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 أشاد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي بالتصريحات  6 
اإليجابية الصادرة عن األشقاء في العراق والتي تؤكد 
احلرص على تطوير العالقة مع الكويت، واحلصر على 
استقرار البلدين الشقيقني واملنطقة بشكل عام. واضاف 
اخلرافــــي في تصريح الى الصحافيني ان زيارة ســــمو 
رئيس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد الى بغداد أخيرا 
وما صاحبها من تصريحات إيجابية، تؤكد جناح هذه 

الزيارة التاريخية في توطيد عالقات البلدين، والرغبة 
في معاجلة وإزالة تداعيات املرحلة الســــابقة، والعمل 
من أجل مصلحة البلدين الشقيقني. وقال اخلرافي «ان 
الزيارة جاءت في وقتها، وهي تأكيد على حرص الكويت 
على استقرار العراق الدميوقراطي، ودعمها كل االجراءات 
الدميوقراطية وتشــــكيل احلكومة التي نأمل منها دعم 
االستقرار، وحسم امللفات الثنائية». وأثنى اخلرافي على 

تشكيل اللجنة الثنائية املشتركة املعنية مبتابعة امللفات 
واملواضيع بني الكويت والعراق، وقال «كلي أمل في أال 
تتأخر اللجنة عن حسم امللفات، وأال يكون اهتمامها عقد 
االجتماعات بهــــدف املجاملة فقط، بل ان تكون محددة 
للتعاطي مع امللفات العالقة أو أي مواضيع مستجدة، 
ويتم دعوة األطراف املعنية ملناقشتها واخلروج بحلول 

ملصلحة البلدين والشعبني الشقيقني». 

 رئيس مجلس األمة: زيارة رئيس الحكومة إلى العراق تاريخية وناجحة لتوطيد العالقات  

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 
ال�صروري��ة  ملحط��ات التحوي��ل الثانوية، مم��ا �صيرتتب عليه قط��ع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

الوقترقم املحــطـــةالتاريخاليوم

2011/1/16الأحد
الزهراء 39 )ق5( - ا�شبيلية 54 )ق4(

القريوان 60 )ق2( - مبارك الكبري 18 )ق7(

الفنطا�س 65 )ق4( - الفنطا�س 5 )ق6(

�شلوى 58 )ق12(

من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/17الثنني
ال�شهداء 54 )ق5( - ا�شبيلية 56 )ق4(

القرين 20 )ق2( - اأم الهيمان 63 )ق5( 

الفنطا�س 26 )ق56( - القريوان 63 )ق2(

�شلوى 110 )ق12(

من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/18الثالثاء
ال�شهداء 5 )ق1( - بنيد القار 4 - ا�شبيلية 61 )ق4(

مبارك الكبري 16 )ق3( - اأم الهيمان 64 )ق5(

اأم الهيمان 112 )ق3( - القريوان 17 )ق1(

�شلوى 108)ق12(

من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/19الأربعاء
الزهراء 37 )ق4( - ا�شبيلية 63 )ق4( 

القرين 6 )ق3( - اأم الهيمان 65 )ق5(

اأم الهيمان 113 )ق3( - القريوان 18 )ق1(

ال�شاملية 15 )ق7(

من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

2011/1/20اخلمي�س
الزهراء 34 )ق4( - ا�شكان ال�شليبية 6 )ق1(

املدينة 4 - مبارك الكبري 2 )ق3( 

 اأم الهيمان 66 )ق5( - اأم الهيمان 114 )ق3(

القريوان 19 )ق1( - �شرق حويل 38 )ق5(

من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

ال�شويخ 6 )ق7(2011/1/22ال�شبت
من 7.30 �شباحًا

حتى 11.30 ظهرًا

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�شلحة العامة.

مطعم بيكوك في فندق راديسون بلو الكويت يحصُد لقَب 
الفائز على النطاق القومّي بجائزة "سرفيس هيرو" للعام 2010 

يتش���ّرُف فن���دق راديس���ون بلو في 
الكوي���ت باإلع���ان عن ف���وز مطعم 
بيك���وك باملرتب���ة األولى ع���ن فئِة 
املمتازة مبناس���بِة تس���ليم  املطاعم 
جائزة "س���رفيس هيرو" للعام 2010 
التي تشّكُل استفتاًء راقيًا يرتكُز على 
آراء املس���تهلكني في دول���ِة الكويت. 
كاَن مطع���م بيك���وك الفائ���ز املختار 
وسط 27 متنافس���ًا مختلفًا عن هذه 
الفئ���ة. ه���ذا وأدرَج مطع���م "البوم" 
للبفتيك واملأكوالت البحرّية في قائمة 
املرّش���حني الثاثة األوائل لنيل هذه 
اجلائزة. وأعلَن مطع���م بيكوك بكِلّ 
فخ���ر واعتزاز الفائَز القومّي وس���ط 
الفائزي���ن املوّزعني على  مجموع���ة 
مختلف الفئات اخلمس عشرة متفّوقًا 

الكبرى على  الش���ركات  بذلك عل���ى 
غرار سيارات مرس���يدس، وسيارات 
ليكسس، واخلطوط الوطنّية وإيكيا. 
تتقّيُد جائزة "سرفيس هيرو" مببادئ 
جمعّية إيزومار – اجلمعّية األوروبّية 
ال���رأي والدراس���ات  الس���تطاعات 
التسويقّية. وقد اس���تقطبت جائزة 
الع���ام 2010 8,743 صوتًا مس���تندًة 
إلى 6 أبع���اد خدماتّية رئيس���ي�ة أال 
وهي السلوك، واملوقع، والسرعة في 
اخلدمة، وجودة املنتجات، واملوثوقّية 
والقيمة مقابل السعر. وقد هّنأ املدير 
الع���اّم، الس���ّيد فيليب بيل���و، فريق 
العمل على ه���ذا اإلجناز الرائع، وهو 
يتّطلُع قدمًا إلى ف���وز مطعم "البوم" 

باجلائزة للعام 2011.

 العازمي يسأل وزير الصحة عن قضية
  أطباء األسنان العاملين بالجامعة

واملستوصفات وإحالل املعدات 
احلديثـــة في العـــالج بدال من 
الوسائل التقليدية واملستخدمة 
حاليا مبا حتدثه من آثار سلبية 
علـــى املرضـــى باحلديث من 
االجهزة املتطورة واملستخدمة 
النائب مخلد  عامليا. وطالـــب 
العازمي وزير الصحة د.هالل 
الســـاير املبادرة برفع املعاناة 

عن املرضـــى واملترددين على 
املستشـــفيات واملراكز الطبية 
احلكومية ممن تتطلب حاالتهم 
املرضية املبادرة الى عمل أشعة 
مقطعية M.I.R تشخيص احلالة 
واملعاجلة. وملا كان غالبيتهم 
الـــى االنتظار مدد  يضطرون 
طويلة ينجـــم عنها فضال عن 
التأخير واالنتظار في دورهم 
أمام مراكز االشـــعة لساعات 
طويلة يتعرضون فيها للمعاناة 

واأللم املرضي.
  وأضـــاف العازمي أن األمل 
معقو د على األخ وزير الصحة 
كعادته باملبادرة الى زيادة ساعات 
العمل مبراكز االشعة املقطعية 
الطبية  باملستشفيات واملراكز 
احلكومية ودعمها مبا يتطلبه 
الفنيني واالخصائيني  ذلك من 
دعمـــا للعالج الطبـــي ورفعا 
للمعاناة عن املرضى وأصحاب 

احلاالت املرضية اخلاصة. 

العازمي  النائب مخلد   أعاد 
مطالبته وزير الصحة بالكشف 
عما ســـبق ان تناولته بعض 
الصحف احمللية من أن بعض 
أطباء االسنان العاملني باجلامعة 
مت تعيينهـــم بشـــهادات غير 
مصدقـــة أو ســـليمة وجتاوز 
عددهـــم ٣٢ طبيبـــا كما ادعى 
بعضهم احلصول على البورد 
االميركي أو الكندي كمســـتند 
لاللتحاق بالعمل ثم تبني عدم 

صحة ذلك.
  وشـــدد العازمي على أن ما 
يتعرض له املرضى من أخطاء 
طبية في مراكز عالج االسنان 
يتطلب دقة االختيار واقتصار 
التعيـــني علـــى ذوي اخلبرة 
والكفـــاءة من االطباء ســـواء 

املواطنون أو الوافدون.
  مطالبـــا حتديـــث االجهزة 
واملعـــدات بعيادات االســـنان 
الطبية  باملستشفيات واملراكز 

 مبارك الوعالن  علي الراشد  فالح الصواغ  مبارك اخلرينج  د. روال دشتي  حسني مزيد 

 مخلد العازمي 

 زيادة رواتب العسكريين
 المبلغ  الرتبة  م 

 إلى  من 
 ١٧٣٠  ٩٤٠  فريق  ١ 
 ١٥٣٠  ٧٨٠  لواء  ٢ 
 ١٢٣٠  ٦٥٠  عميد  ٣ 
 ١١٧٠  ٥٧٥  عقيد  ٤ 
 ١١١٠  ٤٩٥  مقدم  ٥ 
 ٨٥٠  ٤٣٥  رائد  ٦ 
 ٧٣٠  ٣٧٠  نقيب  ٧ 
 ٦١٠  ٣١٠  مالزم  أول  ٨ 
 ٥٥٠  ٢٨٠  مالزم  ٩ 
 ٦٤٠  ٢٥١  وكيل  ١٠ 
 ٥٦٠  ٢٢٧  وكيل ضابط  ١١ 
 ٥٠٠  ٢٠٧  رقيب أول  ١٢ 
 ٤٤٠  ١٩١  رقيب  ١٣ 
 ٣٨٠  ١٧١  عريف  ١٤ 
 ٣٤٠  ١٥٦  وكيل عريف  ١٥ 
 ٣٠٠  ١٤٤  جندي ـ حارس ـ شرطي  ١٦ 
 ٢٧٤  ١٩٠  مهني أول  ١٧ 
 ٢٤٦  ١٧٠  مهني ثاني  ١٨ 
 ٢١٠  ١٤٦  مهني ثالث  ١٩ 
 ١٨٠  ١٢٨  مهني رابع  ٢٠ 
 ١٥٠  ١١٠  مهني خامس  ٢١ 

 أكد رئيس جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية النائب شعيب املويزري ان 
اللجنة عقدت اجتماعها أمس ملناقشة 
بعض التعديالت اخلاصة مبواد قانون 
انتخابات مجلس األمة بحضور ممثلي 
هيئــــة املعلومــــات املدنية وممثلي 
وزارة الداخلية. وقال املويزري في 
تصريحات للصحافيني امس: انه مت 
االتفاق على هذه التعديالت من حيث 
املبــــدأ، وطلبت اجلهتان: املعلومات 
املدنية و«الداخليــــة» تقدمي بعض 
االقتراحات بهذا اخلصوص. وتابع 
املويزري: وبعد االنتهاء من مناقشة 
تعديالت قانــــون انتخابات مجلس 
األمة الساعة الواحدة ظهرا فوجئنا 
بوصول مشــــروع القانون اخلاص 
بزيادة العسكريني وبتعديل املادتني 
١٠، ٨ والتي ينتظرها العسكريون منذ 
فترة طويلة، مستغربا اعادة احلكومة 
للقانون الى املجلس مرة أخرى رغم 
ان جلنة الداخلية والدفاع سبق ان 
وافقت عليه وأحالته إلى املجلس ومت 
وضعه على جدول األعمال منذ فترة 

العسكريني فعلى األقل تبلغنا بنسبة 
الزيادة أو املبالغ املرصودة لتمويلها، 
متمنيا ان توافق على طلب اللجنة 
عقد جلســــة خاصة القرار زيادات 
العسكريني. وعن طلب االحالة الذي 
جاء مــــن احلكومة قال ان احلكومة 
طلبت تعديل القانون بحيث يصدر 
حتديد رواتب العسكريني مبرسوم 
وليس بقانون. وأضاف: قمت على 
الفــــور بتوجيه كتــــاب الى رئيس 
مجلس األمة وأبلغته بأن هذه التقارير 
اخلاصة بالزيادة وتعديل املادتني ٨ 
و١٠ من قانوني اجليش والشــــرطة 
مت ارســــالها الى مجلــــس األمة، وال 
داعي العادة مناقشتها مرة أخرى. 
وقال املويزري: اآلن نحن طلبنا عقد 
الزيادات  جلسة خاصة القرار هذه 
للعســــكريني، وطلبنا من احلكومة 
ان تضع هــــذه الزيــــادة من ضمن 
أولوياتهــــا، والقانون موجود على 
جدول اعمــــال مجلس االمة، وميكن 
للحكومة استعجال مناقشته إذا كانت 

احلكومة جادة.

طويلة. وأضاف ان اللجنة طلبت عقد 
جلسة خاصة لسرعة إقرار واصدار 
قانوني زيادات العسكريني في مختلف 
القطاعات العسكرية. وذكر املويزري 
انه لم تصل الى اللجنة من احلكومة 
اي نسب او مبالغ، موضحا أن هذا 
النص الذي جاء من احلكومة مت اقراره 
منذ فترة طويلة، مطالبا باالبتعاد عن 
محاوالت دغدغة املشاعر. واشار الى 
ان احلكومة لو كانت جادة في زيادة 

 المويزري يتهم الحكومة بالمماطلة

 «الداخلية والدفاع» تتجه إلى طلب
  جلسة خاصة إلقرار زيادات العسكريين 

 فـــي الوقت الذي أشـــاد فيه 
عـــدد من النواب بإجـــراء وزير 
الشـــيخ جابر اخلالد  الداخلية 
وتقدميه اســـتقالته على خلفية 
حادث وفاة املواطن محمد غزاي 
املطيري أثناء التحقيق معه في 
مباحث األحمدي، اوضح وزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
روضان الروضان أنه قد طلب من 
وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 
الشـــيخ جابر اخلالد االستمرار 
فـــي عملـــه واســـتكمال جميع 
التحقيقات واالجراءات املتعلقة 
مبلف املتهمني في قضية املواطن 
محمد غـــزاي وتكليفه مبتابعة 
االجراءات القانونية بحق كل من 
قام بالتضليل واعطاء معلومات 
مغلوطة وتســـتر علـــى اظهار 
احلقيقة حتى ينالوا كل قصاصه 
العادل ويتحمل كل مسؤوليته 
عن االعمال التي قـــام بها وفق 

احكام القانون.
  وقال الروضان في تصريح لـ 
«كونا» ان هذه االجراءات تأتي 
جتسيدا حلرص احلكومة على 
التزام الشفافية الكاملة في تعاملها 
مع مختلف القضايا واملوضوعات 
االلتزام  وحرصها الصادق على 
بتطبيق القانـــون على اجلميع 
بدون اســـتثناء وكائنا من كان، 
مؤكـــدا ان دولـــة الكويت كانت 
وستظل دوما دار امن وامان لكل 
من يعيش على ارضها الطيبة، 
ودولة قانون ومؤسسات وانها 
ســـتتعاون بكل جدية وشفافية 
مع اللجنة البرملانية التي شكلها 
مجلس االمة في جلسته االخيرة 

للتحقيق في هذه القضية.
  وعـــودة إلـــى ردود الفعـــل 
التي ســـبقت تصريح  النيابية 
الروضان وأعقبـــت خبر تقدمي 

اخلالد استقالته.

استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد «بالشجاعة».

  وذكر عاشــــور في تصريح لـ 
ان االســــتقالة تنم عن  «األنباء» 
حتمل املسؤولية السياسية الخطاء 

آخرين.
  وقال: االستقالة ليست بالبعيدة 
عــــن «بو نواف» فهــــو من حتمل 
اخطاء اآلخرين وال يرضى الظلم 
والتعذيب الحد، وقد اعلن ذلك خالل 

جلسة مجلس االمة امس.
  وطالب عاشور جلنة التحقيق 
املختصة بالبحث في وفاة املواطن 
محمــــد املطيري باالســــتمرار في 
التحقيق ملعرفة االشخاص املعتدين 
الحالتهم إلى احملكمة الخذ القصاص 
العادل من قبــــل القضاء العادل، 
ونحن ال نرضى ان يعذب اي مواطن 
وهذا الشيء مرفوض وليس مقبوال 

ال شرعا وال قانونا.

  عدم اليأس

النائب علي    من جانبه، ناشد 
الراشد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد عدم قبول 
الداخلية الشيخ  اســــتقالة وزير 
جابر اخلالد. وطالب الراشد وزير 
الداخلية بعدم اليأس ألن اإلصالح 
له ثمن. وأشــــار الى ان «اخلالد» 
عليه ان يعي بأنه ليس الوحيد في 
السعي نحو االصالح فأهل الكويت 
كلهم معه وســــيتصدون حملاربي 
االصالح وسيظهر احلق وسيزهق 

الباطل ان الباطل كان زهوقا.
  ومــــن ناحية اخرى أشــــادت 
د.روال دشــــتي بشــــفافية تعامل 
وزير الداخلية وحتمله املسؤولية 
السياســــية، متمنية على رئيس 
مجلس الوزراء عدم قبول استقالته 
واعتبرت د. دشتي ان وزير الداخلية 
من الكفاءات املخلصة وليستكمل 

مسيرته االصالحية. 

تؤمتن على امن البالد والعباد.
  واضاف أبورمية: استقالة وزير 
الداخلية مســــتحقة سياسيا منذ 
فترة ليست بقليلة، ومع االسف 
انهــــا لم تأتي اال بعد ازهاق نفس 
مواطن بريء وهذا ما كنا نحذر منه 
وعلى رئيس الوزراء قبول استقالة 
وزير الداخلية واال ستكون املنصة 
في استقبال وزيره ويجب محاسبة 
املجرمني املشتركني في قتل املواطن 

واحالتهم للقضاء.

  وعد وأوفى

  أكد النائب مبارك اخلرينج ان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 

وعد وأوفى بتقدمي استقالته.
  ووصف اخلرينــــج هذا القرار 
بالشجاع وال يصدر اال من قيادة 

حتترم القانون والدستور.
  وأشــــار الى ان قتــــل املواطن 
املطيري والضرب املبرح للمواطن 
صياح الرشــــيدي يتطلبان قرارا 
بوقف جميع مــــن اعتدى عليهما 
واحالتهم إلى النيابة لفرض هيبة 

القانون الذي يحترم اجلميع.

  ليست غريبة على «بو نواف»

النائب صالح عاشور    وصف 

الذين يقدرون املسؤولية.

  حياء سياسي

  مــــن جانبــــه، افــــاد د.ضيف 
اهللا أبورميــــة بأنــــه بعــــد تأكيد 
وزيــــر الداخلية ان االدلة وصلت 
الى النــــواب وان جلنة التحقيق 
البرملانية ستكشــــف قتل وزارة 
الداخلية للمواطن محمد املطيري 
السابق محاوال  تراجع عن بيانه 
احلفاظ على كرسي وزارته الذي 
هو متمسك به، فإن كنت متلك ذرة 
حياء سياسي فعليك تنفيذ وعدك 
الذي قطعته على نفسك باالستقالة 
واال فاالستجواب قادم فلن نقبل 
باستمرارك وزيرا للداخلية، فأنت ال 

تأتي ملصلحة البلد.

  تزيده شرفًا

  من ناحيتــــه، اكد النائب خالد 
السلطان ان استقالة وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد هي شرف يزيده 
شرفا. وقال السلطان في تصريح 
لـ «األنباء» ان استقالة اخلالد تنم 
عن حتمل املسؤولية فيما قدم له 
من مغالطات من قبل بيان الوزارة 
السابق واعتراضه على ما جرى 
باالعتداء من قبــــل املباحث على 
حياة املواطن وتعريض اآلخرين 
للتعذيب، امنا هــــو موقف رجل 
سيسجل له التاريخ ذلك وهذا ما 
يجب ان يتصف به رجال الدولة 

الى النيابــــة العامة دليل حرص 
من قبله وعدم قبوله مبا تعرض 
لــــه املواطن املطيري، موضحا ان 
اجلاني سيلقى عقابه ولو بعد حني، 
مؤكدا ان ملف احلادثة وما يحمله 
من حقائق ستظهر البد ان يكون 
ماثال امام الوزير اجلديد للداخلية 
حتى يعيد احقاق احلق في بعض 
الشبهات التي صاحبت احلادثة.

  واضاف مزيد: سبق ان نادينا 
باستقالة الوزير وذلك بعد تلمسنا 
ووقوفنا على العديد من التجاوزات 
في ادارة الوزارة، متمنيا ان تكون 
هذه االستقالة مشجعة لكل وزير 
القدرة  في احلكومة يشعر بعدم 
العمل ألن خطوة االستقالة  على 

مشــــيرا الى ان الكويت تستحق 
التضحية.

  لمصلحة البلد

  من جانبه، اشاد النائب حسني 
مزيد بقرار وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد التنحي عن مسؤولياته 
وتقدمي استقالته بعدما تكشفت له 
احلقائق في مالبسات وفاة املواطن 
محمد املطيــــري، وهو االمر الذي 
طالبنا به فــــي عدد من املطالبات 
بعد ان شهدت وزارة الداخلية في 
عهده عددا من احلوادث تستوجب 

ان يتحملها الوزير.
  وقال مزيد في تصريح صحافي 
ان احالة اخلالــــد بعض االطراف 

  كانت اولى ردود الفعل النيابية 
من النائب فيصل املســـلم الذي 
الوزيـــر على تقدمي  قال: احيي 
اســـتقالته، مطالبا سمو رئيس 
الوزراء بقبول استقالة اخلالد فورا 
لتكون اخلطوة املقبلة محاسبة 

املتورطني في هذه القضية.

  قرار جريء

  بــــدوره، اشــــاد النائب مبارك 
الداخلية بعد  الوعــــالن بوزيــــر 
تقدمي استقالته وحتمله املسؤولية 
السياسية عن حادثة وفاة املطيري، 
وهي خطــــوة جريئة بعدما ثبت 
ان هناك تالعبــــا فيما مت تقدميه 
من معلومات وبيانات من بعض 
املسؤولني في الوزارة. وافاد الوعالن 
بأن جلنة التحقيق عليها ان تأخذ 
الوقت املخصص لها في التحقيق 
الظهار احلقيقة وليتحمل من له يد 

من املسؤولني مسؤوليته.

  تستحق التضحية

النائب فالح    من ناحيته، قال 
الصواغ ان قــــرار وزير الداخلية 
يستحق االشــــادة، مطالبا رئيس 
الــــوزراء والــــوزراء العاجزيــــن 
عن القيام مبهامهم باالســــتقالة، 

 شعيب املويزري 

 النمالن يقترح تشجير ووضع نصب تذكارية
  تعبر عن حضارة الكويت بالساحات

 قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برقغبجاء 
فيه: ملا تشهد محافظة االحمدي ومبارك الكبير 
مـــن تطور عمراني فإننا نأمـــل ان يكون هناك 
استغالل لكل مساحة غير مستغلة وتبلغ مساحتها 
اكثر من كيلومتر مربع في تشجيرها او وضع 
انصاب تذكارية حلضارة وتاريخ الكويت بهذه 

الساحات.
  لذا فإنني اتقدم باالقتراح لتشـــجير ووضع 
انصاب تذكارية تعبر عن حضارة وتاريخ الكويت 
في الساحات املستغلة وغير املستغلة مبحافظة 
االحمدي ومبارك الكبير والتي تتعدى مساحتها 

اكثر من كيلومتر مربع. 
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