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Al-Anbaa Wednesday 16th February 2011 - No 12544يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االربعاء 13 من ربيع األول  1432 ـ 16 من فبراير 2011 الـعـدد:

 الفهد عن إسقاط المديونيات: «أهل الكويت يستاهلون»
 أكد وجود النية لزيادة مساحة بيوت «المطالع»  إلى ٦٠٠ متر والتقدم بقانون لضمان االكتتاب بـ ٥٠٪ للمواطنين بالشركات..  وحسم زيادات الفنيين والطيران والكهرباء والمعلمين الكويتيين وبدل سكن الوافدين قريباً 

 توقيع عقد إنشاء كلية الهندسة والبترول
   في مدينة صباح السالم الجامعية

 تستوعب ٥٥٠٠ طالب وطالبة و١٥٠٠ من الهيئة اإلدارية والتدريسية وبطاقة توسعية ٣٠٪ 

  آالء خليفة
  وقعت جامعة الكويت صباح أمس أول عقد تنفيذي 
إلنشاء كلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم 
اجلامعية مع شركة «ميتالورجيكال كوربوريشن» الصينية 
وشركة «خالد علي اخلرافي وإخوانه». حضر توقيع العقد 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ومدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر والوكيل املساعد 
في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد مشعل الصباح والسفير الصيني لدى الكويت 
هوانغ جيمني.وأكدت الوزيرة احلمود عقب توقيع العقد 
أن مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية يسجل للبالد 
خطوة مهمة من ناحية اخلطة التنموية الطموح كما يسجل 
إجنازا مميزا «طاملا انتظرناه جميعا».  وبينت أن احلرم 

اجلامعي اجلديد يضفي مناخا وحرما وجودة «نضاهي 
بها اجلامعات العاملية» مضيفة أن كلية الهندسة والبترول 
في احلرم اجلديد تســــتوعب ٥٥٠٠ طالب وطالبة و١٥٠٠ 
من الهيئة اإلدارية والتدريســــية وبطاقة توسعية تقدر 
بـ ٣٠٪.  من جانبه أعرب د.البدر عن أمله بتحقيق االجنازات 
والتطورات في املشاريع التعليمية واجلامعية على مستوى 
البالد السيما مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية معتبرا 
أن جامعة الكويت مكان للمبدعني واملتميزين.  من جهتها 
أكدت مدير البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت د.رنا الفارس 
أن توقيع عقد تنفيذ كلية الهندسة والبترول هو باكورة 
انطالق تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية مع 
شركة «ميتالورجيكال كوربوريشن» الصينية وشركة 

«خالد علي اخلرافي وإخوانه». 

 د.موضي احلمود ود.عبداللطيف البدر وممثل الشركة الصينية وحسني اخلرافي ود.رنا الفارس خالل توقيع العقد

 أسماء ٣٣٥ مواطنًا ُخصصت لهم قسائم الدفعة الـ ٤ بمدينة صباح األحمد  ص٧
 الجامعة: دعوة ١٤٨١ خريجًا وخريجة لتسلم شهاداتهم للعام ٢٠١١/٢٠١٠   ص١٠ و١١
 «العدل» تدعو ٣٥١ مواطنًا لهم مستحقات مالية لمراجعة اإلدارة العامة للتنفيذ  ص١٦

 «الداخلية»: تعليمات شفوية بعدم 
استخراج كروت زيارة لـ ٩ جنسيات

 زيادات «القطاع النفطي» 
  في مارس المقبل

 .. وحجز كلي بمناسبة االحتفاالت

 أبورمية يدشن «الشعب 
  يريد إسقاط القروض»

 محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  علمت «األنبــــاء» ان اإلدارة 
العامة للهجرة أصدرت تعليمات 
شفوية الى عموم إدارات الهجرة 
مبنع اســــتخراج كــــروت زيارة 
لعدد من اجلنسيات على رأسها 
املصريون واإليرانيون والسوريون 
والتونســــيون والعراقيــــون 
واليمنيــــون والباكســــتانيون 
واألردنيــــون واللبنانيون.وأكد 
مصدر أمني أن مدير عام اإلدارة 
العامــــة للهجــــرة اللــــواء كامل 
العوضي لم يصدر قرارا كتابيا 

بحظر دخول تلك اجلنسيات. 

 أحمد مغربي
  علمت «األنبـــاء» من مصادر 
مطلعة ان املجلس األعلى للبترول 
حّول في اجتماعه الذي عقد أمس 
زيادة رواتب العاملني في القطاع 
النفطي الى جلنة خاصة مبجلس 
الوزراء لدراسته متهيدا لرفع تقرير 
حول نسب الزيادة إليه، متوقعة ان 
يتم حسم الزيادة خالل شهر مارس 
املقبل وذلك عقـــب عطلة األعياد 
الوطنية. وقالت املصادر ان املجلس 
البترول  اعتمد ميزانية مؤسسة 

الكويتية للعام ٢٠١١/٢٠١٠. 

 مريم بندق - موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ  
  فليح العازمي  - هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  على املستويني الشعبي والرسمي جاءت ردود الفعل على اخلبر 
الذي انفردت بنشــــره «األنباء» امس حتت عنوان «إسقاط مديونيات 
الكهرباء واملاء واملواصالت ومخالفات املرور» مؤيدة وسريعة وإيجابية. 
فعلى املســــتوى الرســــمي كان الفتا تصريحات نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد الذي رحب 
قائال: أهل الكويت «يستاهلون» كل خير وسننقل هذه األمور إلى سمو 
رئيس الوزراء حتى يتم حسمها. وفي املوضوع ذاته كشفت مصادر 
وزارية لـ «األنباء» ان تكلفة هذه القرارات لن تكون كبيرة ولن تؤثر 

سلبا على امليزانية العامة للدولة إلى جانب ان نتائجها تصب مباشرة 
في صالح املواطنني «فاألسرة الكويتية تستفيد منها على مستوى كل 
افرادها ولن تقتصر على فئة معينة ولن متيز أحدا على غيره مقارنة 
مبطالبات أخرى اآلن». وعن موعد اجتماع مجلس اخلدمة املدنية إلقرار 
الزيادات املالية لصالح بعض الفئات والتي بالفعل طلب املجلس من 
ديوان اخلدمة املدنية اعداد دراســــات عنها مثل الفنيني والعاملني في 
الطيران املدني واصحاب االعمال الشاقة في وزارة الكهرباء واملعلمني 
الكويتيني وزيادة بدل السكن لزمالئهم الوافدين، قالت مصادر حكومية لـ 
«األنباء»: إن لم يجتمع املجلس األسبوع املقبل فسيكون موعد اجتماعه 
بعد عطلة االعياد الوطنية. من جانب آخر، أكد الشيخ أحمد الفهد في 

تصريح للصحافيني عقب حضوره اجتماع اللجنة اإلســــكانية أمس 
ان اتفاقا وديا مت مع أعضاء اللجنة االســــكانية على ان تكون مساحة 
املنازل في «املطالع» ٦٠٠ متر مربع للمنزل الواحد بدال من ٤٠٠ متر، 
وهذا يتطلب قرارا وزاريا «وسنعمل على تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة 
الرعاية الســــكنية». وأوضح انه متت مناقشة قضية تأسيس شركة 
للرهن العقاري تكون ذراعا مســــاندة لإلسكان. وحول نية احلكومة 
االكتتاب نيابة عن املواطنني بنســــبة ٥٠٪ من تأسيس الشركات قال 
الفهد: «رغم ان ذلك يتطلب تعديل قانون تأســــيس الشركات، ولكن 
اذا كانت هناك نية لالكتتاب من خالل مكرمة أميرية، فإننا ســــنتقدم 

بقانون خاص الى مجلس األمة».  

 محمد الجالهمة
  أصدر وكيل وزارة الداخلية 
الفريق غازي العمر امس قرارا 
وزاريا يدعــــو فيه جميع افراد 
ضباط الداخلية الى قطع اجازاتهم 
والعودة فورا الى مقار اعمالهم، 
وبحسب مصدر امني، فإن هذا 
القرار يأتــــي كخطوة متهيدية 
الصدار قرار حجز كلي يشــــمل 

جميع قطاعات الداخلية. 

 أبلغت مصادر نيابية مطلعة 
«األنباء» ان النائب د.ضيف اهللا 
أبورمية سيدشن خالل أيام حملة 
إلســــقاط القروض حتت شعار 
«الشعب يريد إسقاط القروض» 
وتتضمــــن ندوات ومســــيرات 

سلمية في جميع احملافظات. 

 غدًا الخميس راحة
 أعلن ديوان اخلدمة املدنية ان 
يوم غد اخلميس سيكون يوم راحة 
للمؤسسات والوزارات احلكومية 
مبناسبة املولد النبوي الشريف. 

 األمير استقبل وفد الغرفة: للقطاع الخاص 
  دور مهم في تنمية االقتصاد ص٣

 صاحب السمو األمير لدى استقباله رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب لبيت االستثمار 
العاملي مها الغنيم 

 التفاصيل ص٦ 

 (محمد ماهر)
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 عبدالهادي العجمي
  علــمــــت «األنــبـاء» ان 
مجلس الدفاع األعلى الذي 
عقد مساء أمس أقر زيادة 
الراتب األساســــي جلميع 
العسكريني باجلهات األربع 
احلرس الوطني واجليش 
والداخلية واإلطفاء. وكشف 
مصدر عسكري مسؤول في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان النســــبة ستتراوح بني 
٧٢٪ و٨٣٪ بالنسبة للضباط 
الى رتبة فريق  من مالزم 
أول، أما نسبة زيادة ضباط 
الصــــف واألفراد فأشــــار 
املصدر الى انها ستكون بني 
٨١٪ و١١٥٪.واضاف املصدر 
ان نسبة زيادة املهنيني من 
خفير الى مهني خامســــة 

تتراوح بني ١٨٪ و٣٠٪.
  ويوضح اجلدول املقابل 
تفاصيل الزيادات ملختلف 
الرتب بدءا من رتبة مشير 
إلــــى «مهنــــي  ووصــــوال 

خامسة». 

 ملـك البحرين: همنا  زيادات العسكريين: ٧٢ - ٨٣ ٪  للضباط و٨١ - ١١٥٪ لضباط الصف واألفراد و١٨ - ٣٠٪ للمهنيين 
الوطن  سالمة  األول 
ونأسـف  والمواطن 
لوفاة اثنين من أبنائنا 
والشـرفاء   األعـزاء 

 ص٤٦ 

 

 جدول يوضح زيادة الراتب األساسي بالنسبة للضباط وضباط الصف واألفراد والمهنيين  

 الرتبة 

 األساسي المطبق حاليا  المقترح الجديد الذي تم إقراره 

 الحد األدنى للبقاء  الفرق 
 نسبة الزيادة بالرتبة 

 األساسي أول مربوط 
 العالوات  الدورية 

 األساسي أول مربوط 
 العالوات الدورية 

 عددها  قيمتها  عددها  قيمتها 

 -  ال يوجد  -  -  -  -  ٣  ٧٠  ٢١٣٠  مشير 

 ٧٨٪  ال يوجد  ٨٣٠  -  -  ١٠٥٠  ٣  ٨٠  ١٨٩٠  فريق أول 

 ٧٦٪  ال يوجد  ٧١٠  -  -  ٩٤٠  ٣  ٦٠  ١٦٥٠  فريق 
 ٨٣٪  ال يوجد  ٦٥٠  ٢  ٣٠  ٧٨٠  ٣  ٥٥  ١٤٣٠  لواء 

 ٧٩٪  ال يوجد  ٥٣٥  ٢  ٣٠  ٦٧٥  ٣  ٥٥  ١٢١٠  عميد 

 ٨٣٪  ٣ سنوات  ٤٧٥  ٣  ٢٠  ٥٧٥  ٣  ٤٠  ١٠٥٠  عقيد 

 ٨٠٪  ٣ سنوات  ٣٩٥  ٣  ٢٠  ٤٩٥  ٣  ٤٠  ٨٩٠  مقدم 

 ٧٢٪  ٣ سنوات  ٣١٥  ٢  ٢٠  ٤٣٥  ٣  ٣٥  ٧٥٠  رائد 

 ٧٦٪  ٣ سنوات  ٢٨٠  ٣  ١٥  ٣٧٠  ٣  ٢٥  ٦٥٠  نقيب 

 ٧٧٪  ٣ سنوات  ٢٤٠  ٣  ١٥  ٣١٠  ٣  ٢٥  ٥٥٠  مالزم أول 
 ٧٩٪  سنتان  ٢٢٠  ١  ١٥  ٢٨٠  ١  ٢٥  ٥٠٠  مالزم 

 ١١٥٪  ال يوجد  ٢٨٩  ١٥  ٧  ٢٥١  ١٥  ٢٠  ٥٤٠  وكيل أول 

 ١٠٣٪  ٣ سنوات  ٢٣٣  ٣  ٦  ٢٢٧  ٣  ٢٠  ٤٦٠  وكيل ضابط  
 ١٠٣٪  ٣ سنوات  ٢١٣  ٣  ٥  ٢٠٧  ٣  ١٠  ٤٢٠  رقيب أول 

 ٩٩٪  ٣ سنوات  ١٨٩  ٣  ٤  ١٩١  ٣  ١٠  ٣٨٠  رقيب 
 ٩٩٪  ٣ سنوات  ١٦٩  ٤  ٤  ١٧١  ٣  ١٠  ٣٤٠  عريف 

 ٩٢٪  ٣ سنوات  ١٤٤  ٤  ٣  ١٥٦  ٣  ١٠  ٣٠٠  وكيل عريف 

 ٨١٪  ٣ سنوات  ١١٥  ٣  ٣  ١٤٤  ٣  ١٠  ٢٦٠  جندي 
 ١٨٪  ٣ سنوات  ٢٠  ٥  ٦  ١١٠  ٣  ٨  ١٣٠  خفير 

 ٢٦٪  ال يوجد  ٥٠  ٣  ٦  ١٩٠  ٥  ٦  ٢٤٠  مهني أولى 

 ٢٩٪  ٣ سنوات  ٥٠  ٣  ٥  ١٧٠  ٣  ٥  ٢٢٠  مهني ثانية 

 ٣٠٪  ٣ سنوات  ٤٤  ٥  ٤  ١٤٦  ٥  ٥  ١٩٠  مهني ثالثة 

 ٢٥٪  ٣ سنوات  ٣٢  ٥  ٣  ١٢٨  ٥  ٥  ١٦٠  مهني رابعة 

 ١٨٪  ٣ سنوات  ٢٠  ٥  ٣  ١١٠  ٥  ٥  ١٣٠  مهني خامسة 


