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Al-Anbaa Tuesday 26th October 2010 - No 12431يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 18 من ذي القعدة 1431 ـ 26 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

اتفاق على زيادات »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية« بمباركة الزبن والسلمان
الحكومة قررت  إحالة مش�روع قانون زيادات العسكريين للمجلس »بصفة االستعجال« وتأمل االنتهاء منها قبيل »إجازة األضحى« 

تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى 75% من العالوة القضائية تحت مسمى عالوة قانونية خاصة.. و25% من عالوة القضاة والنيابة الكويتيين تصرف لزمالئهم الوافدين

)متين غوزال(جتهيز مدخل مجلس األمة  بالسجاد األحمر متهيدا جللسة افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 اليوم 

الطاحوس: ملفاتي جاهزة.. واستجواب الشمالي قريب جدًا
حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
يتفضل صاحب السمو األمير، اليوم، بافتتاح 
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي 
الثالث عشر ملجلس األمة. ومن املنتظر ان تشهد 
اجللس���ة األولى التي تلي جلسة االفتتاح جتاذبا 
بني بعض الكتل السياسية واحلكومة فيما يتعلق 
بتشكيل اللجان. من جانب آخر، أكد النائب خالد 
الطاحوس: »جميع ملفاتي جاهزة«، وان استجواب 
وزير املالية مصطفى الش���مالي س���يطرح قريبا. 
وفي موضوع آخر أكد النائب حسني احلريتي ان 
حس���م اجلدل القانوني حول قانون اسقاط فوائد 
القروض ممكن من خالل التصويت في حال طرح 
املوضوع مجددا.  وأمس أقرت اللجنة املشتركة بني 
اللجنة اإلسكانية وجلنة املرأة قانونا لشمول املرأة 
الكويتية التي ال تشملها قوانني الرعاية السكنية، 

باإلضافة إلى رفع رأسمال بنك التسليف واالدخار 
ال���ى 3 مليارات دينار، وقال عضو اللجنة النائب 
د.فيصل املسلم انه مت إقرار قانون يعطي للمرأة 
الكويتية حق القرض اإلس���كاني إذا كانت مطلقة 
طالقا بائنا أو أرملة وله���ا أوالد. وأوضح انه مت 
إقرار قانون إلعطاء الرعاية السكنية بقيمة إيجارية 
مخفضة ل� 3 ش���رائح، األولى الكويتية املتزوجة 
بغير كويتي ولها أوالد، والكويتية املتزوجة من 
غير كويتي وليس لها أوالد بشرط ان يكون الزوج 
مقيما في الكويت ومضى على الزواج 5 سنوات، 
الفتا إلى ان الش���ريحة الثالث���ة التي تعطى بيتا 
مخفض اإليجار هي الكويتية التي لم تتزوج بشرط 
ان يتجاوز عمرها 40 عاما. وأوضح املس���لم انه 
 متت املوافقة على زيادة رأسمال بنك التسليف من 
2 ملي���ار و500 مليون دينار إلى 3 مليارات دينار 

لتغطية الفئات اجلديدة.

مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة ل����� »األنباء« انه 
متت صياغة الزيادات املالية للعاملني في 
إدارة الفتوى والتش����ريع واإلدارة العامة 
القانوني����ة ببلدية  للتحقيق����ات واإلدارة 
الكويت. وكشفت املصادر ان رئيس إدارة 
السلمان  الفتوى والتشريع الشيخ محمد 
حضر اجتماعا أمس مع بعض الوزراء في 
قصر الس����يف، حيث مت االتفاق على إقرار 
الزيادات حتت مسمى عالوة قانونية خاصة 
للعاملني في هذه اجلهات الثالث. وأضافت: 
تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى %75 
من العالوة القضائية بحسب الشرح الذي 
قدمه رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن الذي حضر اجتماعا خصص لبحث 
املوضوع مع الوزراء املختصني قبيل اجتماع 
مجلس الوزراء مس����اء أمس األول األحد. 
وأوضحت املصادر ان هذه الزيادة تش����مل 
جميع العاملني في الفئات الوظيفية املختلفة 

مبيزانية سنوية تبلغ 16 مليون دينار. 
وعلمت »األنباء« ان التوصية املرفوعة 
من الديوان تنص على عدم األثر الرجعي 
لتخفيض التكلفة إلى 15 مليون دينار فقط. 
وع����ودة إلى املصادر فقد أك����دت ان القرار 
بالنس����بة لهذه النقطة يع����ود إلى مجلس 
الوزراء. هذا، وأفادت املصادر بأن نس����بة 
ال� 25% من العالوة القضائية اخلاصة التي 
يحصل عليها اآلن أعضاء القضاء والنيابة 
العامة ستصرف لزمالئهم الوافدين بالتزامن 
م����ع إج����راءات اعتماد زي����ادات »الفتوى« 

و»التحقيقات« و»البلدية«.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته 
مساء أمس األول املوافقة على مشروع قانون 
زيادات العسكريني الكويتيني وإحالته إلى 
مجلس األمة »بصفة االستعجال«. وأعربت 
مص����ادر مطلعة عن األمل ف����ي ان تتمكن 
احلكومة واملجلس من مناقش����ة املشروع 
وإقراره قبل إج����ازة عيد األضحى املبارك 
ليكون مبثابة عيدية من احلكومة واملجلس 

إلى العسكريني الكويتيني.

األنباء  االقتصادية»المشتركة«: 3 شرائح للمرأة.. تستفيد من الرعاية السكنية

الشيخ محمد اجلراح

دين�ار  ملي�ون   13.1 الج�راح: 
أش�هر  في 9  »الدولي«  أرباح  صافي 
وإدارة البن�ك  تعد إس�تراتيجية 
جديدة للسنوات 2011 � 2013

ص40

محمد الصباح: إجراءات تش�اورية مع األردن لتعيين سفير كويتي جديد في عمان  ص13

التمار: تشكيل 4 لجان إلعادة النظر والتدقيق اإلداري في ملفات المعاقين  ص10
غلوم: تسليم مبنى أعضاء مجلس األمة ومركز  المعلومات أكتوبر 2011  ص29
الكويت ال� 54 عالمياً والسابعة عربياً واألخيرة خليجياً في »مدركات الفساد«   ص20

»الكويتية«: 96 مليون دينار مستحقات 947 متقاعدًا
أسامة أبوالسعود � أحمد يوسف

نفذ أكثر من 700 موظف من العاملني مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
والشركات التابعة لها وعلى مدى ساعتني اعتصاما طالبوا خالله بحقوقهم 
العادلة جراء تطبيق قانون خصخصة املؤسسة.  إلى ذلك، علمت »األنباء« 
ان 947 موظفا من موظفي »الكويتية« تقدموا بطلبات تقاعد. وقالت املصادر 
ان املستحقات املالية لهؤالء املوظفني تبلغ 96 مليون دينار وان املؤسسة 

حتتاج إلى دعم إضافي، حيث ان امليزانية ال تسمح.

700 موظف في المؤسسة اعتصموا ساعتين

التفاصيل ص 17

التفاصيل ص6

مساعدات »الشؤون«
تُصرف قبل العيد

بشرى شعبان
ــاع التنمية  ــاعد لقط ــل املس ــن الوكي أعل
ــؤون« احمد الصواغ عن  االجتماعية في »الش
ــاعدات  ــة املالية لصرف الرواتب واملس مخاطب
االجتماعية للمستفيدين من اخلدمة االجتماعية 
ــون دينار وايداعها في  والبالغة قيمتها 12 ملي
ــوك قبل عيد  ــتفيدين في البن ــابات املس حس

االضحى، على ان يكون ذلك قبل 11 نوفمبر.

النفيسي مديرًا ل� »التطبيقي« وتجديد تعيين 3 قياديين 
بدرجة وكيل وزارة و7 بدرجة وكيل مساعد

مريم بندق - محمد الخالدي
ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء 
وافق على مشروع مرسوم بتعيني د.عبدالرزاق 
النفيسي مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بدرجة وكيل وزارة. وقال 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان إن املجلس وافق على جتديد تعيني 
فواز الفرح رئي����س اإلدارة العامة للطيران 
املدني بدرجة وكيل وزارة بالدرجة املمتازة 

وبدر بوطيبان مدير عام اإلدارة بدرجة وكيل 
وزارة وأحمد الصبيح مدير عام البلدية بدرجة 
وكيل وزارة. وأضاف الروضان أنه مت جتديد 
تعيني 7 قياديني بدرجة وكيل وزارة مساعد 
هم خالد باقر في »الكهرباء« ونادية اجلندل 
في »التخطيط« وعلي اليوحة في »املجلس 
الوطني« وعواطف القطان ومنصور املنصور 
في »الشؤون« وهشام الوقيان وحمد الدرباس 

د.عبدالرزاق النفيسيفي الصندوق الكويتي للتنمية. التفاصيل ص5و12

هيئة التدريس بالجامعة
تستغرب تأخر الرواتب

أعرب���ت جمعية أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت عن 
استغرابها من تأخر صرف رواتب 
شهر أكتوبر حتى يوم أمس محملة 
»من تبقى م���ن اإلدارة اجلامعية 
والرئيس األعلى للجامعة مسؤولية 

هذا التأخير«.
وكانت »األنباء« أشارت أمس 
إلى ان التأخير سببه نظام احلاسب 
اآللي اجلديد ف���ي اإلدارة املالية 
باجلامعة والذي سيواجه مشكالت 
فرضت عل���ى موظفي اإلدارة ان 
يداوموا ساعات إضافية ويحضروا 

في العطل.


