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الحكومة: طلبنا تغيير قانون الجيش إلصدار زيادات العسكريين بمرسوم
مريم بندق

أوضح���ت مص���ادر وزارية في 
تصريح���ات خاصة ل���� »األنباء« ان 
مجلس الوزراء ل���م يعتمد الزيادات 
املالية للعس���كريني. وقالت املصادر 
ان املجلس قرر في جلس���ته مس���اء 
ام���س األول احالة مش���روع قانون 
بشأن هذه الزيادات الى مجلس األمة 
لتغيير امل���ادة 10 من قانون اجليش 
لتمكني احلكومة من اعتمادها مبرسوم 

بصفة االستعجال. واضافت: طلبنا من 
املجلس بصفة االستعجال تغيير هذه 
املادة لتصبح »يجوز للحكومة زيادة 
رواتب العسكريني مبرسوم حيث ينص 
اآلن على أن���ه ال ميكن زيادة رواتب 
العسكريني إال بقانون«. وأكدت املصادر 
ان املجلس يه���دف من هذه اخلطوة 
الى حتقيق املرونة ومتكني احلكومة 
من اقرار هذه الزيادات بسرعة اكبر 
مقارنة بإصدارها مبش���روع قانون. 

وعن رؤية مجلس الوزراء لنسب هذه 
الزيادة وهل تختلف بني العسكريني في 
الدفاع عن اجليش واحلرس الوطني 
واالطفاء، اجابت املصادر هذا السؤال 
سابق ألوانه ولم يتخذ مجلس الوزراء 
أي إجراء  بخصوص النس���ب حتى 
اآلن وعندما تتخذ اخلطوة األهم من 
جانب مجلس األمة يستطيع مجلس 
الذي  الواضح  القرار  الوزراء اصدار 

يتضمن كل هذه التفاصيل.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

قضية جديدة قد تتحول إلى مشروع أزمة سياسية بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية أضافتها احلكومة مؤخرا 
إلى أجن����دة االهتمامات النيابية من خ����الل مالحقة بعض 
املدونني على موقع »تويتر« ومس����اءلتهم في التعبير عن 
آرائهم. وأمس عقدت كتلة »إال الدس����تور« اجتماعا موسعا 
له����ا حضره 16 نائب����ا في مجلس األمة واعت����ذر عنه باقي 
أعضاء الكتلة بس����بب التزاماتهم الرسمية، تدارست خالله 
آخر املستجدات وتداعيات استجوابها السابق لسمو رئيس 
الوزراء. مصادر مطلعة من االجتماع أبلغت »األنباء« أن »إال 
الدس����تور« اتفقت على متابعة قضية احلريات والتضييق 
على املدونني والتركيز عليها بش����كل موسع، ما يوحي بأن 
االجتاه املقبل رمبا يتمثل في تفعيل املس����اءلة السياسية 

لوزراء االختصاص بهذه القضية. وأضافت املصادر ان نواب 
الكتلة اتفقوا على إيقاف عقد الندوات والتجمهر في الشارع 
مع اإلبقاء على اس����تمرار الندوات في الدواوين إلى أجل لم 
يحدد بعد. وأشارت املصادر ذاتها إلى أن »إال الدستور« قررت 
مراقبة قضية التعيينات والترقيات في الوزارات وحتديدا 
»النفط« و»اإلعالم« و»التربية« وربط ذلك بنتائج استجواب 
رئيس احلكومة. وأكدت ايضا انه جرى االتفاق على االبتعاد 
عن القضايا اخلالفية بني اعضاء الكتلة والتركيز على نقاط 
االتفاق حتى ال ينفرط عقدها مع التشديد على دعم احلريات 
ورفض ما يتعرض له كل من يعبر عن رأيه. وأشارت املصادر 
إلى أن املجتمعني اتفقوا على التركيز خالل املرحلة املقبلة 
على تفعيل ما ورد في املذكرة التفسيرية في شأن استقالة 
احلكومة، على أن يصدر بيان عن موقف الكتلة اليوم على 

لسان النائب د.جمعان احلربش.

مصادر وزارية لـ »األنباء«: أحلنا مشروع القانون بصفة االستعجال إلى مجلس األمة

استشهاد عبدالرحمن العنزي دفاعًا عن مياهنا اإلقليمية
أمير زكي ـ بشرى الزين -  فرج ناصر ـ هاني الظفيري

في واقعة خطيرة تشكل انتهاكا كبيرا لالتفاقيات الثنائية واملعاهدات 
الدولية، أقدم رجال خفر الس���واحل العراقيني على تهريب 4 بحارة 
عراقيني بعد ان قتلوا عس���كريا كويتيا كان يق���وم بواجبه حينما 
اعترضهم مع زمالئه وطلب منهم التوقف اثر دخولهم املياه االقليمية 
الكويتي���ة. الزورق العراقي كان يقل 8 بح���ارة لم ميتثلوا لطلبات 
جنودنا بالتوقف بعد دخولهم مياهنا فقفز وكيل العريف الش���هيد 
عبدالرحمن العنزي الى س���طحه رغم س���رعته وطلب من البحارة 
االصطفاف إال ان أحدهم ضربه على رأسه ثم قتله مبسدسه، وحاول 
البحارة اله���رب إال ان مطاردة جنودنا لهم أدت إلى انقالب زورقهم 
فتدخل زورق تابع خلفر الس���واحل العراقي���ة وقام بتهريب 4 من 
البحارة، فيما سقط اآلخرون في أيدي جنودنا. »الداخلية« أخطرت 
اخلارجية بالواقعة ويجري اآلن جتهيز شكوى رسمية لرفعها الى 
مجلس األمن. وفي تصريحات خاصة ل� »األنباء« اتهم ذوو الشهيد 
وزارة الداخلية بالتقصير، معتبرين ان ما حدث جرمية بحق جميع 
منتسبي خفر السواحل. من جهته علق نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح على احل���ادث قائال انه يفرض 
علينا تعزيز احلدود بالتعاون مع اجلانب العراقي وتكثيف الدوريات 
البحرية في املنطقة والتنسيق األمني، مضيفا: هذا عمل إجرامي راح 
ضحيت���ه احد أبنائنا واهلل أعلم ما اذا كان هدفهم إرهابيا أو تهريب 

مخدرات مستغلني الثغرات األمنية في املياه املشتركة.

خفر السواحل العراقية هّربوا 4 من القتلة الثمانية.. .. ووزير الخارجية: الحادث يفرض علينا تعزيز الحدود وتكثيف الدوريات
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»تويتر«.. أزمة جديدة بين السلطتين

إقرار زيادات العاملين في القطاع النفطي خالل أسبوعين
 أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي

في مواجهة التهديدات باإلضراب 
العمالي الشامل في القطاع النفطي، 
اجتمع وزير النفط واإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل برؤساء نقابات القطاع 
للنظر في زيادات رواتب العاملني. وقال 
العضو املنتدب للعالقات احلكومية 
والبرملانية واإلعالم والناطق الرسمي 

للقطاع الشيخ طالل اخلالد انه ال صحة 
ملا أثير مؤخرا حول رفض زيادة رواتب 
عمال وموظفي القطاع واقتصارها على 
املهندسني. وأوضح ان هذا الطرح غير 
صحيح، مشيرا الى ان مجلس إدارة 
مؤسسة البترول ارتأى إحالة الزيادات 
الى إحدى اللجان املنبثقة، مع توصية 
وزير النفط بسرعة إجنازها وإعادة 

عرضها على املجلس للنظر في إقرارها 
خالل أسبوعني. وعّبر رؤساء نقابات 
القطاع عن تفاؤلهم بإقرار الزيادات، 
مشيرين إلى ان االجتماع مع الوزير 
العبداهلل وإدارة املؤسسة أكد أحقية 
العمال في الزيادات، ومشددين على ان 
الزيادات ستقر كما اتفق عليها احتاد 

العاملني في »البترول«.

»إال الدستور« اجتمعت أمس وقررت متابعة قضية الحريات والتعيينات واستقالة الحكومة

البارزاني: أدعو لفتح 
قنصلية كويتية 

في كردستان أسوة 
ببعض الدول العربية
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برهم صالح: األكراد 
يتفهمون مخاوف وقلق 

الكويتيين من تطور 
العالقات بين البلدين
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