
 ماضي الهاجري
  اســـتغرب وزير املالية مصطفى 
الشمالي ما يدور من حديث عن انهيار 
ســـوق الكويت لألوراق املالية خالل 
اجللسات األخيرة التي شهدت هبوطا 

حادا ملؤشر البورصة.
فـــي تصريح  الشـــمالي    وقـــال 
لـ «األنباء»: ال يوجد انهيار في البورصة 
واألوضاع التي شهدها السوق طبيعية 
نظرا لتأثر املتداولني والسوق باألوضاع 
السياسية الدائرة في املنطقة، مضيفا 
ان احلكومة وصناديقها ومحافظها 

املالية موجودة في البورصة لكن ليس بشكل مضاربي 
بل باجتاه استثماري وال غياب للحكومة عن السوق 
كما يشاع. وأضاف الوزير ان الوضع املالي للدولة 
جيد جدا وال يوجد لدينـــا تخوف بل على العكس 
في الوقـــت الذي تنهار فيه اقتصادات بعض الدول 
تواصل الكويت خطواتهـــا نحو التحول إلى مركز 
مالي وجتاري، أما نزول الســـوق أو صعوده فهذا 
ليس مبقياس النهيار ســـوق املال. وأكد الوزير ان 
القرارات التي اتخذتها احلكومة ستجعل سوقنا املالي 
من أقوى أسواق املنطقة، خصوصا بعد إنشاء هيئة 

سوق املال، مستدركا: لكننا ال نريد 
ان نتدخل في السوق بشكل مباشر 
كي ال يكون مسّيرا من قبل احلكومة، 
ولكن صناديقنا ومؤسساتنا املالية 
موجودة كمســـتثمر رئيسي وليس 
الشمالي ان مجلس  مضاربيا. وقال 
الوزراء لم يناقش أي مقترح أو توجه 
لزيادة الرواتب، أو عالوة األبناء في 
الوقت احلالي، مشيرا الى ان رواتب 
مواطنينا تعـــد من األفضل في دول 
العالم وال يوجد مواطن راتبه متدٍن 
وأقل الرواتب للموظفني تفوق بلدانا 

برواتبها العالية.
  وختم الشـــمالي تصريحه بأنـــه آن األوان لكي 
نلتفت جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا ونعتمد 
فيه على مؤسساتنا املالية أكبر اعتماد خصوصا ان 
لديها القدرة على االعتماد على نفسها بعد اخلطوات 
التـــي اتخذها البنك املركزي والتي جعلتنا نحّصن 
مؤسساتنا املالية والتي تعتبر األهم في املنطقة. جتدر 
اإلشارة الى ان مؤشر سوق املال قد تراجع ١٦٣ نقطة 
أمس ليكون قد فقد ٣٢٣ نقطة في اليومني املاضيني 

وخسائر سوقية تقدر بأكثر من ملياري دينار. 

 مريم بندق
  أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الروضـــان في تصريحـــات خاصة  روضان 
لـ «األنباء» ان مجلس الوزراء أقر مبدئيا الزيادات 
املالية للقانونيـــني العاملني في إدارة الفتوى 
والتشريع واإلدارة العامة للتحقيقات واإلدارة 

القانونية ببلدية الكويت. 
  وتأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» حتت 
عنوان «مجلس الوزراء يقر اليوم كادر القانونيني 
بتكلفة ١٩ مليونا» حتت مسمى عالوة خاصة 
للعاملني في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» 

بتاريخ ١ مارس اجلاري، قال الوزير الروضان ان الزيادات 
ستكون عبارة عن عالوة خاصة للجهات الثالث. 

  وكشـــف ان املجلس شكل جلنة برئاســـة نائب رئيس 
الوزراء ووزير العدل والشؤون اإلسالمية املستشار راشد 

النهائية  احلماد لوضع النســـب والتفاصيل 
لهـــذه العالوة وتضم فـــي عضويتها وزيري 
املالية والتربية ورئيس ديوان اخلدمة املدنية 
على ان تقدم التقرير في اجتماع املجلس األحد 
بعد املقبل املوافق ١٣ اجلاري حلسم الزيادات 

بصورة نهائية.
   وجاء في بيان مجلس الوزراء الرسمي ان 
املجلس قرر املوافقة على منح عالوة خاصة 
الفتوى والتشـــريع والبلدية  فـــي  للعاملني 
والتحقيقـــات تقديرا لطبيعـــة العمل واملهام 
املنوطـــة بالعاملني بكل جهـــة.  هذا وعلمت 
«األنباء» ان العالوة لن تكون موحدة للعاملني في اجلهات 
الثالث بل ستختلف بحسب طبيعة عمل كل جهة على حدة 
على ان تقر النسبة التي تناسب حجم األعباء املنوطة بالعاملني 

سواء في الفتوى او «التحقيقات» أو «البلدية».

 الحكومة لـم تناقش زيادة شـاملة للرواتب أو عـالوة األبناء  
  فـي الوقـت الحالـي فرواتـب مواطنينـا مـن األفضـل بالعالم
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 د. شـفيق الـغبـرا لـ «األنباء»: 
بعض  األنظمة العربية شـاخت 
وَضُعفت وعشعش فيها الفساد 
ففقـدت شـرعيتها  ص٢٦

 الفهد: مخرجات «ذخر» تغني خطة التنمية عن االستشاريين 
والمدراء األجانب والدستور حامي الكويت من المتغيرات  ص١٠و١١ 

 (متين غوزال)  جاسم الصفران يكرم الشيخ أحمد الفهد 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله الى مطار العني الدولي وفي استقباله الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في حصن الشموخ 

 الروضان لـ «األنباء»: مجلس الوزراء أقر زيادات القانونيين
 لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري المالية والتربية ورئيس الديوان لوضع التفاصيل الكاملة

 نـسـبة الزيادة لـن تكـون موحدة لـ «الفتـوى والتشـريع» و«التحقيقـات» و«البلديـة»

 في تأكيد لما انفردت بنشره «األنباء» مشيرًا إلى أن الحسم بصورة نهائية سيكون في جلسة ١٣ الجاري

 ليبيا: ٦ آالف قتلى انتفاضة ١٧ فبراير
  والقذافي يهدد بالقتال حتى آخر رجل وامرأة

 عواصمـ  وكاالت: على وقع االشتباكات التي دارت بني املتظاهرين وقوات 
النظام في أجدابيـــا والبريقة والتي أوقعت ١٦ قتيال على األقل وعددا من 
اجلرحى، خرج الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للمرة الرابعة خالل نحو 
١٠ أيام بحديث مطول جدد فيه االتهامات الســـابقة لـ «القاعدة» بالوقوف 
وراء االحتجاجات الداميـــة التي انطلقت في ١٧ فبراير والتي كلفت ليبيا 
نحـــو ٦ آالف قتيل نصفهم في طرابلس وحدهـــا، على ما أعلنت املنظمة 
الليبية حلقوق اإلنسان. ولّوح القذافي بأن ليبيا ستأتي بشركات هندية 
وصينية بدال من الشـــركات الغربية، واعتبر الزعيم الليبي ان ما يجري 
«مؤامرة للسيطرة على النفط الليبي واألرض الليبية» مستبعدا ذلك ألنه 

مستعد ليقاتل «حتى آخر رجل وامرأة».

 العقيد لّوح باستبدال الشركات الغربية بأخرى صينية وهندية

 «الشؤون»: تدوير محدود بين مديري إدارات العمل 
 بشرى شعبان

  في خطوة تستهدف تطوير العمل، اعتمد وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
عملية تدوير محدودة بني مديري إدارات قطاع العمل. وأعلن الوكيل املساعد 
للقطاع منصور املنصور ان حركة التدوير شــــملت نقــــل بدر الفرحان من 
إدارة العاصمة إلى الفروانية، ونــــادر العوضي من إدارة العقود احلكومية 
إلــــى العاصمة، فيما نقل أحمد الياســــني من اجلهراء إلــــى األحمدي، وكاظم 
الشــــمري من األحمدي إلى اجلهراء، وعبداهللا املطوطــــح من الفروانية إلى 
حولي، ومشرع امليمون من حولي إلى العقود احلكومية، ونبيل البالول من 
املنظمات النقابية إلى عالقات العمل وأخيرا جاسم البالول من عالقات العمل 

إلى املنظمات النقابية.

 روضان الروضان 

 الموافقة على تبرع 
  العازمي إلنشاء مركز عالج 

طبيعي في «العدان»
 

 خالد اليوسف في ذمة اهللا

ــوزراء  ال مجلس  ــق   واف
ــرع املقدم من عايد  على التب
هتالن العازمي إلنشاء مركز 
ــفى  للعالج الطبيعي مبستش
و٢٥٠  مليون  ــة  بقيم العدان 
ــار، معربا عن عظيم  ألف دين
التبرع  لهذا  والتقدير  الشكر 

الكرمي. 

 التفاصيل ص٤ 

 التفاصيل ص٤٢ و٤٣ 

 التفاصيل ص٥ 

 تأجيل القمة العربية من مارس إلى آخر مايو  ص٤٠ 

 «الصحة»: تدوير ونقل وتعيين بعض مديري المستشفيات ورؤساء الرعاية الصحية  ص٩ أسماء ٣٦٦ مواطنًا خصصت لهم قسائم بمدينة صباح األحمد السكنية  ص١٣

 الفقيد الشيخ خالد اليوسف الصباح رحمه اهللا 

 فقدت الكويت واالوساط الرياضية مساء امس 
أحد رجاالتها البارزين بوفاة الشيخ خالد اليوسف 

الصباح في لندن بعد صراع طويل مع املرض.
  وتولى الفقيد، رحمه اهللا، خالل مسيرته رئاسة 
نادي الساملية وكان عميدا لرؤساء األندية، وقدم 

الكثير للرياضة الكويتية.
  وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم «األنباء» بأحر 
التعازي من اسرة آل الصباح الكرام في هذا املصاب 
اجللل، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه الصبر والسلوان.
  «انا هللا وإنا إليه راجعون»

 الشمالي لـ «األنباء»: ال انهيار في البورصة 
 المؤشر يواصل تراجعه ووزير المالية يؤكد أنه يتأثر صعوداً وهبوطاً بالمجريات السياسية في المنطقة 

 مصطفى الشمالي

 أمير الديبلوماسية يقود وساطة بين اإلمارات وُعمان

 بعد أن شهدت الفترة املاضية تعكيرا 
  للعالقات بني سلطنة عمان ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقتني، 
شهد يوم أمس جولة وساطة لصاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بــــني البلدين بدأها مــــن اإلمارات ثم 
انتقــــل الى الســــلطنة وعاد ســــموه 

التقى  الــــى اإلمارات، حيــــث  بعدها 
أخويه الشــــيخ خليفة بــــن زايد آل 
نهيان والسلطان قابوس بن سعيد.

  وأكدت مصادر مطلعة أن اجلولة 
تســــتهدف املصاحلــــة بــــني البلدين 
الذي  التوفيقي  الدور  انســــجاما مع 
الدوام وأرسى  الكويت على  التزمته 

أسسه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أمير الديبلوماسية. 

  وكان البلدان قد شهدا انتشار العديد 
من الرسائل حول ما شهدته السلطنة 
مؤخرا من الكشف عن شبكة جتسس 
وتظاهرات زعمت ان اإلمارات تقف وراءها 
فيما يشكل ضررا كبيرا للعالقات الثنائية 

التاريخية بني البلدين من جهة، ومنظومة 
التعاون اخلليجي من جهة اخرى، وهو 
ما حاول صاحب الســــمو األمير منعه، 
حيث أكدت املصــــادر  ان ما يحظى به 
سموه من احترام من جميع األطراف في 
املنطقة سيساهم في إعادة العالقات الى 

طبيعتها بني البلدين الشقيقني. 


