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5253سحرة برشلونة حولوا »الشياطني« ..  إلى تفاصيل !

»اخلدمة املدنية« يجتمع اليوم إلقراره بشكل نهائي.. وقانونية »الوزراء«: استجواب الفهد غير دستوري.. والراشد: أجلنا حسم الـ 50 انتظاراً لتقرير »الفتوى«  

كادر »املعلمني«.. موافقة نهائية

األحمر يسلم »جلنة الوساطة« مباني حكومية سيطر عليها

اليمن: »زجنبار« في قبضة »القاعدة«.. واتهامات لصالح بتسليمها
صنع���اء � وكاالت: بع���د 
مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 
17 جندي���ا ومدني واحد أمس 
األول، سقطت مدينة زجنبار 
عاصم���ة محافظة أبني جنوب 
اليمن في قبضة مسلحي تنظيم 
القاعدة، وسط اتهامات لنظام 
 الرئي���س علي عب���داهلل صالح 
ب� »تسليم« املنطقة للمسلحني.

امني  وفيما قال مس���ؤول 
غادر أب���ني الى عدن اجلنوبية 
ان عناصر القاعدة »متكنوا من 
السيطرة على مدينة زجنبار 
عاصمة احملافظة واستولوا على 
جميع املرافق احلكومية ما عدا 
اللواء 25 ميكانيكي احملاصر« 
التنظيم  من قب���ل مس���لحي 
اندلعت مساء امس  املتطرف، 

مواجه���ات قوي���ة جديدة بني 
اللواء  املس���لحني وقوات هذا 
بحسب ش���هود عيان ما دفع 
مبزيد من السكان الى النزوح، 
وق���در املس���ؤول االمني عدد 
عناصر القاعدة الذين اقتحموا 
املدينة بأكثر من 200 مسلح. في 
غضون ذلك، ومبوجب اتفاق مع 
اليمني، اخلى انصار  الرئيس 
الزعي���م القبلي صادق االحمر 
امس مباني حكومية سيطروا 
عليها خ���ال االي���ام املاضية 
وس���لموها الى جلنة وساطة، 
وقال رئيس جلنة الوس���اطة 
عوض باوزي���ر ان »الطرفني 
الوساطة  متجاوبان مع جلنة 
وهناك اجتماعات متواصلة مع 

نازحون مينيون من صنعاء إثر اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة أمس األول  )أ.پ(الطرفني«.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يشهد أداء اليمني الدستورية للنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك

سموه شهد أداء اليمني الدستورية للنائب األول

نائب األمير للحكومة: ابذلوا املزيد لرفعة الوطن 
وطبقوا القانون على الكبير قبل الصغير

دعا س����مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد احلكومة اجلديدة إلى بذل املزيد 
من العطاء ومواصلة عملها من أجل رفعة الوطن 
وتقدمه وازدهاره لتحقيق طموحات وآمال الشعب 

الكويتي الكرمي وحتمل املسؤولية.
وأكد س����مو نائب األمير وولي العهد خال 
استقباله س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد والنائ����ب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك حيث أدى 
أمام سموه اليمني الدستورية،  وشدد على أهمية 

تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.
بدوره أعرب سمو رئيس الوزراء عن شكره 

وتقديره لسمو نائب األمير وولي العهد.

نفى وجود أزمة.. وتخوف من وجود سوق سوداء

السعد لـ »األنباء«: »البترول الوطنية« 
زادت توريد الديزل محليًا بنسبة %18

السعودية: اعتماد ساللم الرواتب 
اجلديدة بحد أدنى 3000 ريال

أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز قرارا باعتماد سالم الرواتب اجلديدة 
والتي يبلغ حدها األدنى 3 آالف ريال )800 دوالر(. 
وأمر امللك عبداهلل باعتماد 18 سلما وجدوال لرواتب 

املوظفني املدنيني العاملني في الدولة.
وجاء في القرار: »تثبيت بدل غاء املعيشة 

ومقداره 15% ضمن الراتب األساسي وأيضا اعتماد 
احلد األدنى لرواتب جميع فئات العاملني في الدولة 

من السعوديني ب� 3 آالف ريال شهريا«.
وقضى األمر بالعمل بهذه الس���الم لرواتب 
املوظفني املدنيني العاملني في الدولة ابتداء من 

السبت املاضي.

زكي عثمان

نفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البترول 
الوطنية أسعد السعد ما تردد حول وجود أزمة 
في مادة الديزل التي تس���تخدمها الشاحنات 
الكبيرة، مؤكدا ان الشركة رفعت ما تورده من 
تلك املادة بنسبة 18% منذ بداية العام لتلبية 
 الطلب املتزايد عليها. وقال في تصريح خاص 
ل� »األنباء« إن الش���ركة الحظ���ت مؤخرا ان 
هناك من يس���عى الختاق تلك األزمة سعيا 
الستنزاف كميات أكبر من الديزل احمللي الذي 

يباع بس���عر مدعوم وذلك بهدف خلق سوق 
سوداء ولاستفادة منه في إعادة بيعه بأسعار 
مرتفعة سواء محليا أو من خال تهريبه الى 

األسواق املجاورة.
وأوضح ان شركتي الوقود احملليتني »األولى« 
و»السور« حتصان على جميع احتياجاتهما 
من الديزل من شركة البترول الوطنية، مبينا 
ان األزمة قد تكون ناجتة عن س���وء إدارة من 
الشركتني وعدم قدرتهما على توزيع الكميات 
التي تصلهما بش���كل يتناسب مع احتياجات 

السوق احمللية.

سمو الشيخ ناصر احملمد

أكدت مصادر مطلعة أن 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد سيغادر الباد 
إلجراء فحوصات طبية فور 
االنتهاء من إجراءات جلسة 
الغد وامل���درج على جدول 
أعمالها استجوابه من قبل 
النواب د.وليد الطبطبائي 
ومحم���د هاي���ف ومبارك 

الوعان.

احملمد يغادر 
فور انتهاء جلسة 

االستجواب

مريم بندق

تربوي����ة  مص����ادر   أعلن����ت 
ل� »األنباء« ان إيداع املكافآت املمتازة 
في حس����ابات 27 ألف معلم وإداري 
سيتم في 24 يونيو املقبل مع الرواتب. 
وقالت املصادر ان التكلفة اإلجمالية 
تبلغ 5.5 مايني دينار، موضحة ان 
الصرف لباقي الفئات الوظيفية سيتم 
الحقا بعد ورود موافقة »الديوان« على 
الصرف. وقد نفت مصادر »األنباء« 
في »الديوان« مس����ؤوليته عن ذلك، 
موضحة انه سبق صدور قرار ينّظم 

ذلك.

أمير زكي

علمت »األنباء« أن اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية أوقفت 3 مواطنني 
قاموا بتمزيق صور رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
حيث يجري التحقيق معهم. إلى ذلك 
قال مصدر قانوني ان تهمة السب 
والقذف هي األنسب والتي من املمكن 
أن توجه للمتهمني، الفتا إلى أن ما 
صدر عن املتهمني يش����كل جنحة 
والعقوبة القصوى جلرائم السب 

والقذف ال تتجاوز عامني سجنا.

»التربية«: »املمتازة« في 
حسابات 27 ألف معلم 
وإداري 24 يونيو املقبل

»اجلنائية« »أوقفت« ممزقي 
صور اخلرافي واحملمد

وصعوب���ة عاجه���ا وتوطنها 
في املستش���فى، وهي جرثومة 
متع���ددة املقاوم���ة للمضادات 

آخ����ر، أك����دت مص����ادر برملانية ل� 
»األنباء« ان توجه احلكومة في جلسة 
الغد سيكون طلب تأجيل مناقشة 
االستجواب املقدم لرئيس الوزراء إلى 
حني صدور قرار احملكمة الدستورية 
في االستجواب احملال إليها، مشيرة 
إلى أن األغلبي����ة البرملانية مؤيدة 
لرئيس ال����وزراء في اتخاذ ما يراه 
مناسبا. وأضافت املصادر: بالنسبة 
الوزراء  الس����تجواب نائب رئيس 
ووزير التنمية واإلس����كان الشيخ 
احمد الفهد ستطلب احلكومة إحالته 
إلى اللجنة التش����ريعية البرملانية 
لعدم دس����تورية محوري الرياضة 
واملجل����س األوملبي بحس����ب رأي 
»قانوني����ة الوزراء«، مش����يرة إلى 
تضام����ن احلكومة الكامل مع الفهد 
حتى في حال طلب صعود املنصة. 
وأمس أنهى النائبان مرزوق الغامن 
وعادل الصرعاوي بروڤة مناقشة 
استجوابهما. إلى ذلك، أعلن النائب 
مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي 
ستقدم اس����تجوابا جديدا لرئيس 
احلكومة عن قضايا مفاجئة ضمن 
مسؤوليات رئيس الوزراء. وأضاف 
في تصريح صحاف����ي في مجلس 
التعامل  األمة امس: عندم����ا ننهي 
مع االس����تجوابات املطروحة على 
جدول األعمال س����نقدم استجوابا 
في اس����رع وقت مكونا من 4 أو 5 
محاور رئيسية مرتبطة بعدة وزراء 
كان مجلس الوزراء ناقشها واتخذ 

فيها قرارات.

مريم بندق - حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 

هادي العجمي

وافق مجلس الوزراء مبدئيا على 
مشروع قرار كادر املعلمني املقدم من 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
أحمد املليفي. وكلف املجلس »اخلدمة 
املدنية« بوضع الضوابط واملعايير 
املطلوبة للصرف. ويجتمع »اخلدمة 
املدنية« اليوم لاعتماد النهائي، وقرر 
 املجلس تأجيل بحث قانون زيادة 
ال� 50 دينارا الى اجتماعه األحد املقبل. 
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء علي الراشد ان املجلس ينتظر 
ورود رأي إدارة الفتوى والتشريع 
حول مدى دس����تورية هذا القانون 
خصوصا فيما يتعلق مبسألة األثر 
الرجعي. وأضاف ان املجلس جدد 
4 سنوات ألربعة وكاء مساعدين 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
وهم: الوكيل املساعد لقطاع التعاون 
حمد املعضادي، الوكيل املساعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية جاسم أشكناني، 
التنمية  الوكيل املس����اعد لقط����اع 
االجتماعية أحمد الصواغ والوكيل 
القانونية  املساعد لقطاع الشؤون 
جمال الدوسري.هذا واعتمد املجلس 
إطاق اسمي املرحومني عبدالعزيز 
املس����اعيد وناص����ر اخلرافي على 
شارعني رئيسيني تقديرا لدورهما 
الكبير في مسيرة الكويت الصحافية 
والثقافية واالقتصادية. من جانب 

عبدالكريم العبداهلل

دق تقرير مهم حصلت عليه 
»األنباء« ناق���وس اخلطر ومت 
تداوله في تكتم شديد بانتشار 
وباء جرثومي »MRSA« وتوطنه 
العدان نتيجة  في مستش���فى 
تكرار واس���تمرار حدوثها منذ 
أوائل 2010 في العناية املركزة 
وبع���ض األقس���ام األخرى، ما 
أدى الى عق���د اجتماعات على 
مستويات عالية في املستشفى 
لوضع حلول للحد من االنتشار 

ومحاصرة الوباء.
انتش���ار  الى  التقرير  ونبه 
هذه اجلرثومة بشكل كبير في 
مستشفى العدان واستيطانها ان 
لم يتم اتخاذ اإلجراءات الازمة 

في ذلك.
ه���ذه  وتكم���ن خط���ورة 
اجلرثومة »MRSA« بشراستها 

البراك أعلن عن 
استجواب جديد لرئيس 

احلكومة من 4 أو 5 
محاور يقدم بعد االنتهاء 

من االستجوابات 
املطروحة في أسرع 

وقت

التجديد للمعضادي 
وأشكناني والصواغ 

والدوسري 4 سنوات 
وإطالق اسمي 

املساعيد وناصر 
اخلرافي على شارعني 

رئيسيني

»األنباء« تنفرد بنشر التقرير اخلاص الذي مت تداوله بتكتم شديد

جامعة UCLA األميركية تدير مستشفى مبارك

 انتشار وباء جرثومي مبستشفى العدان

»الصحة«: »املمتازة« بحسابات املستحقني نهاية األسبوع
حنان عبدالمعبود

أبل����غ وكي����ل وزارة الصح����ة د.ابراهيم 
العبدالهادي »األنباء« أن اتفاقية س����تبرم بني 
ال����وزارة وجامع����ة UCLA األميركية بلوس 
أجنيليس األميركية إلدارة مستش����فى مبارك 

الكبي����ر. إلى ذلك، علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة بالوزارة انه سيتم اليوم حتويل مكافآت 
األعمال املمت����ازة التي مت االنتهاء من تدقيقها 
ومراجعتها واعتمادها من مكتب الرقابة املالية 
الى البنوك احمللية. وأش����ارت املصادر الى ان 
املكافآت ستكون بحسابات املستفيدين نهاية 

األسبوع اجلاري على األكثر، الفتة الى ان هذه 
املكافآت خاصة بالشؤون اإلدارية وإدارة نظم 
املعلومات، والعاقات العامة، وبعض املكاتب 
اإلدارية بديوان عام الوزارة، وأكدت أنه ستتبعها 
حتويات أخرى ملناطق صحية وإدارات بعد 

التدقيق واملراجعة.

صورة زنكوغرافية للتقرير

احليوية، ومن املمكن ان تؤدي 
الى الوفاة، خصوصا للمرضى 
أصحاب املناعة الضعيفة. وأكد 
التقرير ان عدم السيطرة على 
هذا االنتشار الوبائي واستمرار 
حدوثه من شأنه ان يجعل هذه 
البكتيريا اجلرثومية مستوطنة 
في املستش���فى، وبالتالي فإنه 
سيعرض املرضى ملخاطر اكتساب 
وانتقال هذا النوع من البكتيريا 
والتي يصعب عاجها ملقاومتها 

للمضادات احليوية. 
ودعا التقرير الى توصيات 
يجب اتخاذها للحد من انتشار 
ه���ذا الوباء اجلرثوم���ي، منها 
زيادة عدد املمرضات ليتناسب 
مع عدد املرضى، وتوفير جميع 
وسائل غسيل وتطهير األيدي، 
باإلضافة الى التزام الطاقم الطبي 
والتمريض سياسة منع العدوى 

بغسيل األيدي.

ارتياح للنتائج املطمئنة 
عن صاحب السمو

4 ماليني من ورثة مبارك 
العبداهلل إلنشاء مركز 

لغسيل الكلى في »مبارك«

أعرب مجلس الوزراء 
عن االرتياح للنتائج املطمئنة 
عن الفحوصات الطبية التي 

أجريت لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ومتنى من املولى عز وجل 
ان يدمي على سموه نعمة 

الصحة والعافية وان يعود 
الى أرض الكويت ساملا 

معافى.

وافق مجلس الوزراء 
على قبول التبرع املقدم 
من ورثة الشيخ مبارك 

العبداهلل مببلغ 4 ماليني 
دينار إلنشاء وجتهيز 

مركز لغسيل الكلى 
مبستشفى مبارك الكبير.
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