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صيدها
واربح

 عالوة بين ٨٠ و١٠٠٪ من «األساسي» لـ «الفتوىوالتحقيقات والبلدية»
 مجلس الوزراء أقرها نهائيًا اعتمادًا على المساواة بين أصحاب الوظائف ذاتها في الجهات الثالث

 عربية وعالمية 

 الرومي: لم أصف «البدون» 
  بـ «الكواولة» و«المعدان»

 نفى النائب عبداهللا الرومي ان يكون وصف  
فئة «البدون» بـ «الكواولة» و«املعدان».

  وقال الرومي فـــي تصريح صحافي: لم 
اتطرق لهذه االوصاف نهائيا، وهذه «اعراض 
ناس» وهناك قبائل لها كل االحترام والتقدير، 
مشيرا الى انه سيطلب خالل اجللسة املقبلة 
التوضيح وفقـــا للمادة ١٨٢ مـــن الالئحة 

الداخلية. 

 لبنان: جماهير حاشدة حتيي ذكرى ثورة األرز 
واحلريري يؤكد «استحالة بقاء السالح في وجه 

اإلرادة الشعبية والدميوقراطية»
  السـعودية: األميـــر نايـــف يؤكد 
تالحم الشعب مع قيادته ويشيد 
بالسعوديني األوفياء الذين أحبطوا 

خطط األشرار للتظاهر.
امللك حمد بن عيســـى    البحريـن: 
يدعو لإلسراع باحلوار الوطني.. 
ومتجمهـــرون يخترقون جامعة 

البحرين ويتلفون محتوياتها.
الســـلطان قابوس مينح    ُعمـان: 
مجلس ُعمان ســـلطات تشريعية 

ورقابية ويشّكل جلنة لتعديل النظام األساسي 
للدولة.

  ليبيا: وزارة الدفـــاع تعتبر القذافي ملكية عاملية 
وقائدا للثورة اإلنســـانية وتؤكد استعادة 

عدة مدن.
أحمــــد عز    مصـر: 
يعــــرض ســــداد 
مليار جنيه مقابل 
محاكمته..  وقف 
والنائــــب العــــام 
املصــــري يصدر 
قــــرارات ضبــــط 
وإحضار بحق ٨١ 
من كبــــار قيادات 
الوطني  احلــــزب 
احلاكم سابقا على خلفية «غزوة اجلمال والبغال 

واحلمير».

 عبداهللا الرومي 

 «زين» توافق على عرض «المملكة القابضة»
  و«بتلكو» لشراء حصتها في «زين السعودية» 

 بقيمة إجمالية تقدر بـ ١٫١٨٠ مليار دوالر

 أحمد يوسف 
  ذكـــرت مصادر لـ «األنبـــاء» ان مجلس إدارة 
مجموعة االتصاالت املتنقلة «زين» وافق في اجتماع 
مطول له امس على العرض املبدئي املقدم من حتالف 
شركة اململكة القابضة السعودية وشركة بتلكو 
البحرينية لالتصاالت السلكية والالسلكية لشراء 
كامل حصتها في «زينـ  السعودية» والبالغة نحو 

٢٥٪، وذلك مقابل ١٫١٨٠ مليار دوالر. 

بعـد  اليابانييـن   هـدوء 
الزلـزال أثـار دهشـة 
مفاعل  وانفجـار  العالـم 
«فوكوشيما» النووي األسوأ 
التاريخ.. ومخاوف من  في 
انفجار مفاعل آخر  ص٥٥

 محافظ «المركزي»: بنوكنا تجاوزت األزمة
  وال خالف مع الفهد حول آلية التمويل

 شريف حمدي
  عقد محافظ البنك املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز مؤمترا صحافيا أمس 
تناول فيه أبرز املؤشرات االقتصادية 
واملالية للكويت وفيما يلي أهم النقاط 

في املؤمتر:
  البنوك الكويتيـــة جتاوزت األزمة 
املالية التي عصفت بالكثير من البنوك 
العاملية وحققت حتسنا ملحوظا في 
املعايير األربعة الرئيســـية التي يتم 
بها تقييم أداء البنـــوك واالختبارات 
كشفت عدم حاجة البنوك لزيادة رؤوس 

أموالها.
  ال يوجد خالف او اختالف مع الشيخ أحمد الفهد حول آلية التمويل ولكن 

لدينا رؤية فنية حول هذا األمر.
  ٢٠١٠ شـــهد ارتفاعا ملحوظا في حجم اإلنفاق االستثماري بنسبة ٧٧٪، 

كما ان االحتياطي األجنبي مازال عند مستويات جيدة.
   التصنيف الســـيادي للكويت مازال األعلى واألفضل في منطقة الشرق 

األوسط، والنمو االئتماني في الكويت اليزال في وضع ايجابي.
  صنـــدوق النقد الدولي توقع ان يحقق الناجت احمللي االجمالي االســـمي 

للكويت خالل ٢٠١٠ منوا بنسبة ١٧٫٣٪ و٨٫٣٪ في ٢٠١١.
  هناك اطمئنان كامل من «املركزي» فيما يتعلق بالقروض، واملكرمة األميرية 

لها انعكاسات ايجابية على املواطنني.
  نسبة االرصدة لدى البنك املركزي ارتفعت من ٢٦٫٥٪ في ٢٠٠٩ الى ٢٨٫٩٪ 
في ٢٠١٠، أما فيما يتعلق بنسبة اجمالي نسبة الديون غير املنتظمة الى اجمالي 
محفظة التســـهيالت االئتمانية فقد تراجعت في ٢٠١٠ الى نسبة ٧٫٤٪ بعد ان 

كانت ١٠٫٢٪ خالل ٢٠٠٩.
  البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق اتفاقية «بازل ٣» حاليا ولكن تطبيقها في الوقت 
الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي او عادل مع بنوك املنطقة.

  البنوك احمللية ال حتتاج الى اي دعم حكومي على غرار بعض بنوك املنطقة 
كما حدث في قطر واالمارات وال توجد انكشـــافات لها على أي ديون متعثرة 

في مصر أو تونس.
  ٥٢ شـــركة اســـتثمار ملتزمة باملعايير الثالثة لـ «املركزي» منها ١٥ 
شركة مدرجة و٣٧ شركة غير مدرجة و٢٨ شركة التزمت مبعيارين متثل 
نحو ٢٩٪ من اجمالي الشـــركات من بينها ١١ شـــركة مدرجة و١٧ شركة 

غير مدرجة.

 حققت تحسنًا ملحوظًا في المعايير الرقابية األربعة.. ومستعدة لتطبيق «بازل ٣»
 مريم بندق

  تأكيدا ملــــا انفردت 
بنشــــره «األنباء» في ٣ 
اجلاري حتت عنوان نسبة 
الزيادة لن تكون موحدة 
لـ «الفــتوى والتشريع» 
و«التــحـــقيـــقــــات» 
و«البلديــــة» اعتمـــــــد 
الــــوزراء أمس  مجلس 
عالوة خاصة للعاملني 
في اجلهات الثالث بصفة 
نهائيــــة تتراوح بني ٨٠ 
الراتب  و٩٠ و١٠٠٪ من 
األساسي باملساواة بني 
أصحاب الوظائف ذاتها 

في اجلهات الثالث. وبلغت نسبة الزيادة ١٠٠٪ للوظائف 
العليا التي شــــملت رئيس الفتوى ومدير عام اإلدارة 
العامة للتحقيقات ونائب رئيس الفتوى ونواب املدير 

العام. 
  وبلغت ٩٠٪ للعاملني في وظائف مستشــــار مساعد 
ورئيس حتقيق (أ) ومستشار ومدعي عام ووكيل إدارة. 

وجاءت نسبة الزيادة ٨٠٪ للعاملني في وظائف محامي 
(ب) ومحامــــي (أ) ونائب ثاني ونائــــب أول واحملققني 
درجــــات (ج) و(ب) و(أ) ورئيس حتقيق (ب). وتطبق 
النسب ذاتها على الوظائف املوازية للعاملني في البلدية. 
وأوضحت مصادر مسؤولة ان هذه الزيادة ال تصرف أثناء 

االجازات وال تدخل ضمن الراتب األساسي. 

 جانب من حشود ١٤ آذار التي جتمعت في ساحة 
 (محمود الطويل) الشهداء أمس 

 التفاصيل ص ٤٣ - ٤٨ 

 إعفـاء العسـكريين الجامعييـن  من الخدمة ٤ سـنوات
   شـرط حصولهـم  علـى «امتيـاز» أو «جيـد جـدًا»    ص٣

 أسماء ٣٥٠ مواطناً خُصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد  ص١٤ 
 الديـوان يدعو ٢٥٠ مواطنـاً لمراجعته  غـداً الثالثاء   ص١٤ 
 «الحرس الوطني»: فتح باب قبول اإلعادة للخدمة حتى ٢٤ الجاري   ص٣ 

 نسب العالوة الخاصة من الراتب األساسي (أول مربوط الدرجة) 
 النسبة  التحقيقات  الفتوى 

 محامي (ب)
  محامي (أ)

  نائب (ثاني)
  نائب (أول) 

 محقق (ج)
  محقق (ب)

  محقق (أ)
  رئيس تحقيق (ب) 

٪٨٠ 
٪٨٠  
٪٨٠  
 ٪٨٠  

 مستشار مساعد
  مستشار

  وكيل إدارة

 رئيس تحقيق (أ)
  مدعي عام

ـ    

٪٩٠ 
٪٩٠  
 ٪٩٠  

 نائب رئيس الفتوى
  رئيس الفتوى 

 نواب المدير العام
  مدير عام التحقيقات 

٪١٠٠ 
 ٪١٠٠  

 التفاصيل ص٤١ 

 التفاصيل ص٣ 
 (هاني الشمري) الشيخ سالم العبدالعزيز

 

 التفاصيل ص٤٢ 

في املؤمتر:

املالية التي عصفت بالكثير من البنوك 
 ١ 

لدينا رؤية فنية حول هذا األمر.
 ٢ 

كما ان االحتياطي األجنبي مازال عند مستويات جيدة.
 ٣ 

كما ان االحتياطي األجنبي مازال عند مستويات جيدة.

األوسط، والنمو االئتماني في الكويت اليزال في وضع ايجابي.
 ٤ 

األوسط، والنمو االئتماني في الكويت اليزال في وضع ايجابي.

للكويت خالل 
 ٥ 

لها انعكاسات ايجابية على املواطنني.
 ٦ 

في 
 ٧ 

الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي او عادل مع بنوك املنطقة.
 ٨ 

الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي او عادل مع بنوك املنطقة.

كما حدث في قطر واالمارات وال توجد انكشـــافات لها على أي ديون متعثرة 
 ٩ 

شركة مدرجة و
 ١٠ 

 اتحاد «الحكومي» 
يحشد موظفيه 

العتصام اليوم
 أسامة أبوالسعود

  تتجه أنظــــار آالف العاملني 
بالدولة اليوم الى االعتصام الذي 
أعلن احتــــاد العاملني بالقطاع 
احلكومي عن تنظيمه في السابعة 
من مســــاء اليوم وما سيتبعه 
مــــن تصريحات للمســــؤولني 
حول إقرار الكوادر واالمتيازات 
املالية ملختلف العاملني بجهات 

الدولة.
  وكشف رئيس احتاد العاملني 
بالقطاع احلكومي بدر العازمي في 
تصريح لـ «األنباء» انه سيعلن 
القادمة  اخلطوة التصعيديــــة 
اليوم، مشــــيرا  خالل اعتصام 
إلى ان أعدادا هائلة من مختلف 
العاملني بالدولة سيشاركون في 
االعتصام وهم ميثلون ٩ نقابات 

حكومية.
  وشدد العازمي على ان االحتاد 
ال يطالب اال بالعدل واملســــاواة 
لعموم الفنيني واإلداريني بالقطاع 
احلكومي الذين يعانون من ظلم 
واضح من قرارات مجلس وديوان 

 التفاصيل ص٦ اخلدمة املدنية. 


