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األخطبوط الشهير بول

مايكل جاكسون

مايكل جاكسون أكثر المشاهير األموات جنيًا للثروة
تاله ملك الروك بريسلي ثم صاحب »سيد الخواتم«

لوس أجنيليــــس ـ د.ب.أ: خالفا ملعاناته في دفع 
التزاماته املالية خالل حياته وديونه التي جتاوزت 
500 مليــــون دوالر، تربع ملك البوب الراحل املغني 
األميركي مايكل جاكسون على قائمة األموات األكثر 

ربحا بعد رحيلهم.
حيث أكدت مجلة »فوربس« األميركية أن املغني 
الشــــهير الذي توفي عن عمــــر يناهز 50 عاما، حقق 
بعد وفاته 275 مليون دوالر خالل الفترة من أكتوبر 
عام 2009 حتى الشــــهر اجلاري معظمها من الفيلم 
الســــينمائي »ذيس إذ إيت« )هــــذا هو( الذي يصور 
بروفات ملك البوب أثناء استعداده جلولته الغنائية 
في لندن والتي لم ميهلــــه القدر الجنازها ومبيعات 

األسطوانات.
وأشارت املجلة إلى أن »ملك الروك« الفيس بريسلي 
جــــاء في املركز الثاني على القائمة مببلغ 60 مليون 

دوالر.

وتاله جيه آر آر تولكني مؤلف رواية »لورد أوف 
ذا رينغز« )سيد اخلوامت( التي حتولت سلسلة إلى 

أفالم كذلك مببلغ 50 مليون دوالر.
ويقيم التصنيف قدرة املشاهير املوتى على الكسب 
وال يوضع على القائمة سوى املشاهير الذين يحققون 
بعد وفاتهم مكاسب ال تقل عن 5 ماليني دوالر خالل 

الفترة من أكتوبر إلى أكتوبر التالي.
 وقالت املجلة ان أرباح جاكسون وحده زادت على 
أرباح 12 جنما راحال مجتمعة، وهو الذي احتل املركز 
الثالث في قائمة العام املاضي بأرباح بلغت 90 مليون 
دوالر رغم أنه ترك وراءه ثالثة أطفال وديونا بلغت 

500 مليون دوالر.
وينتظــــر طبيب جاكســــون اخلــــاص د.كونراد 
مــــاري محاكمته بتهمة حتمل مســــؤولية وفاة جنم 
البــــوب بإعطائه جرعة زائدة من مخدر ملســــاعدته 

على النوم.

رئيس »الفتوى«: لم نبارك 
العالوة القانونية الخاصة

الزبن: ال علم لي بأي نقطة من نقاط 
زيادات »الفتوى« و»التحقيقات« و»البلدية«!

مريم بندق
جاءنا من رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ املستشار 
محمد الســـلمان الرد التالي: نشرت جريدة »األنباء« في 
صفحتها األولى من عددها الصـــادر بتاريخ 2010/10/26 
وحتت عنوان »اتفاق علـــى زيادات الفتوى والتحقيقات 
والبلدية مبباركة الزبن والسلمان« خبرا تضمن ان رئيس 
ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان قد حضر 
اجتماعا امس مع بعض الوزراء في قصر السيف حيث مت 
االتفاق على اقرار الزيادات للعاملني باالدارة حتت مسمى 
عالوة قانونية خاصة وان هذه العالوة تبدأ بنسبة %50 
وتتدرج لترتفع الى 75% من العالوة القضائية بحســـب 
الشرح الذي قدمه رئيس ديوان اخلدمة املدنية.. إلى آخر 

ما ورد باخلبر املشار اليه.
وفي هذا الصدد نحب ان نوضح لكم ان ما ورد منسوبا 
الينا في اخلبر املذكور ال أساس له من الصحة اذ لم يحدث 
ان اجتمعنا مع بعض الـــوزراء ومباركة عالوة قانونية 
العضاء االدارة بالقيمة التي اشارت اليها جريدة »األنباء« 
في اخلبر املذكور، بل على العكس متاما فقد متسكنا بحق 
اعضاء االدارة في العالوة اخلاصة التي منحت لزمالئهم من 
القضاة واعضاء النيابة العامة وبذات القيمة وذلك عندما 
حضرنا كافة اجتماعات اللجان الوزارية املختصة مبجلس 

الوزراء التي سبق ان بحثت هذا املوضوع.
لذلك وعمـــال باحكام القانون رقم 3 لســـنة 2006 في 
شأن املطبوعات والنشر يرجى نشر هذا الرد على ما ورد 
منسوبا الينا باخلبر املنوه عنه في ذات الصفحة وباحلجم 

الذي نشر به.

مريم بندق
 قال رئيس ديــــوان اخلدمة املدنيــــة عبدالعزيز الزبن انه 
ال علم له بأي نقطة من نقاط التفصيل الواردة فيما نشــــرته 
»األنباء« أمس حول زيادات »الفتوى والتشريع« و»التحقيقات« 

والبلدية.

السلمان: تمسكنا بحق أعضاء »الفتوى« في العالوة القضائية الخاصة 
الممنوحة لزمالئهم من القضاة وأعضاء النيابة  وبالقيمة نفسها 

مصادر ل� »األنباء«: أم�ام الحكومة خياران ال ثالث لهما إما القبول بحكم 
اللجن�ة االقتصادية الوزاري�ة أو إحالة الموضوع إلى المحكمة الدس�تورية

رئيس »الفتوى والتشريع« خص »األنباء« باإلعالن رسميًا عن رأيه الذي يتم ألول مرة: أكدنا ذلك لدى حضورنا جميع اجتماعات اللجان الوزارية المختصة بمجلس الوزراء

حبل المشنقة يلتف حول عنق 
عراب اإلفك طارق عزيز

ب�ول.. م�ات

بغدادـ  وكاالت: قضت احملكمة العراقية 
العليا باحلكـــم بإعدام عراب االفك ووزير 
اخلارجية في النظام البائد طارق عزيز، شنقا 
حتى املوت إلدانته وأربعة مسؤولني آخرين 

في جرمية تصفية احزاب دينية.
وقالت احملكمة إنها أصدرت احكام اإلعدام 
بحق عزيز واألربعة اآلخرين إلدانتهم في 
تهمة جرمية تصفية األحزاب الدينية التي 
صنفت على انها »جرمية ضد اإلنسانية« 
بحســـب رويترز. وقالت »إن طبيعة هذه 
اجلرائم متثلت في القتل العمد والتعذيب 
واإلخفاء القســـري لألشخاص«. واألربعة 

اآلخرون احملكوم عليهم باإلعدام هم ســـعدون شـــاكر وهو وزير سابق 
للداخلية، والثاني عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام ومدير مكتبه، 
وسبعاوي إبراهيم احلسن وهو أخ غير شقيق للمقبور صدام، وعبدالغني 

عبدالغفور املسؤول البارز السابق بحزب البعث املنحل.

الوظائف االشـــرافية العليا في 
اجلهات الثالث والـ 50% تشمل 
جميـــع العاملني فـــي اجلهات 
الرجعي  إلغاء األثر  الثالث مع 
أدت إلـــى ردود فعـــل لم تكن 
متوقعة من العاملني في اجلهات 
الثالث اكـــدت مبا ال يدع مجاال 
للشـــك ان الكتابة عن موضوع 
الزيادات املالية للعاملني في ادارة 
الفتوى والتشريع تعني ببساطة 
دخول الصحافي »عش الدبابير« 
حلساسية املوضوع ومتسك كل 
من العاملني فـــي ادارة الفتوى 
والتشـــريع بحقهـــم القانوني 
والدستوري في احلصول على 
العالوة القضائية كاملة ومتسك 
النيابة  القضاء واعضاء  رجال 
العامـــة برأيهم املتمثل في عدم 
احقية العاملني في ادارة الفتوى 
والتشـــريع في احلصول على 
العالوة القضائية كاملة ووسط 
هذا الرأي وذاك يقف العاملون 
فـــي االدارة العامة للتحقيقات 
واالدارة القانونية ببلدية الكويت 
على السلم فال هم اخذوا العالوة 
القضائية اخلاصة وال حصلوا 
على نســـبة منهـــا بالرغم من 
اعالنهم املوافقة على اخذ نسبة 

من العالوة القضائية.
 واآلن يبقــــى هنــــاك خياران 
ال ثالــــث لهمــــا بحســــب مصادر 
»األنباء« األول اما القبول مبا تقرره 
اللجنة االقتصادية الوزارية التي 
 متت احالة املوضــــوع لها مجددا 
برمتــــه  املوضــــوع  احالــــة   او 

الى احملكمة الدستورية.

مريم بندق
الفرسان املعروفة  بشجاعة 
عنه كشف رئيس إدارة الفتوى 
الشـــيخ املستشار  والتشريع 
محمد السلمان رسميا ـ وألول 
مرة ـ عن اســـتمرارية متسكه 
بحق العاملني في إدارة الفتوى 
القضائية  والتشريع بالعالوة 

اخلاصة.
وقال الشيخ املستشار محمد 
السلمان: »متسكنا بحق اعضاء 
إدارة الفتـــوى والتشـــريع في 
العالوة اخلاصـــة التي منحت 
لزمالئهـــم من القضاة وأعضاء 
القيمة  العامة وبـــذات  النيابة 
عندما حضرنا جميع اجتماعات 
اللجان الوزارية املختصة مبجلس 
الوزراء والتي سبق أن بحثت هذا 

املوضوع«.
هذا الرأي القاطع من رئيس 
إدارة الفتوى والتشريع الشيخ 
الســـلمان  املستشـــار محمـــد 
يعود بقضيـــة الزيادات املالية 
الفتوى  إدارة  فـــي  للقانونيني 
العامـــة  والتشـــريع واإلدارة 
القانونية  للتحقيقات واإلدارة 
ببلدية الكويت إلى املربع األول 
وجتمـــد ـ ولو مؤقتـــا ـ جميع 
احملاوالت واملقترحات واملبادرات 
واالتفاقات التي قامت بها اجلهات 
املختصة حللحلة القضية بدءا 
من تاريخ 6 أبريل املاضي حيث 
وافق مجلس الوزراء في جلسته 
رقم 2010/16 على منح أعضاء 
الفتوى والتشريع ذات العالوة 
القضائية املمنوحة لرجال القضاء 

وأعضاء النيابة العامة وإعالن 
ذلك رســـميا على لسان وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
لــــ »كونا«  الروضان  روضان 
ونشر التصريح بتاريخ 8 أبريل 
2010، عقب ذلك عقدت اجلمعية 
الكلية  فـــي احملكمة  العمومية 
اجتماعا ناقش البيان املوقع من 
40 مستشـــارا وقاضيا طالبوا 
فيه احلكومـــة برفض توصية 
اللجنة القانونية مبجلس الوزراء 
مبساواة جهات قانونية باجلهاز 
الفصل  القضائي احتراما ملبدأ 
بني الســـلطات وإال فإن أعضاء 
اجلهاز القضائي من مستشارين 
وقضاة سيطعنون في قرار زيادة 
تلك اجلهات بالوسائل القانونية 
املناسبة ونشر ذلك في الصحف 

بتاريخ 30 سبتمبر املاضي.
وتال ذلك مناقشة مقترح آخر 
يتضمن صـــرف 70% من قيمة 

التي منحت  القضائية  العالوة 
إلى أعضاء  للقضاء والنيابـــة 
الفتوى والتشريع واإلدارة العامة 
للتحقيقات وبلدية الكويت مما 
أثار البعض، إذ كيف يتساوى 
العاملون في الفتوى مع العاملني 
التحقيقات والبلدية؟ وفي  في 
الوقت ذاته ال يتم إعطاء العاملني 
في الفتـــوى العالوة القضائية 
اخلاصـــة! وردا علـــى ذلك قال 
املستشـــار باملكتـــب الفني في 
إدارة الفتوى والتشـــريع وليد 
بورباع: تقدمنا بتظلم وصار له 
أكثر من »سنة ويزيد« بني يدي 
احلكومة وعلى أدراج جلانها وهو 
قائم على مسطرة القانون رقم 
77/14 وحكم احملكمة الدستورية 
رقم 2008/5 ولقد قتل بحثا بني 
الوزاريـــة واألكادميية  اللجان 
وديوان اخلدمة املدنية وغيرها 
إلى  للمرة الستني ووصلوا به 

نتيجة مفادها: املساواة باملراكز 
القانونيـــة واملاليـــة للقضاء 
والنيابـــة والفتـــوى وانتهت 
جميعهـــا إلى أحقيـــة الفتوى 

باملساواة التامة.
وحّمل بورباع احلكومةـ  في 
بيانه الذي نشر بتاريخ 3 اجلاري 
ـ »كل املســـؤولية« واخليارات 
مفتوحة أيا كان نوعها إذا ما مت 
إقرار عالوة الفتوى مخالفا ألحكام 
القانون رقم 77/14، مضيفا لم 
ولن نقبل بأي »ردة دستورية« 
في ذلك، بل لتعلم احلكومة انه 
إذا كانت النيابة حارسة للعدالة 
الفتوى حارســـة اخلزانة  فإن 
وبالتالي لن نقبل إال باملساواة 
املالية التامة دون غيرها فنحن 
لسنا »سقط متاع« حتى نقبل 
صدقات متس بها كرامتنا وحتقر 

فيها هويتنا.
وقال بورباع عن البيان الذي 

نشر حول إصدار بعض القضاة 
على هامش جمعيتهم العمومية 
مطالبـــني فيـــه احلكومة بعدم 
مســـاواتهم مع أي جهة أخرى، 
ان هـــذا مجـــرد رأي نحترمه 
خصوصـــا إذا كانـــت جهـــات 
قانونية أمـــا الفتوى فتحكمها 
الدستورية واملشروعية  األطر 
القانونيـــة واحلجيـــة ألحكام 
الدســـتورية وجاءت  احملكمة 
املفاجأة الكبرى ردود الفعل التي 
اعقبت نشر »األنباء« أمس خبرا 
حمل العنوان »اتفاق على زيادات 
الفتوى والتحقيقات والبلدية 
مبباركة الزبن والسلمان« يتضمن 
تخفيض العالوة القضائية الى 
50% وترتفع تدريجيا الى %75 
مع مقترح إلغاء األثر الرجعي.

ردود الفعل التي حدثت عقبت 
التفسيرات املتداولة بأن نسبة 
الـ 75% تشـــمل فقط اصحاب 

وليد بورباع عبدالعزيز الزبن محمد السلمان روضان الروضان

أملانياـ  د.ب.أ: مات األخطبوط الشهير بول أمس الثالثاء 
بعد ان كان حديث العالم أجمع خالل بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 2010 بســــبب توقعاتــــه الصائبة حول نتائج 
املباريات. واشتهرت صور بول في وسائل اإلعالم العاملية 

خالل بطولة كأس العالم، حيث كان يوضع أمامه حوضان 
بهما علما اثنني من الفرق املتنافسة وكان اختيار بول ألحد 
احلوضني وتناوله الطعام منه يعتبر مبثابة التنبؤ بأن 

التفاصيل ص 50الفوز سيكون حليف هذا الفريق. 

التفاصيل ص48

»الجامعة«: رواتب أكتوبر ُتصرف اليوم
والشهر المقبل 26 أو 27 نوفمبر

األذينة ل� »األنباء«: 1.08 مليار دينار تكلفة تنفيذ 
107 مشروعات في »األشغال« من يناير حتى اآلن 

رغم تأكيد عدد من املوظفني في اإلدارة املالية باجلامعة 
أن كشوف الرواتب مت اعدادها يدويا، أعلنت األمانة العامة 
جلامعة الكويت ان رواتب موظفيها للشــــهر اجلاري مت 
االنتهاء منها آليا وستصرف اليوم األربعاء، وأشارت األمانة 
إلى ان التأخير يرجع الى عدة أسباب منها إدخال إقرارات 
العودة ألعضاء هيئة التدريس ومدرسي اللغات والهيئة 
األكادميية املساندة وعقود العمل اجلديدة وتطبيق النظام 
اآللي اجلديد ولفتت إلــــى وجود مجموعة من املوظفني 

لم يستطيعوا التكيف مع النظام اجلديد. وأوضحت ان 
صرف رواتب موظفيهــــا يحكمه العديد من االعتبارات 
اخلاصة بإدارة الشؤون املالية حيث صادف هذا الشهر 
استخدام النظام اآللي اجلديد الذي بدأ تطبيقه في شهر 
أغسطس املاضي.  وتوقعت ان يتكرر ذلك األمر في الشهر 
املقبــــل »حيث من املرجح صرف الرواتب بتاريخ 26 أو 
27  نوفمبر بســــبب عطلة عيد األضحى املبارك والتي 

تبدأ من تاريخ 11 حتى 21 نوفمبر املقبل«.

فرج ناصر
أكد الوكيل املساعد لقطاع الرقابة والتدقيق م.طالل 
االذينة ان كلفة 107 مشاريع اجنزتها وزارة األشغال 
من يناير حتى اآلن بلغت مليارا و80 مليون دينار. 
واضاف ان قطاع الطرق كان له نصيب االســــد في 

هذه املشاريع حيث بلغت قيمة هذه املشاريع 400 
مليون دينار فيما كانت قيمة املشاريع الكبرى 300 
مليون واملشاريع اخلاصة بلغت 110 ماليني. واملشاريع 
االنشائية 60 مليونا فيما بلغت قيمة مشاريع قطاع 

الهندسة الصحية 30 مليونا.

التفاصيل ص 21

صعود فائض الميزانية إلى 5.43 مليارات دينار في النصف األول

الكويت تطرح مناقصات مشروع الوقود النظيف في أبريل

الكويتـ  رويترز: أظهرت بيانات 
امس ان فائض ميزانية الكويت زاد 
الى 5.43 مليارات دينار مبا يعادل 
19.3 مليار دوالر في األشهر الستة 
األولى من السنة املالية التي تنتهي 
في مارس القادم وذلك بفعل ارتفاع 
عائدات النفط عما كان متوقعا مع 

تراجع االنفاق.
ووفقا حلسابات »رويترز« اعتمادا 
على بيانات منشورة في موقع البنك 

املركزي على االنترنت فإن عائدات 
الكويت بلغت 9.95 مليارات دينار 
في نهاية سبتمبر أو ما يعادل %102 

من التوقعات للعام كله.
البيانــــات ان عائدات  وأظهرت 
الكويــــت العضو فــــي »أوپيك« من 
تصدير النفط بلغت 9.37 مليارات 
دينار وان االنفاق في األشهر الستة 
األولى حتى 30 من سبتمبر سجل 
4.52 مليارات دينــــار او ما يعادل 

28% من املخطــــط للعام كله. وبلغ 
الفائــــض 4.63 مليــــارات دينار في 
االشــــهر اخلمســــة االولى من هذه 
السنة املالية و4.99 مليارات دينار 
في الفترة من ابريل الى سبتمبر من 
عام 2009. وتتوقع ميزانية السنة 
املالية 2010-2011 للكويت عجزا قدره 
6.58 مليارات دينار مع افتراض ان 
يبلغ سعر خامها النفطي 43 دوالرا 

للبرميل.

رويتــــرز: قال مدير مشــــروع 
الوقود البيئي في شركة البترول 
الوطنية الكويتية عبداهلل العجمي 
ان الكويت تتوقع إصدار مناقصات 
في ابريل املقبل في إطار مشروعها 
الذي طال انتظــــاره إلنتاج وقود 

نظيف.
ان املشروع  العجمي:  واضاف 
سيتضمن إنشــــاء 30 وحدة على 

األقــــل مبصفاتي مينــــاء عبداهلل 
وميناء األحمدي وســــينتج وقود 
الديزل الذي يبلغ تركيز الكبريت 
فيه 10 أجزاء في املليون والبنزين 
املوافق ملعايير »يورو 4« فضال عن 

منتجات أخرى.
وقال العجمي لـ »رويترز« على 
هامش مؤمتر بشأن القطاع النفطي 
في املنامة »نستعد لطرح املناقصات 

في الربع األول من 2011 شــــريطة 
احلصول على االعتماد النهائي من 
املجلس األعلى للبترول«. وأضاف 
أنه عقب أعمال التطوير ستنخفض 
الطاقة التكريرية ملصفاة األحمدي 
إلى 346 ألف برميل يوميا من 466 
ألفا حاليا في حني سترتفع طاقة 
مصفاة ميناء العبداهلل إلى 454 ألف 

برميل يوميا من 270 ألفا.

»الكويتية« ستحصل على 78 مليون دوالر تعويضًا 
جزئيًا من الخطوط العراقية  ص38


