
www.alanba.com.kw

الحكومة: الحديث عن وجوب االستقالة  »مأخوذ خيره«
الخرافي: التعاون مع المحمد ُحسم.. الرومي: أتحفظ على أي تجمع خارج القانون.. السلطان: الحكومة تسيء إلّي من خالل تجارتي.. الحريتي: التعديل الوزاري أفضل.. الراشد: ضرورة التمّسك بالثوابت الوطنية

محافظ »المركزي« ل� »األنب�اء«: مطالبة البنوك بااللتزام بقواعد منح 
القروض تهدف إلى إحكام تنظيمها وعدم الخروج عن طبيعتها ص 45

السعودية تعلن قائمة مطلوبين »خامسة«
 ب� 47 متواجدين خارج المملكة

الرياض � أ.ش.أ: أعلن املتحدث االمني بوزارة الداخلية الس���عودية أن 
اجلهات املختصة متكنت من رصد 47 مطلوبا للجهات األمنية من السعوديني 
املتواجدين في اخلارج ممن توافرت االدلة على أنهم يتبنون الفكر الضال 
ممن صور لهم خيالهم املريض حتني الفرص للتنفيذ أو املساعدة في اقتراف 
عمل إجرامي على أرض الوطن مشيرا إلى أنه مت تسليم قائمة بأسماء هؤالء 

املطلوبني للشرطة الدولية )االنتربول( الستردادهم.
وأكد املتح���دث � في مؤمتر عقده امس � ان���ه مت تزويد االنتربول بكل 
املستندات الالزمة لتوفير السند القانوني جلميع دول العالم للقبض عليهم 
واعادتهم الى اململكة. وقال املتحدث إن املطلوبني جميعهم من السعوديني 
كما ثبت أنهم خطرون جدا ومدربون على استخدام األسلحة، مشيرا إلى أن 
من بينهم عددا ميارس أدوارا قيادية في تنظيم القاعدة وقد غادر الكثيرون 

التفاصيل ص53منهم اململكة بالطرق غير النظامية ولم تسجل لهم عودة.

رئيس الوزراء العراقي شدد على اعتبار الكويت 
دولة مستقلة ذات سيادة

لمعاناتهم من المقبور صدام« لك�ن الموجودين اآلن غير 
الموجودين إبان النظام الس�ابق فالقضية انتهت ص39

األط�ماع  المال�ك�ي:  ن��وري 
العراقي�ة القديم�ة ف�ي أراضي 
الكوي�ت انتهت ولن تع�ود أبدًا

أتفه�م مخ�اوف الكويتيي�ن »نظ�رًا 

سفن انفصال جنوب السودان أشرعت 
ومخاوف من »سايكس بيكو« القرن ال� 21 

عواصم � وكاالت: وسط مخاوف من »سايكس 
بيكو« جديد يس����تهل به العرب العقد الثاني من 
القرن ال� 21 وتنطلق فصوله من السودان، بدأت 
رحلة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان امس.  
وأغلقت صناديق اقتراع اليوم االول من االستفتاء 
املاراثوني املستمر اس����بوعا على تقرير املصير. 
وفيما أكد سلفا كير رئيس حكومة اجلنوب حرصه 
على »العالقات الطيبة« مع الشمال، أدلى ماليني 
اجلنوبيني بأصواتهم وس����ط مظاهر احتفالية لم 
تخف قلق املراقبني من امللفات العالقة بني شقيقي 
األمس وجاري املستقبل، السيما ترسيم احلدود 
والنزاع على منطقة أبيي الغنية بالنفط والثروات، 

التي شهدت أمس مقتل 8 أشخاص في اشتباكات 
بني قبيلتي املسيرية العربية والدنكا السودانية 
اجلنوبية.  وكان نائب الرئيس السوداني رئيس 
حكومة اجلنوب سلفا كير ميارديت وحكام الواليات 
اجلنوبية العشرة أول من أدلى بصوته فور فتح 
مراكز االقتراع.  وم����ن مركز يقع على مقربة من 
ضريح الزعيم التاريخي جلنوبيي السودان جون 
غارنغ، جاهد سلفا كير كثيرا حلبس دموعه، خالل 
اإلدالء بصوته في االستفتاء، حيث أهدى عملية 
االقتراع لزعيم االستقالل غارنغ الذي لقي حتفه 
ع����ام 2005 في حادث حتط����م مروحية، وجلميع 

ضحايا احلرب.

60 دينارًا راتب عمال النظافة

»الصحة«: إعادة هيكلة جميع اللجان في المستشفيات

بشرى شعبان
كشف الوكيل املساعد لق����طاع الع����مل في وزارة 
الش���ؤون من�صور املنصور عن التوصل الى اتفاق 
مع شركات النظافة ملساواة أجور عمالتها في العقود 
اجلديدة والقدمية بواقع 60 دينارا شهريا. وقال: مت 
اتخاذ خطوة استباقية ملنع حصول أي اعتصام أو 
إضراب وذلك مبس����اواة أجور جميع العاملني على 
عق����ود حكومية في مجال النظافة.  وزاد املنصور: 

لقد أبلغنا ممثلي الشركات باملوافقة املبدئية ملجلس 
الوزراء بدفع فروقات الرواتب للشركات نظرا للبعد 
اإلنساني، على ان تلتزم الشركات بدفع ال� 60 دينارا 
من بداية ش����هر يناير اجلاري. وبني ان »الشؤون« 
س����تقوم بتحويل الفروقات الى حسابات العمالة 
مباشرة وليس الشركات.  وأشار املنصور الى انه مت 
تنبيه ممثلي الشركات الى ان جباية أموال من العمالة 

مقابل خدمات معينة أمر مرفوض باملطلق.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مص����ادر مط���لعة ان 
وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العب��دالهادي أمر 
بتشكيل جلنة تختص ب���فحص جم���يع اللجان 
باملستشفيات مب���ختلف أنواعها واختصاصاتها 

وإع���ادة هيكلتها وتنظيمها. 
وأشارت املصادر الى ان هذه اللجنة ستكون 
برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من املديرين 
بإدارات مختلفة، مبينة ان عملها سيبدأ األسبوع 

املقبل.

مريم بندق - حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة  
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي � هادي العجمي � رشيد الفعم
وصفت مصادر وزارية رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« احلديث 
عن وج���وب اس���تقالة احلكومة بأنه 
»مأخوذ خيره« وال يستند الى الدستور 
أو األعراف املتبعة بني السلطتني. ودعت 
املصادر اجلميع إلى التطلع الى األمام 
وااللتزام بنصوص الدس���تور خاصة 
فيما يتعلق بالفصل بني اختصاصات 
كل س���لطة وعدم تدخل أي منهما في 
شؤون األخرى.  وكان عدد من النواب 
طالبوا  احلكومة باالستقالة أو إجراء 
تعدي���ل وزاري، وعلق رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي على ذلك بقوله: 
ه���ذه  املطالب���ة ال ج���دوى منها بعد 
فش���ل كتاب عدم التعاون، مشيرا إلى 
أن املطالب���ة بإجراء تعديل وزاري في 
مثل هذه األجواء املشحونة قد تفسر 
تفسيرات أخرى، وش���دد على أهمية 
االبتعاد عن الشخصانية موضحا أن 

مسألة التعاون مع سمو رئيس الوزراء 
قد انتهت بتصويت األكثرية على رفض 
طلب عدم التعاون، ولفت اخلرافي إلى 
أن خيار االستقالة بيد رئيس احلكومة 
ليكون الق���رار النهائي ف���ي ذلك بيد 
صاحب الس���مو األمير. وكان النائب 
حس���ني احلريتي قد أكد أن الرقم 22 
املؤيد لعدم التعاون كان رسالة واضحة 
للحكومة، ما يتطلب قراءة هذا العدد 
والقيام بأي إجراءات من شأنها تفادي 
حدوث أي أزمة مستقبلية مبا في ذلك 
إجراء تعديل وزاري للدفع نحو تعاون 
أفضل مع املجلس. من جانبه، جدد نائب 
رئيس مجل���س األمة عبداهلل الرومي 
التأكيد على أن موقفه من االستجواب 
جاء منسجما مع كتلة العمل الوطني 
محذرا من املخاطر التي قد حتدث بسبب 
بعض املندسني في املجاميع الشعبية. 
وأوضح أن مقولة النزول إلى الشارع 
مطاطة الكل يفس���رها حسب أهوائه، 
مبديا اس���تعداده حلض���ور أي ندوة 
في أي ديوان وحتفظه على أي جتمع 

خارج حدود القانون والدستور، الفتا 
إلى أن استجواب رئيس الوزراء كان 
مستحقا، فاالستجواب حق دستوري 
للنواب وليس قنبلة ذرية. إلى ذلك أكد 
النائب خالد السلطان أن استجواب سمو 
رئيس الوزراء انتهى بانتهاء التصويت 
على كتاب عدم التعاون، مش���يرا إلى 
أن مدلوالت االس���تجواب كانت بليغة 
ويبقى األمر مت���روكا حلكمة صاحب 
السمو. وحول النزول إلى الشارع قال: 
»منهجنا ال يقر ذلك« مش���يرا إلى أن 
التعاون مع كتلة إال الدستور سيبقى 
مستمرا للوصول إلى ما يخدم مصالح 
ومستقبل الكويت.  وبسؤاله عن محاولة 
احلكومة اإلساءة إليه من خالل جتارته 
قال »الذي يريد أن يرى هذا األمر ليس 
عليه سوى الذهاب إلى املنطقة احلرة«.  
النائب علي الراشد أكد أن سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد هو خير 
من يقود احلكومة، مشددا على ضرورة 
الوطنية والعمل  التمس���ك بالثوابت 

كأسرة واحدة.

يتقدمون بــاأحر �لتعـازي �لقلبيـة و�أ�سدق �ملــو��ســـاة  �إىل

عـائــلة �لـمـــرزوق �لكـر�م

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــوفـاة  فقيدهم �لغايل �ملغــفور لـه  بـاإذن �هلل تــعـاىل

�لعم/ خــالـد يـو�سـف �لـمــرزوق

جمموعة �سركات �سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة(
وجميع �لعاملني فيها

نوري املالكي

رجل من جنوب السودان يحمل جنمة داود ويحتفل باالستفتاء مع مجموعة من مواطنيه في تل أبيب أمس              )أ.ف.پ(
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البصيري: أحلنا 
زيادات العسكريين 
إلى مجلس األمة

أعل������ن وزي���ر 
الدول���ة لش�����ؤون 
مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد 
البصيري ان مجلس 
الوزراء أحال مشروع 
القانون بشأن زيادة 
رواتب العسكري�ني 
في الدفاع والداخلية 
واحل�رس الوط���ني 

إلى مجلس األمة.


