أ             )ا.پ( ن معتمر ومصل حضروا صالتي التراويح والتهجد في املسجد احلرا نحو 2.5 مليو

»الداخلية«: جواز صرف بدل نقدي 
عن اإلجازات الدورية للعسكريين

»الرؤية الشرعية« تجتمع غدًا األربعاء 
اللتماس هالل شوال

اعتمد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
أول من أمس قرارا بجواز منح بدل نقدي عن اإلجازات 
الدورية للعسكريني في الوزارة. وقال مصدر أمني ان 
القرار يتضمن شروطا للبدل النقدي ومن بينها ان يكون 
املستفيد قد أمضى 5 أعوام في اخلدمة وان يكون التقدير 
السنوي له ال يقل عن جيد، وأال يكون قد صدرت بحقه 
عقوبات إدارية وأال يتعدى البدل النقدي 60 يوما مع 
عدم جواز صرف البدل النقدي للعسكريني الدارسني 
خارج الكويت أو املرافقني للمرضى. وأضاف املصدر ان 
قرار الرجيب تضمن أيضا ملء منوذج خاص بصرف 
بدل نقدي لإلجازة مع عدم جواز أخذ إجازة سنوية ملدة 
عام من صرف بدل اإلجازة وإجازة دورية ملدة 3 أشهر 

لكل من يتقدم للحصول على البدل النقدي.

جتتمع هيئة الرؤية الشرعية التماسا لرؤية هالل 
شهر شوال مساء غد األربعاء الساعة السابعة مساء 
وذلك برئاسة املستشار راشد يعقوب الشراح نائب 
رئيس محكمة االستئناف وعضوية كل من املستشار 
يوسف جاسم املطاوعة وكيل محكمة التمييز ورئيس 
التفتيش القضائي واملستشار إسحاق ملك الكندري 
وكيل محكمة التمييز، وتهيب وزارة العدل كل من 
يتمكن من رؤية هالل شهر شوال في هذه الليلة ان 
يتقدم الى هيئة الرؤية الشرعية لإلدالء بشهادته.

الحكومة ترفض قرار البلدي 
بتنظيم واستمالك قطع في السالمية

بداح العنزي
وافق مجل���س الوزراء على اعتراض 
وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر بشأن قرار املجلس 
البلدي املتعلق مبش���روع دراسة بيوت 
السكن اخلاص مبنطقة الساملية واملتضمن 
إعادة تنظيم القطعة 12 مبنطقة الساملية 

قطاع B بعد تغيير استعماله الى السكن 
االس���تثماري، وكذلك استمالك القسائم 
ضمن القطعة 227 مبنطقة الساملية قطاع 
C والبالغ عددها 102 قسيمة واستمالك 
القسائم ضمن القطعتني 66 و80 مبنطقة 
الس���املية قطاع A والبال���غ عددها 177 

قسيمة.

160 ألفاً التمسوا ليلة القدر بالمسجد الكبير
2.5 مليون معتمر أدوا صالتي التراويح والتهجد في الحرم المكي

التفاصيل ص6 ـ 9

أخطـاء  ارتكبنـا  الحريـري: 
لهـا  واتهامنـا  سـورية   مـع 
ص41 انتهى   والدي  باغتيال 

نجاد يشكك في الرواية الرسمية 
ص40 سـبتمبر   11 لهجمـات 

باختيار  يشيدون  نفطيـون 
تنفيذيًا  رئيسا  الزنكي  فاروق 
ويؤكدون  البترول  لمؤسسة 
أن  إعـادة  هيكلـة القطـاع 
أهـــم  مـن  النفـــطي 
ص33 أمامـه  التحديـات 

محمد الصباح: ال تهاون في أمن الخليج ونحن واعون 
لوجود مجاميع لها رغبة في زعزعة أمن المنطقة

بيان عاكوم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ان أمن 
اخلليج ال ميكن التهاون فيه، مشيرا بالقول: 
»أي موضوع يخص أمن دولنا وش����عوبنا 
نأخذه على محمل اجلد«. وأضاف في اطار 
رده على سؤال ل� »األنباء« عما إذا كان هناك 
خطر ما يحدق باخلليج بعد الكشف عن خلية 

ارهابية في البحرين: »نحن ندرك ان هناك 
مجاميع عديدة لها رغبة في زعزعة األمن في 
املنطقة ونحن واعون لذلك«. وبخصوص ما 
اذا كان س����يتم االنتهاء من مشروع االحتاد 
اجلمركي قال الشيخ د.محمد الصباح: »نتوقع 
االنتهاء من املشروع خالل االجتماع الوزاري 
ليتم االعالن عنه في قمة أبوظبي التي ستعقد 

التفاصيل ص9نهاية العام«.
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