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 بودي: البدء بتنفيذ مبنى 
الركاب اخلاص لـ «اجلزيرة» 

خالل ٢٠١٣  بتكلفة 
  ٥٠ مليون دوالر

 «أعيان» توّقع اتفاقية إعادة هيكلة ديونها  
مع ٦٢٪  من الدائنني ملدة  ٥ سنوات  

والباب مفتوح أمام األطراف األخرى 
لالنضمام  حتى ١٦ يونيو املقبل 

 «فولكس واجن بهبهاني» 
  تطرح «جيتا» اجلديدة كليًا 

   بتصميم جديد يضمن أعلى معايير 
السالمة والراحة

 «اخلدمة املدنية» أقرّ كادر املعلمني 

 الرشيدي لـ «األنباء»: ٦٠٥ موظفني شملتهم الترقيات 
بـ «الصحة» والصرف مع رواتب الشهر املقبل

 سورية: اإلجراءات الغربية لن تصل إلى التدخل العسكري 

 إيران: «الباسيج» يتهم جناد باالنتماء 
  إلى «مجاهدي خلق» ويهدد مبحاكمته 

 اليمن: تدهور أمني بعد تعليق مبادرة «اخلليجي» 
وصالح يعتذر لإلمارات عن محاصرة سفارتها

 احلكومة تسعى لشطب استجواب الرئيس من اجلدول

 مشاريع الباب الرابع في خطة التنمية جتاوزت ١٫٥ مليار دينار

 كلّفت فريقها القانوني بحث انطباق املادة ١٣٤ من الالئحة الداخلية على محاوره 

  حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  
  وضعت احلكومة عدة طرق ملواجهة موجة االستجوابات املتكررة 
مســـتندة في ذلك الى اكثـــر من مخرج أهمها األطر الدســـتورية 
والالئحية، تليها السوابق البرملانية وما استقر من أعراف املمارسة 

الدميوقراطية.
  مصدر وزاري أبلغ «األنباء» أن احلكومة جتري اآلن مشاورات 
فيما بني خبرائها الدســـتوريني والقانونيني لبحث سبل مواجهة 
استجواب ســـمو رئيس الوزراء األخير الذي قدم من قبل النواب 

د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعالن.
  وأوضح املصدر ان الفريق القانوني احلكومي أعد مذكرة أولية 
ورد في أحد بنودها ملعاجلة االســـتجواب الطلب من مجلس األمة 
شطب اســـتجواب رئيس الوزراء من جدول املجلس واستبعاده 

استنادا الى املادة ١٣٤ من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

  وأشار املصدر ذاته الى ان املادة املذكورة تنص في احدى فقراتها 
على عدم تضمني االســـتجواب لعبارات غير الئقة أو فيها مساس 
بكرامة األشخاص أو الهيئات أو اإلضرار باملصلحة العليا للبالد، 
مشـــددا على ان اســـتجواب رئيس الوزراء فيه مخالفة صريحة 

وواضحة لهذه املادة وفقا للمحاور الواردة فيه.
  الى ذلك، كشف مصدر حكومي مطلع ان اللجنة االقتصادية في 
مجلس الوزراء بالتعاون مع اجلهات املعنية باشرت إعداد مشروع 
برنامج عمل احلكومة للمرحلة املقبلة حسب ما نصت عليه املادة 

٩٨ من الدستور.
  وقال املصدر لـ «األنباء» ان اللجنة سترفع تقريرها للمجلس 
خالل األيام القليلة املقبلة ليصدق عليه ثم يحال الى مجلس األمة 

قبل انتهاء دور االنعقاد احلالي.
  وأضاف: يأتي ذلك وفق مضامني خطة التنمية التي أقرها مجلس 
األمـــة وفي ضوء التوجهات التـــي طرحها رئيس مجلس الوزراء 

واألولويات التي مت حتديدها. 

 رندى مرعي
  

  توقع مصدر حكومي ان تكون املصروفات 
احلكومية الفعلية على االنفاق االستثماري 
قد جتاوزت ١٫٥ مليار دينار خالل الســــنة 
املالية املنتهيــــة ٢٠١١/٣/٣١ من أصل ٢٫٠٩ 
مليار مرصودة فــــي املوازنة العامة لهذه 
املصاريف املشمولة بالباب الرابع في املوازنة 
والذي يضم املشاريع االنشائية والصيانة 

واالستمالكات العامة.
  ويذكر ان تقرير املتابعة الشهرية للمالية 

العامة واملنشور على موقع وزارة املالية 
يشير الى ان مجموع مصروفات الباب الرابع 
بلغ حتى نهاية مارس ١٫٣٤١ مليار دينار في 

احلساب قبل اخلتامي حتى اآلن.
  ويشكل الرقم املنشور ٦٤٪ من االعتمادات 
في حني ان الرقم الذي كشف عنه املصدر 
احلكومي سيرفع النسبة الى حوالي ٧٢٪ 
من االعتمادات، غير ان االرقام الدقيقة لن 
تعلن اال في التقرير الذي سيقدم في يوليو 

املقبل.
  هذا ولطاملا كان اجلهاز احلكومي محل 

انتقاد في ضعف التزامه بتحقيق املستويات 
املستهدفة لالنفاق االستثماري.

  ويشار الى ان مشــــاريع خطة التنمية 
احلكومية ال تقتصر على مشــــاريع الباب 
الرابع، فهناك مشــــاريع اخرى مدرجة في 
امليزانية يفترض ان متول من القطاع اخلاص 
او من اجلهات والهيئات احلكومية وشبه 
احلكومية ذات امليزانيات املســــتقلة لكن 
الرقم قد يعطــــي صورة عن مدى االلتزام 
احلكومي بأهداف االنفاق على املشــــاريع 

التنموية. 

 مجلس الوزراء جدد للمعضادي وأشكناني ٤ سنوات 
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 ناصر صباح األحمد: شكراً ألهل الكويت  
 (هاني الشمري)  الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال جموع املهنئني في الديوان السابق لصاحب السمو األمير في البدع  

 مريم بندق
  

  وافــــق مجلس اخلدمة املدنية علــــى كادر املعلمني اجلديد، وقالت مصادر 
حكوميــــة لـ «األنباء» ان املوافقة متت على مكافأة املســــتوى الوظيفي وبدل 
الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني واملكافآت املمتازة وبدل التدريس وبدل 
التخصص النادر. وأعلنت ان الكادر سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته 
األحد املقبل للموافقة النهائية على ان يرفع إلى مجلس األمة الثالثاء املقبل. 
وقالت املصادر ان مكافأة املستوى الوظيفي للمعلم املتخصص «أ» تبلغ ٤٥٠ 
دينارا، واملتخصص «ب» ٤٠٠ و«أ» ٣٥٠ و«ب» ٣٠٠ و«ج» ٢٥٠ و«د» ٢٠٠ و«هـ» 
١٥٠ دينارا. وأضافت: اما بدل الوظائف اإلشــــرافية والتوجيه الفني فسيكون 
كالتالي: موجه فني عام ومدير مدرسة ومدير روضة ٣٠٠ دينار، موجه فني اول 
ومدير مدرسة مساعد ومدير روضة مساعد ٢٥٠ دينار، وموجه مادة ورئيس 
قســــم ومعلم أول ومشرف فني ٢٠٠ دينار. وحول قيمة املكافأة التشجيعية 
وبدل التدريس والتخصص النادر اكدت املصادر ان هذه التفاصيل ســــتلحق 
بالقرار بناء على املشاورات التي يواصل وزير التربية ووزير التعليم العالي 

احمد املليفي القيام بها مع جمعية املعلمني. 

 مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية وبدل التدريس 
 مكافأة املستوى الوظيفي  شروط شغل الوظيفة  الوظيفة 

 ٤٥٠ دينارا  مؤهل جامعي تربوي + ١٧ سنة خبرة او دبلوم تربوي + ١٩ سنة خبرة  معلم متخصص أ 
 ٤٠٠ دينار  مؤهل جامعي تربوي + ١٣ سنة خبرة او دبلوم تربوي + ١٥ سنة خبرة  معلم متخصص ب 

 ٣٥٠ دينارا  مؤهل جامعي تربوي + ٩ سنوات خبرة او دبلوم تربوي + ١١ سنة خبرة  معلم أ 
 ٣٠٠ دينار  مؤهل جامعي تربوي + ٥ سنوات خبرة او دبلوم تربوي + ٧ سنوات خبرة  معلم ب 
 ٢٥٠ دينارا  مؤهل جامعي تربوي + سنتني خبرة او دبلوم تربوي + ٤ سنوات خبرة  معلم ج 
 ٢٠٠ دينار  مؤهل جامعي تربوي +  سنة خبرة او دبلوم تربوي + ٤ سنوات خبرة  معلم د 
 ١٥٠ دينارا  دبلوم تربوي  معلم هـ 

 بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني 
 بدل اإلشراف  الوظيفة 

 ٣٠٠ دينار  موجه فني عام ـ مدير مدرسة ـ مدير روضة 
 ٢٥٠ دينارا  موجه فني أول ـ مدير مدرسة مساعد ـ مدير روضة مساعد 

 ٢٠٠ دينار  موجه فني مادة دراسية ـ رئيس قسم ـ معلم أول ـ مشرف فني 

 سامي النصف 

 سالمات 
  بو عبداللطيف

 عبدالهادي العجمي
  

  تعــــرض وزير االعــــالم ووزير 
النصف لوعكة  املواصالت ســــامي 
اثرها مستشفى  صحية ادخل على 
جابر االحمد للقوات املسلحة، وقال 
لـ «األنباء»  مصدر طبي عســــكري 
ان حالة الوزير مســــتقرة وال تدعو 
للقلق، مضيفا ان حالته شــــخصت 
على انها نتيجة للتعب واالرهاق، وقد 
اجريت له الفحوصات الطبية الالزمة 
ووجدت نتيجتهــــا طيبة. «األنباء» 
تتمنى للوزير النصف الشفاء العاجل. 

سالمات بو عبداللطيف. 

 ٢٢و٢٣  آراء 

 ٤٥٠ دينارًا للمعلم املتخصص «أ» و٤٠٠ للمتخصص «ب» و«أ» ٣٥٠ و«ب» ٣٠٠ و«ج» ٢٥٠ و«د» ٢٠٠ و«هـ» ١٥٠ دينارًا
 ٣٠٠ دينار بدل اإلشراف للموجه العام ومدير املدرسة و«الروضة» و٢٥٠ للموجه األول واملديرين املساعدين و٢٠٠ دينار ملوجه املادة ورئيس القسم واملعلم األول واملشرف الفني 

 حنان عبدالمعبود
  

  بشر وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون االدارية 
مرزوق الرشيدي موظفي الوزارة بصرف الترقيات 
بالدرجة مع معاشات الشهر املقبل. وقال الرشيدي في 
تصريح لـ «األنباء» ان وزير الصحة د.هالل الساير 
اعتمد الترقيات باالختيار، وسيتم صرفها مع رواتب 

الشهر القادم بأثر رجعي من ٢٠١١/٣/١٣، مبينا ان عدد 
املوظفني الذين شملتهم الترقيات ٦٠٥ موظفني، موزعني 
على الدرجات الوظيفية بكاملها حيث سيترقى الى 
الفئــــة «أ» ٢٠ موظفا، والى الدرجة «ب» ٣٤ موظفا. 
واشار الى ان العمل عليها كان على املعيار االساسي 
الوارد في قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٣٧ على 

٢٠٠٦، واملعدل بالقرار رقم ٦ لعام ٢٠٠٨. 

 عواصـــم ـ وكاالت: أدانت احلكومة الســـورية 
امس قرار االحتاد األوروبـــي فرض عقوبات على 
١٠ مسؤولني ســـوريني بينهم الرئيس بشار األسد 
وتشـــمل العقوبات حظر السفر وجتميد األرصدة 
ردا على قمع املظاهرات.  واعتبر وزير اخلارجية 
السوري وليد املعلم ان العقوبات ستضر باملصالح 
األوروبية بالقدر الذي تضر به مصالح سورية. وهدد 
بأن بالده لن تقف مكتوفة األيدي جتاه هذا اإلجراء، 
متوقعا املزيد من اإلجراءات ضد بالده لكنها لن تصل 

إلى حد العمل العسكري. من جانبها، قالت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون ان نحو ألف 
شـــخص قتلوا في سورية «هذه الوحشية البد أن 
تتوقف والبد آلمال الشعب السوري املشروعة أن 
حتترم». ومضت بالقول «أوقفوا القتل والتعذيب 
واالعتقاالت وأطلقوا سراح كل السجناء السياسيني 
واحملتجزين. ابدأوا في االستجابة للمطالب املستحقة 
عليكم من أجل عملية تغيير دميوقراطي شـــامل 

وموثوق». 

 عواصمـ  وكاالت: يتفاقم اخلالف بني فريق الرئيس 
االيراني محمود أحمدي جناد واحملافظني يوما بعد آخر، 
حيث اتهم قائد قوات الباسيج في إيران العميد محمد 
رضا نقدي كال من جناد ومدير مكتبه اصفنديار رحيم 
مشائي باالنتماء إلى منظمة مجاهدي خلق ومنظمات 
أخرى محاربة ومعادية للنظام في إيران. وهدد نقدي 

بنشــــر معلومات مفصلة بهذا اخلصوص في القريب 
العاجل، ملمحا الى امكانية محاكمة الرئيس.  في سياق 
آخر، اعلنت طهران أن جناد لن يشــــارك في اجتماع 
منظمة أوپيك املقبل، اال أنها اكدت متســــكه باالشراف 
عليها بالوكالة متحديا قرار مجلس صيانة الدستور 

الذي اقر ببطالن خطوة الرئيس.   

 عواصمـ  وكاالت: لم متض ســــاعات على تعليق 
مجلس التعاون اخلليجي العمل مببادرته حلل األزمة 
اليمنية حتى تدهور الوضع امليداني بشكل دراماتيكي، 
إذ قتل ٦ مينيني على األقل بينهم ٥ مسلحني قبليني 
معارضني لنظام الرئيس علي عبداهللا صالح، وأصيب 
٣٩ آخــــرون بجروح في مواجهــــات عنيفة دارت في 

صنعاء بينهــــم وبني قوات األمن، كما أفادت مصادر 
قبليــــة وحكومية. وقبل هذه األحداث، اعتذر صالح 
من رئيس دولة اإلمارات الشــــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان عن محاصرة مناصريه للسفارة اإلماراتية في 
صنعاء أول من امس، بحسب ما أفادت وكالة أنباء 

اإلمارات امس.

 بشرى شعبان
  

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس 
الوزراء أصدر قرارا بالتجديد لكل من الوكيل 

املســــــاعد لقطاع التعاون حمـــد املعضادي 
والوكيل املســـاعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
د.جاسم اشـــكناني في وزارة الشؤون ملدة ٤ 

سنوات. 

 فرج ناصر
  

  اكد مصدر مســـؤول في بنك 
التســـليف واالدخار أن مجلس 
ادارة البنك سيعتمد اليوم زيادة 
قـــرض الزواج من ٤ آالف إلى ٦ 
آالف دينار وذلك خالل اجتماع 
مجلس ادارة البنك املزمع عقده 
اليـــوم برئاســـة نائب  صباح 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
واالسكان الشـــيخ أحمد الفهد. 
واضاف ان البنك ســـيعتمد هذا 
القرار وفقا للبيانات املقدمة من 

ادارة البنك بهذا الشأن.
  وقال ان هذه الزيادة ستكلف 
البنك ١٢ مليون دينار ســـنويا، 
الفتا الى ان هناك خيارين اولهما 
ان تصرف الزيادة تلك من ميزانية 
البنك وفي حال وجود عجز في 
صرف الزيادة فإن البنك سوف 
يطلـــب ميزانيـــة تعزيزية من 
وزارة املالية لســـد هذه الزيادة 
ومعاجلة هذه التكلفة. واشـــار 
الى ان من شروط احلصول على 
هذا القرض هو ان يكون الزوج 
والزوجة كويتيني وتصرف مرة 
واحدة في العمـــر وفقا لقانون 
بنك التسليف واالدخار ويجوز 
للمتقـــدم احلصول علـــى هذا 
القرض بحـــد اقصى بعد مرور 

٣ سنوات.  

 «التسليف» يعتمد اليوم 
زيادة قرض الزواج
   إلى ٦ آالف دينار

 التفاصيل ص٤٧ ٭ 

 التفاصيل ص٥١ ٭ 

 التفاصيل ص ٥ - ٧ ٭ 
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 التفاصيل ص٩ ٭ 

 التفاصيل ص٤٩ ٭
 ٭ 


