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 لـ »األنباء«:»حدس« 

مطالبها واضحة..
 حكومة جديدة 

تنظيم »البدون« للمظاهرات خطأ 
فادح وكبير يسيء إليهم

احملمد ال تصلح حاضرًا وال مستقباًل

امللف االقتصادي: »اخلطوط الوطنية« 
من التحليق االختياري إلى 
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الزلزلة قد يقدم استجواب الساير منفرداً اليوم.. و»التنمية واإلصالح« تدارست موقفها من االستجواب

احلكومة: سنواجه االستجوابات

الشيخ أحمد الفهد يطلع على احللة اجلديدة لـ »األنباء« على لوحة الكترونية بحضور أول رئيس حترير لـ »األنباء« العم ناصر املرزوق ومدير عام شركة باب الكويت للصحافة 
االستاذ فواز خالد املرزوق ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس مجلس ادارة شركة االمتياز لالستثمار علي الزبيد ورئيس احتاد املصارف حمد املرزوق )هاني الشمري(

محتجون يرشون د.محمد البرادعي باملاء لدى ادالئه بصوته أمس              )أ.ف.پ(

محليات اقتصاد

انتهاء  ـ وكاالت: فور  عواصم 
القمة العربيــــة ـ األوروبية حول 
ليبيا في باريس أمس، بدأ التحرك 
الغربي بدعم عربي واسع، وحلقت 
الطائرات الفرنسية فوق سماء البالد 
حيث قصفت عــــددا من الدبابات 
الزعيم  التابعة لكتائب  واآلليات 
الليبي معمر القذافي التي اشتبكت 
مع الثوار في عدة مدن. وقد أكدت 
لندن وواشنطن أن االئتالف جاهز 
حلماية املدنيــــن ومواجهة نظام 
القذافي الذي جمع املئات من مؤيديه 
مبنطقة باب العزيزية التي يتحصن 
بها ومطار طرابلس وجميع املواقع 

التي يحتمل قصفها.

أسامة أبوالسعود

كشــــف وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وليد الشعيب 
عن ان الوزارة خاطبت ديوان اخلدمة 
املدنية ملنح بدل الســــكن لالئمة 
واملؤذنن أسوة بنظرائهم العاملن 
مبختلف جهات الدولة وخاصة في 
وزارتي التربية والصحة. واشار 
الشعيب في تصريحات لـ »األنباء« 
الى ان تكلفة بدل الســــكن لالئمة 
واملؤذنن تقارب 4 مالين دينار 
سنويا، مشيرا الى ان قطاع املساجد 
اضطر الى تخفيض بدل اإليجار 
الذي يدفعه مصرف املساجد من 
150 دينارا الى 110 دنانير شهريا 
وكذلك تخفيض قيمة بدل الدراسة 
ألبناء األئمة واملؤذنن من 250 الى 
200 دينار سنويا وليس إلغاء هذا 

الدعم كلية.

موسى أبوطفرة

علمــــت »األنبــــاء« أن مجلس 
الوزراء ســــيعتمد في جلســــته 
املقبلة قرارا بشأن تفويض بعض 
اختصاصات وزارة املالية إلى بلدية 
البلدية كذلك  الكويت وتفويض 
بسلطة ضبط املخالفات التي تقع 
على أمالك الدولة اخلاصة والعامة 
وإزالتها. وجاء في مشروع القرار 
احلكومــــي: تتولى بلدية الكويت 
التصدي ملن يتعدى عمدا على أمالك 
الدولة اخلاصة سواء بإتالفها أو 
تخريبهــــا أو جعلها غير صاحلة 
لالنتفاع في غير الغرض املخصصة 
له، أو أنقــــص قيمتها أو فائدتها 
أو قيامه ببناء مبان أو منشــــآت 
ثابتة أو متحركة من أي نوع دون 

ترخيص.

القاهـــرة ـ وكاالت: تنفـــس 
مالين املصرين أمس نســـائم 
الدميوقراطية احلقيقية واندفعوا 
بشكل غير مسبوق الى صناديق 
االقتراع لالستفتاء بـ »نعم« أو 
»ال« على التعديالت الدستورية 
في أول اختبار للدميقراطية منذ 

ثورة 25 يناير.
وفـــي اول عمليـــة اقتـــراع 
ال تعـــرف نتائجها مســـبقا في 
التاريـــخ احلديـــث، لـــم يعكر 
 »العرس« الدميوقراطي اي شائبة 
امنيـــة ســـوى منع حشـــد من 
املواطنن املدير العام الســـابق 
الذرية  الدولية للطاقة  للوكالة 
د.محمـــد البرادعـــي من دخول 
جلنـــة اقتراع فـــي املقطم حن 
لـــالدالء بصوتـــه في  توجـــه 
االستفتاء وقاموا بدفعه ورشقوا 
 سيارته وهو يغادر املكان باملاء 
واحلجـــارة ما ادى إلى تهشـــم 

زجاجها.

»األنباء«.. 35 عاماً من العطاء 

الشعيب: خاطبنا 
الديوان ملنح األئمة 

واملؤذنني بدل سكن
»أمالك الدولة« من 

»املالية« إلى »البلدية«

القذافي يتحصن 
مبؤيديه والطائرات 

الفرنسية تقصف دباباته 

قرارات التنمية تنعش جميع القطاعات وقيمتها تتجاوز 93 مليار دوالر

اعتداء على القنصلية السعودية في طهران 
واململكة حتمّل إيران مسؤولية حماية بعثاتها

عواصمـ  وكاالت: استنكرت اخلارجية 
السعودية بشدة االعتداء الذي تعرضت 
له القنصلية السعودية في مشهد على 
يد متظاهرين إيرانيـــن. وأعلن مصدر 
مسؤول في وزارة اخلارجية السعودية 
ان اململكة حتمل طهران مسؤولية حماية 
أنحاء  الديبلوماسية في جميع  بعثاتها 

إيران وتأمن سالمتها.
وقال املصـــدر إن اخلارجية احتجت 
رسميا لدى طهران على االعتداء وأنها تبحث 
في اخلطوات املزمع اتخاذها في ضوء الرد 
اإليراني. االحتجاج السعودي جاء على 
خلفية مهاجمة مئات اإليرانين القنصلية 

السعودية في مشهد باحلجارة.
وعلى رغم احلضور الكثيف لعناصر 
الشـــرطة، حطم املتظاهرون الغاضبون 
باحلجارة نوافذ القنصلية ورددوا شعارات 
معادية للسعودية وطالبوا بإبعاد القنصل، 
كما ذكر أمس موقع صحيفة خراســـان 

احمللية. وفي غضون ذلك، يواصل الشارع 
السعودي اإلشادة بالهبات امللكية التي 
اصدرها خادم احلرمن الشـــريفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والتي أكد خبراء 
اقتصاديون انها ستسهم في إنعاش جميع 
قطاعات االقتصاد الســـعودي من دون 
استثناء، األمر الذي ستنعكس آثاره على 
جميع شـــرائح وفئات املجتمع، خاصة 
ذوي الدخل احملدود، مشيدين بقرار إنشاء 
هيئة ملكافحة الفساد، ومطالبن بسرعة 

عمل هذه الهيئة.
وقد  قـــدر خبير اقتصـــادي احلجم 
املالي لهذه القـــرارات بنحو 350 مليار 
ريال )93.3 مليار دوالر(، وأشار تركي 
احلقيل املدير األعلى للقسم االقتصادي في 
البنك السعوديـ  الفرنسي إلى أن مشروع 
بناء 500 ألف وحدة سكنية سيكلف 66.6 

مليار دوالر.

منع البرادعي من االستفتاء ورشقه باحلجارة واملاء وإصابة سيارته

مصر وضعت أول »بطاقة« في »صندوق« الدميوقراطية

250 دينارًا زيادة للمحاسبني والقانونيني في »التربية«
مريم بندق

افادت مصادر تربوية رفيعة 
بأن وزارة التربية سترفع كتابا 
لديوان اخلدمـــة املدنية القرار 
زيـــادات ماليـــة للقانونيـــن 
واحملاســـبن الوافدين. وقالت 
املصادر ستتم صياغة الزيادات 
بالنظر الى سنوات اخلبرة وبحد 

اقصى 250 دينارا.
الى ذلـــك اوضحت مصادر 
في ديوان اخلدمـــة املدنية ان 

ذلك علمت »األنباء« أنه مت ايقاف 
مكافآت اعضاء كنترول الصف 
الثاني عشـــر بقسميه العلمي 
واالدبي بســـبب عدم ذكر فئة 
توزيع االختبارات بكتاب الوكيل 
املساعد للتعليم العام الذي يقدم 
املـــزاوالت باعتماد وكيلة  مع 
الســـديراوي،  الوزارة متاضر 
واهابـــت املصادر فـــي االدارة 
املالية بعمل ذلك بســـرعة قبل 
انتهاء السنة املالية 2011/2010 

في 31 اجلاري.

وزارة التربية لم تطلب عالوة 
سنوية للمعلمن الوافدين الذين 
عينوا من بعد التحرير ومازالوا 
يعملون حتـــى اآلن، واضافت 
»ليس هناك ما مينع من اقرار 10 
دنانير كعالوة سنوية لهم حتى 
ال تفاجـــأ الوزارة بأن رواتبهم 
اقل مـــن املعينن اجلدد« وردا 
على سؤال حول جواز صرف 
العالوة بأثـــر رجعي عن هذه 
 الســـنوات اجابـــت املصادر: 
ال يســـتطيع الديوان ذلك. الى 

صفر: »جسر جابر« لدى »احملاسبة« 
ولم تتم ترسيته بعد

أفادت مصادر وزارية 
»األنباء« بأن احلكومة 

لم تصدر قرارا برد 
قانون احلقوق الوظيفية 

للمرأة حتى اآلن. وهل 
يعني ذلك فتح باب االمل 

امام قبول التعديالت؟ 
اجابت املصادر: يخضع 
ذلك للنقاش في مجلس 

الوزراء الذي سيعقد 
جلسة اليوم.

مصادر وزارية: 
 حتى اآلن احلكومة 
لم ترد قانون املرأة

استذكرت في عيدها إجنازات القدامى وملسات املعاصرين وقدمت حلتها اجلديدة بحضور الشيخ أحمد الفهد

مريم بندق - حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

يبدو ان احلكومة استفادت من جتاربها 
السابقة في التعاطي مع قضية االستجوابات 
مبا ميكنها من السيطرة على األوضاع واملناورة 
لبقاء النتائج فــــي صاحلها. مصدر حكومي 
مطلع ابلغ »األنباء« ان احلكومة اتخذت قرار 
مواجهة االستجوابات املقبلة دومنا جزع حيث 
جرى االيعاز لكل الوزراء املرشحن للمساءلة 
بإجراء استعداداتهم حول ذلك. واوضح املصدر 
ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ال يفكر حاليا في إجراء أي تعديل وزاري أو 
استقالة حكومية والوزير الذي ال يحمي نفسه 
وفق اإلجراءات القانونيــــة »يرحل«. وعلى 
الصعيد النيابي عقدت كتلة التنمية واإلصالح 
مساء أمس اجتماعا تدارست خالله األوضاع 
السياسية وموقفها من االستجوابات املقبلة. 
مصادر مقربة من النائب د.يوســــف الزلزلة 
قالت لـ »األنباء« انه قد يقدم استجوابه لوزير 

الصحة د.هالل الساير اليوم منفردا.
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التفاصيل ص14 ٭

التفاصيل ص49 ٭

أعلن وزير االشغال والبلدية 
د.فاضل صفر ان مشروع 

جسر جابر موجود لدى ديوان 
احملاسبة وذلك الجراء الرقابة 
املسبقة عليه، مشيرا الى انه 
لم تتم ترسيته بعد، واضاف 
د.فاضل صفر في تصريح 

خاص لـ »األنباء«: سنتعاون مع 
الديوان في حال تكليف مجلس 
األمة له بالتحقيق في اجراءات 

املناقصة وسننفذ ما ينتهي اليه 
الديوان بالكامل.

املواطنة
شريفة الفودري

تروي موقفها
مع أمير احملبة.. 

بوناصر

التفاصيل ص5 ٭

»التربية« لم تطلب 
عالوة سنوية 

للمعلمني الوافدين 
القدامى!
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التفاصيل ص50 و51 ٭

التفاصيل ص48 ٭


