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يعتمدها مجلس الوزراء بعد أن أصبحت في حكم التنفيذ إثر مضي 30 يومًا على إقرارها من مجلس األمة

زيادة الـ 50 اليوم بأثر رجعي من 2008

فرج ناصر

أعلن مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان الوزارة زودت ديوان احملاسبة 
بالتقارير والدراسات الفنية واملراسالت بني الوزارة واجلهات احلكومية 
والعطاءات وغيرها من املستندات اخلاصة مبشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد وذلك بناء على طلب ديوان احملاسبة وذلك متهيدا حلسم موضوع 
ترسية املناقصة، علما بأن جلنة املناقصات املركزية قامت بالترسية األولية 
على شركة هيونداي أقل األسعار بتكلفة مالية بلغت 738 مليون دينار. 
وفي السياق نفسه، اليزال مشروع وصلة الدوحة »مكانك راوح«، حيث 
ان الوزارة لم تعلن عن تأهيل الشــــركات الـ 24 التي تقدمت مبستندات 

للتأهيل عن طريق جلنة املناقصات املركزية.

عواصم ـ وكاالت: وسط 
اضراب عام شمل كل املدينة، 
شارك أكثر من 100 الف شخص 
أمس في مراســـم تشـــييع 
عشرات من الذين قضوا أمس 
األول فـــي مظاهرات »جمعة 
أطفال احلرية« بنيران قوات 
االمن في مدينة حماة على ما 

أفادت منظمات حقوقية.
ومبوازاة ذلك، نقلت قنوات 
فضائية عن نشطاء سوريني 
أن اجليش السوري استخدم 
مروحيـــات قامـــت بقصف 
عشوائي من رشاشاتها على 
متظاهرين كانوا يســـيرون 
بأعـــداد كبيرة فـــي مدينة 
جســـر الشـــغور قرب ادلب 
وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص 

هاجمت ليل أمس األول وفجر 
أمس مراكز للشرطة وللجيش 
الشـــعبي في منطقة جسر 
الشغور وأطلقت النار عليها 
ما أســـفر عن مصرع عنصر 
الشـــعبي وإصابة  باجليش 
إلى  شرطي بجروح، إضافة 

مقتل احد املهاجمني.
 تزامنـــا مـــع ذلـــك عقد 
الوطنـــي لدعم  »االئتـــالف 
الثورة« مؤمتره في العاصمة 
البلجيكية بروكســـل أمس.  
وقال املنظمـــون إن املؤمتر 
إلى »تنســـيق جهود  هدف 
العاملني فـــي اخلارج ودعم 
الســـورية سياسيا  الثورة 

وإعالميا وحقوقيا. 

»األشغال« زودت »احملاسبة«
مبستندات جسر جابر

»وصلة الدوحة«.. مكانك راوح

»االئتالف الوطني« يجتمع في بروكسل لدعم الثورة السورية 

السجن 30 عامًا غيابيًا على يوسف بطرس غالي إلدانته بإهدار املال العام

اآلالف يشيعون قتلى اجلمعة بحماة 

إنهاء خدمات معلمة وافدة وجهت طالبًا 
اجليش يحذر من مخطط لتقسيم مصر إلى 3 دويالت:لعدم احتقار  عاملة آسيوية مبدرسة في الصليبية !

نوبية في اجلنوب ومسيحية في الصعيد وثالثة إسالمية

اليمن: صالح أصيب بشظية استقرت قرب قلبه
وتضارب األنباء حول انتقاله إلى السعودية للعالج

في حادث مشابه لفصل الطفل املصري ابن 
الـ 10 سنوات باســـم محمد فتحي على خلفية 
سؤاله حول الثورة في الكويت، أقدمت وزارة 
التربية على فصل معلمة تعمل مبدرسة عبداهلل 
النوري االبتدائية في منطقة الصليبية ملجرد 
قيامهـــا بتوجيه تلميذ أهـــان إحدى العامالت 

اآلسيويات. 
وتتلخـــص الواقعة في توجيـــه تلميذ في 
الصف اخلامس االبتدائي اهانات إلحدى العامالت 
فتدخلت املعلمة الوافدة لتقوم بدورها التربوي 
في ضرورة احترام اآلخر حتى لو كان ضعيفا 
أو ذا وظيفـــة متواضعة، مؤكـــدة للتلميذ انه 
رمبـــا يكون هذا الذي نســـخر منه »أفضل منا 
عند اهلل« ولفتت نظـــره ونظر زمالئه إلى ان 
ذلك البلد الذي تنتمي إليه تلك العاملة صاحب 
حضارة عريقة، فضال عن تقدم ذلك البلد علميا 
وتكنولوجيا وصناعيا، فما كان من مديرة املدرسة 

إال ان وجهت إليها استفســـارا يتضمن عبارات 
لم تتفوه بها املعلمة.  

ووضعت األيام سريعا تلك املعلمة أمام مأزق 
جديد، عندما رأت مشاجرة بني طالبني، فراحت 
تفصـــل بينهما وحتثهما علـــى التواد واحملبة 
والتأسي بأخالق اإلسالم، ومن ضمن ما قالت 
لهما ان »اليهود يحترمون بعضهم، فما بالنا نحن 

املسلمني الذين نقتدي برسول اهلل ژ!«.
وفوجئت باستفســـار ينص على انها قالت 
للطالبني ان اليهـــود أفضل منكم، وعند رفض 
التوقيع على االســـتفسار تـــكرر مـــا حدث مع 
االستفسار األول بأن توقيعك للعلم فقط، ومت 

بعد ذلك صدور قرار بإنهاء خدماتها.
املعلمة ناشدت وزير التربية ووكيلة التعليم 
العام النظر بعني االعتبار الى انها لم تســـجل 
بحقها اي شكوى قبل ذلك ولم تقم إال مبا أماله 

عليها دورها التربوي واألخالقي.

القاهرةـ  وكاالت: قالت صحيفة »الشروق« املصرية 
املستقلة أمس ان القوات املسلحة لديها وثائق تشير 

الى مؤامرة لتقسيم مصر إلى ثالث دويالت.
وأضافت الصحيفــــة أن عددا من قيادات القوات 
املسلحة التقوا ظهر األربعاء املاضي مبمثلي ما يسمى 
»ائتالف مجلس قيادة الثورة املصرية« وقال العضو 
املؤسس باالئتالف محمد عباس »ان اللقاء كان مثمرا 
للغاية حيث اطلع ممثلو ائتالف مجلس قيادة الثورة 
علــــى وثائق تؤكد تعرض البالد ملؤامرة من أطراف 
داخلية وخارجية« لم يسمها. وقال عباس »إن هذه 
الوثائق تكشــــف عن عدة أهداف وهي الوقيعة بني 
الشعب والشرطة إلغراق البالد في الفوضى والتأثير 
على احلالة االقتصادية واالجتماعية والوقيعة بني 
األقباط واملســــلمني لزعزعة استقرار البالد وإظهار 
مصر في صورة ســــيئة توحي للعالم بوجود فتنة 

طائفية« وتهدف »املؤامرة« أيضا »إلى الوقيعة بني 
الشعب واجليش ملعاقبة القوات املسلحة على وقوفها 
إلى جانب الثورة وحمايتها وأيضا التأثير على القوة 

العسكرية للدولة وإضعافها«.
 وقال اجليش ان الهدف النهائي من كل ما سبق 
هو تفتيت مصر إلى دويالت صغيرة )دولة نوبية 
في اجلنوب وأخرى مســــيحية في الصعيد وثالثة 
إســــالمية في شمال البالد(. الى ذلك، قضت محكمة 
جنايات القاهرة غيابيا أمس بالسجن 30 عاما لوزير 
املالية األسبق يوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته 
وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه وغرامة مماثلة 
للمبلغ، ويأتي احلكم على غالي بعد إدانته بارتكاب 
جرمية اإلضرار العمدي باملال العام ومصالح الغير 
املعهود بها جلهة عمله والتربح للنفس والغير دون 

وجه حق.

عواصم ـ وكاالت: قالت هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي.بي.سي( أمس ان الرئيس اليمني علي عبداهلل 
صالح أصيب بشظية استقرت قرب قلبه وبحروق 
من الدرجة الثانية في الصدر والوجه أثناء الهجوم 
على قصره. وأضافت هيئة اإلذاعة البريطانية أنها 
علمــــت من »مصادر قريبة من الرئيس« ان شــــظية 
يبلغ طولها حوالي 7.6 سنتيمترات استقرت حتت 
قلبــــه، مؤكدة أنه لم يتضح هل ســــيحتاج الرئيس 

اليمني الى جراحة.
الى ذلك، تضاربــــت األنباء حول انتقال الرئيس 
اليمني الى الســــعودية للعالج فيها، وقال تلفزيونا 
»اجلزيرة« و»العربية« نقال عن مصادر مينية وسعودية 
ان الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح توجه أمس الى 
اململكة العربية السعودية لتلقي عالج طبي، وأعلن 
مصدر سعودي لـ »رويترز« أنه من املتوقع وصول 
الرئيس اليمني إلى الرياض خالل ساعات، إال أن نائب 

وزير اإلعالم اليمني نفى تلك التقارير.
مبوازاة ذلك، مت نقل رئيس الوزراء اليمني علي 

محمد مجــــور ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي 
ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني ونائب 
رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق امني ابوراس 
ونظيره لشؤون الدفاع واألمن راشد محمد العليمي، 
الى السعودية لتلقي العالج التي عرضت استضافة 
جرحى القوات احلكومية وقوات آل األحمر ألسباب 
إنســــانية، فيما جتددت املواجهات في تعز وصنعاء 

ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.
في الســــياق نفسه، كشف موقع الكتروني ميني 
امس عن قيام السعودية بوساطة لوقف إطالق النار 
املستمر منذ أسبوعني بني قوات الرئيس اليمني علي 

عبداهلل صالح والزعيم القبلي صادق األحمر.
ونقل موقع »مأرب برس« املســــتقل عن مصادر 
مطلعة قولها »ان وساطة سعودية قادها ولي العهد 
األمير سلطان بن عبدالعزيز مساء امس االول متكنت 
من التوصل لعقد هدنة لوقف إطالق النار بني قوات 
الرئيس علي عبداهلل صالح وأنصار الشيخ صادق 

األحمر«.

 مريم بندق ـ موسى أبوطفرة

أبلغت مصــــادر وزاريــــة مطلعة 
»األنباء« أن مجلس الوزراء سيعتمد 
في اجتماعه األسبوعي اليوم األحد زيادة 
الـ 50 دينارا ملــــن تزيد رواتبهم على 
1000 دينار وذلك بأثر رجعي. وكانت 
مصادر قانونية قد أكدت لـ »األنباء« 
أن الزيــــادة أصبحت في حكم التنفيذ 
اعتبارا من اليوم ملرور 30 يوما على 
تاريــــخ إقرارها من مجلس األمة دون 
 ان تقوم احلكومة بإعادتها الى املجلس 

أو الى احملكمة الدستورية.
وأكــــدت املصادر اســــتحقاق األثر 
الرجعــــي من عــــام 2008 وهو تاريخ 
الصرف ملن تقل رواتبهم عن 1000 دينار. 
في الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع 
في إدارة الفتوى والتشريع ان اإلدارة 
لم تبحث قانــــون زيادة الـ 50 دينارا 
بسبب عدم احالتها من اللجان املختصة 
في مجلس الــــوزراء الى اإلدارة حتى 
نهاية دوام اخلميس املاضي. واستغرب 
املصدر في تصريح خاص لـ »األنباء« ما 
أثير حول هذا املوضوع وموافقة إدارة 
الفتوى وبحثها للزيادة مجددا تأكيده 
ان اإلدارة لم تبحث الزيادة لعدم تلقيها 
القانون. وكان النائب د.يوسف الزلزلة 
قد أكد أن قانون الـ 50 أصبح حقيقة 
واقعة وان محاولة احلكومة تعطيله 
بتحويله إلى »الدستورية« التفاف على 
الدستور وضرب للتعاون بني السلطتني، 
وزاد الزلزلة: األثر الرجعي هو تطبيق 
ملبــــدأ العدالة واملســــاواة التي أقرها 
الدســــتور، لذلك فإن أي رأي حكومي 
مخالف يعتبر عبثا وأمرا غير منطقي. 
وفي اإلطار نفسه كشفت مصادر مطلعة 
لـ »األنباء« ان مجلس الوزراء سيبحث 
اليوم كادر املعلمني بتصوريه، والذي 
أقره مجلس اخلدمــــة املدنية، والذي 
تطالب به جمعية املعلمني التخاذ القرار 
في هذا الصدد. مــــن جهتها، اعتبرت 
جمعية املعلمــــني موقف الوزير احمد 
املليفي صادما ومتعارضا متاما مع كل 
األهداف والغايات الرئيسية من الكادر، 
مذكرة إياه مبا سبق أن وعد به املعلمني 
وقوله لهم: »لن نتجادل حول األرقام 
فمهما أعطيناكم فلن نوفيكم حقكم« 
ودعت اجلمعية املليفــــي الى العودة 

إلنصاف املعلمني.

لبنانيون وسوريون تظاهروا في ضاحية بيروت اجلنوبية تأييدا لألسد        )أ.ف.پ(

)أ.پ( مسن ميني خالل إسعافه بعد إصابته في االشتباكات بني قوات صالح ومؤيدي آل األحمر  

قبول طلبات املعلمني واملعلمات الوافدين غير املتواجدين في البالد

مطالبات بضرورة حسم األمور وحتقيق االستقرار السياسي النتشال البلد من حالة الركود

»التربية«: ممتازة القياديني 2500 للوكيلة و2000 لـ »املساعدين«
و1500 للمديرين واملوجهني و500 ملديري اإلدارات و400 للمراقبني

تباين نيابي حول »وثيقة التنحي«

مريم بندق

تنشر »األنباء« مبالغ املكافآت 
املمتازة املعتمدة للقياديني بوزارة 
التربية بحسب قرار ديوان اخلدمة 
املدنية رقم )9( الصادر في يونيو 
2010 والذي ينص على احلد االقصى 
للمكافــــآت والبالــــغ 2500 دينار 
الــــوزارة، 2000 للوكالء  لوكيلة 
املســــاعدين، 1500 ملديري عموم 
املناطق التعليمية و1500 للموجهني 
العامني. وستصرف الوزارة للفئات 
االخرى بدءا مــــن مدير ادارة فما 
دون املبالغ التي صدر بها قرار من 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي، 
وستكون 500 دينار ملدير االدارة 

و400 للمراقب واملوجه االول و300 
ملدير املدرسة واملوجه الفني، و250 
لرئيس قســــم ورئيس شــــعبة، 
و200 للمعلم واملدير املســــاعد، 
و150 دينارا لشــــاغلي الوظائف 
العامة. هذا واعطى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
تعليمات بقبول طلبات املعلمني 
واملعلمات الوافدين غير املتواجدين 
 »Twitter« في البالد.هذا وسجل في
ان مكافأة االداء للمعلمني امللتزمني 
بحقوق الطلبة تبلغ 8 آالف دينار 
الديوان زيادة  ســــنويا، واعتمد 
شــــهرية في رواتب احملاســــبني 

الوافدين.

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

تفاعلت قضية ما سمي بـ »وثيقة التنحي« التي أثارها النائب 
مسلم البراك خالل االعتصام الذي نفذته قوى شبابية وسياسية 
أثناء جتمهر »جمعة الرد« من خالل تداولها على املستوى النيابي 
جلهــــة التأييد أو الرفض باإلضافة إلى تنــــاول ما ورد في عنوان 
الوثيقة من ناحية دستوريتها من عدمه. النائب محمد املطير ناشد 
صاحب السمو األمير وضع حد لصراع أبناء األسرة احلاكمة الذي 
ظهر للعلن وبشكل ال يخفى على أحد وانعكس بشكل مباشر على 
مفاصل احلياة السياسية سواء في العمل احلكومي أو في مجلس 
األمة. من جانبه، أعلن النائب خالد السلطان تأييده لوثيقة التنحي 
بعدما آلت إليه أوضاع اجلمود والتراجع مبسار الكويت األمر الذي 
أدى لوجود تصاعد في غليان الســــاحة السياسية وتذمر الشعب 
الكويتــــي، كما أعلن النائب ناجــــي العبدالهادي تأييده ملا ورد في 
الوثيقة وانه سيوّقع عليها. إلى ذلك، قال النائب سالم النمالن ان 
ما يحدث في اآلونة األخيرة ما هو إال قضية حســــابات، مستذكرا 

حتذيره من توتر العالقة بني السلطتني في بداية تشكيل احلكومة 
اجلديدة. ولفــــت النمالن إلى ان تصويته فــــي مجلس األمة يأتي 
عن قناعة تامة وانه غير محسوب على أحد »ونحن نصّوت وفق 
مصلحة الكويت«. وفي هذا السياق، قال النائب صالح عاشور من 
على حسابه في موقع التواصل االجتماعي »تويتر« انه ال يؤيد ما 
سمي بوثيقة التنحي، معتبرا إياها غير دستورية. وأضاف بقوله 
ان أي حديــــث أو قرار للنواب واملجلــــس يجب ان يكون في قاعة 
عبداهلل الســــالم وليس خارجها. وقال النائب د.علي العمير: رأينا 
في رحيل الرئيس ونائبه أن كليهما مقّدم له استجواب ومن جنده 

أخل مبسؤولياته فسنؤيد طرح الثقة به بغض النظر عن اآلخر.
وفــــي موضوع آخر، توقعت مصــــادر نيابية ان تطلب اللجنة 
التشــــريعية البرملانية أجال جديدا مدته أسبوعان لدراسة املذكرة 
التي قّدمها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشــــؤون اإلســــكان 
والتنمية الشــــيخ أحمد الفهد حول اســــتجوابه املقّدم من النائبني 
مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي، معللة ذلك بعدم متكنها من دراسة 
ما ورد في املذكرة ومحاور االستجواب خالل فترة األسبوعني التي 

منحها إياها املجلس.

اقتصاديون لـ »األنباء«: حكم »دار االستثمار« 
تاريخي لصالح املساهمني والدائنني ويفتح آفاقًا 
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التفاصيل ص9 ٭

التفاصيل ص8 ٭

أحمد املليفي

املليفي: 8 آالف 
دينار مكافأة 

»األداء« سنويًا

الديوان اعتمد 
زيادة شهرية في 

رواتب احملاسبني 
الوافدين

التفاصيل ص 43 ٭

التفاصيل ص 47 ٭

على األقـــل. في املقابل قالت 
وزارة الداخلية السورية ان 
التفاصيل ص 45 ٭مجموعات »إجرامية مسلحة« 


