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»األڤنيوز« األول لفئة املجمعات التجارية ضمن جوائز الشيخ 
ناصر سعود الصباح للتميز العقاري من احتاد العقاريني

العتيبي: صاحب السمو وقع مرسوم كادر املعلمني 
29وسينشر في اجلريدة الرسمية بعدد األحد 06

الشمالي لـ »األنباء«: زيادة الرواتب قبل يناير
اخلالد: سفيرنا في طهران إلى عبادان غداً لالطمئنان على املاجد واليحيى ..واجلاراهلل: إغالق ملف انضمام األردن واملغرب ملجلس التعاون

خالد بن سالمة متسلما جائزة »األڤنيوز« درع تذكارية وعقد من الورود للنائب السابق د. جمعان احلربش

ماضي الهاجري - بيان عاكوم

مع بدء عمل احلكومة اجلديدة 
ـ القدمية قال وزير املالية ووزير 
ان  الشــــمالي  الصحــــة مصطفى 
احلكومة ماضيــــة في العمل على 
زيادة رواتب جميع موظفي الدولة 
ممن ليس لديهــــم كوادر وظيفية 
علــــى ان تنجزها قبل نهاية العام 
احلالي ليتم نقاشها مبجلس الوزراء 
واتخاذ القرار املناسب بشأنها.  في 
سياق آخر، أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد أن سفيرنا في طهران 
مجدي الظفيري سينتقل إلى عبادان 
غدا )السبت( مكان احملتجزين رائد 
املاجد وعــــادل اليحيى لالطمئنان 
عليهمــــا ولإلشــــراف على اطالق 

ســــراحهما وتأمني وصولهما إلى 
الكويت وإنهاء اإلجراءات املعتادة 
معربــــا عــــن أمله في أن يســــرع 
وجود سفيرنا بعبادان في تأمني 
وصولهمــــا إال أنه لم يحدد موعد 
إطالق سراحهما. من جهة ثانية، أكد 
وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد 
اجلاراهلل على هامش مشاركته في 
االحتفال بالعيد الوطني البحريني 
ان ملــــف انضمام االردن واملغرب 
اغلــــق ولن يكون هنــــاك انضمام 
كامل الى مجلــــس التعاون وامنا 
سيكون هناك تنســــيق وتعاون 
وشراكة استراتيجية ليس لها عالقة 
باالنضمام، مشيرا الى ان هذا توجه 
خليجي اعتمد من دول اخلليج وقال: 
نحن في كامل سعادتنا بان تكون 

هذه العالقة استراتيجية. مصطفى الشمالي

صورة زنكوغرافية من كتاب وكيل الصحة إلى ديوان اخلدمة املدنية

معضلة »احمللل«.. تضارب حول موافقة مزيد على التوزير.. واستمرار اجلدل بشأن دستورية مرسوم احلّل

مذكرة من النائب العام بضبط وإحضار 9 نواب سابقني 
متهمني باملشاركة في اقتحام مجلس األمة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
أمير زكي ـ سامح عبدالحفيظ 
هادي العجمي ـ ناصر الوقيت

تسلمت اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية مساء أمس مذكرة صادرة 
من احملامي العام ضرار العسعوسي 
تتضمــــن ضبط وإحضــــار 9 نواب 
اتهموا باقتحــــام مجلس  ســــابقني 
األمــــة. وأوضحت مصــــادر مطلعة 
لـ »األنبــــاء« ان النواب الســــابقني 
املطلوبني هــــم: د.وليد الطبطبائي، 
الطاحوس،  البراك، خالــــد  مســــلم 
فالح الصواغ، فيصل املسلم، سالم 
النمالن، محمد املطير، مبارك الوعالن 
ود.جمعان احلربش. وأكدت املصادر 
املباحث  ان تعليمات عليــــا لرجال 
اجلنائية بانتهاج أسلوب يتمثل في 
االتصال مبحامي النواب الســــابقني 
وليس النواب أنفسهم، والطلب من 
احملامني ان يراجع النواب السابقون 
الدور الثامن في قصر العدل، بحسب 

مواعيد حددتها النيابة العامة.
هذا والتــــزال احلكومة تدور في 
التي اعترت  املثالب  حلقة تصويب 
إجراءات حل مجلس األمة وتشكيل 
الــــوزارة اجلديــــدة جلهة حتصني 
خطواتها املقبلة وسد جميع الثغرات 
التي من املمكن ان يســــتند إليها في 
الطعن باإلجراءات وجتنب اي خلل 
دستوري مقبل. وأمس أنهت احلكومة 
إلى حد ما معضلة الوزير احمللل رغم 
استقرار آراء أغلب اخلبراء القانونيني 
على جواز تشكيل الوزارة في حالة 
حل املجلس دون وزير محلل أو في 
حال عرضت الــــوزارة على النواب 
ومت رفضها. مصادر مطلعة أبلغت 
»األنباء« أن النائب الســــابق حسني 
مزيد عرضت عليه احلقيبة الوزارية 
»األشغال« أو »البلدية« أو »الشؤون« 
ليكون الوزير احمللــــل احملتمل في 
احلكومة اجلديدة. مصادر مقربة من 
مزيد قالت لـ »األنباء« إنه اشــــترط 
لقبول الوزارة االستمرار في التشكيل 
احلكومي في الــــوزارة املقبلة التي 

ورفع تقرير مفصل عن ذلك متضمنا 
الرؤية النهائية آللية املعاجلة مبا فيها 
ضرورة إصدار مراسيم جديدة من 
عدمه. وأوضحت املصادر أن القضية 
رمبا تأخذ وقتا قصيرا في الدراسة 
واملعاجلة للمباشــــرة في إجراءات 
التصويب مع بداية األسبوع املقبل. 
وأمس أعلن النائب السابق سعدون 
حماد بواسطة محاميه ناصر الدويلة 
عزمه الطعن فــــي حل مجلس األمة 
وبطالن اإلجراءات املسببة ملرسوم 
احلل على أن يقدم الطعن للمحكمة 
األحــــد املقبل. من جهــــة ثانية، أكد 
وجهاء قبيلتي سبيع والسهول دعمهم 
للمرشح احملامي احلميدي السبيعي 
فــــي االنتخابات البرملانيــــة املقبلة 
الوجهاء  بالدائرة اخلامســــة. ودعا 
أبناء القبيلتني إلى التضامن واالحتاد، 
والتصويت لصالح احملامي السبيعي 
ملا يتمتع به من سمعة طيبة، ودوره 

الفاعل في الساحة السياسية.

ستعلن بعد ظهور نتائج االنتخابات. 
وأكدت املصادر ذاتها أن مزيد رفض 
رفضا قاطعا أن يكون وزيرا محلال 
لفترة الشــــهرين فقط وأن شــــرط 
استمراره في احلكومة اجلديدة هو 
أساس موافقته على مبدأ املشاركة في 
الوزارة احلالية.  والحقا أكد مصدر 
في مجلس الوزرراء أن مزيد لم يعد 
نائبا ليتم توزيره كنائب محلل مشيرا 
إلى أن ما مت تداوله بهذا الشأن غير 
صحيح.  بعد هذه اخلطوة يبقى أمام 
احلكومة معضلة معاجلة الشبهات 
التي اعترت إجراءات مرســــوم حل 
مجلس األمة، حيــــث التزال اللجنة 
القانونية الوزارية املشكلة تتدارس 
جميع االفتراضات املطروحة إلمكانية 
الطعن بإجراءات احلل وفرص الطعن 

بها وسبل مواجهة ذلك.
مصادر وزارية أكدت لـ »األنباء« 
أن مراجع سياسية عليا شددت على 
فريق اخلبراء الدستوريني بضرورة 
معاجلة اي خطأ شاب اجراءات احلل 

)كرم ذياب( النائب السابق صالح عاشور بني أهله ومحبيه بعد إطالق سراحه مساء أمس األول  

عاشور: البنوك 
دخلت في لعبة 

سياسية
أكد النائب السابق صالح 

عاشور أن بعض البنوك دخلت 
في لعبة سياسية على خلفية 

قضية اإليداعات املليونية 
مشددا على أن القضاء سيكون 

هو الفيصل في هذه القضية.
وأكد عاشور من أمام مبنى 

مجلس األمة بعد اإلفراج عنه 
ودفع الكفالة املالية 5 آالف 
دينار أن ما نسب إليه هو 

قضية كيدية واضحة غرضها 
معروف، مشيرا إلى أن ما 
أودعه من مبالغ كان بعلم 
املسؤولني في البنك الذي 

سيقوم مبقاضاته لرد اعتباره.
وأمس ارتفع عدد النواب 

السابقني الذين مت التحقيق 
معهم على خلفية اإليداعات 

املليونية إلى 12 نائبا بعد 
استدعاء النيابة لثالثة من 

الدائرة اخلامسة وواحد من 
»الرابعة«، حيث مت التحقيق 

معهم في القضية ذاتها.

 »األشغال«: 4 مليارات دينار لتنفيذ
 157 مشروعًا و426 عقدًا بخطة التنمية

وكيل الصحة يؤكد ما نشرته »األنباء«: 
رفعنا زيادات األطباء  إلى »الديوان« 

وقبلها زيادات الفنيني واإلداريني

حنان عبدالمعبود

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عدد أمس عن زيادات األطباء من 
بشريني وأسنان، أكد وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي 
صحة ما نشرناه من زيادات مت رفعها بالفعل الى ديوان اخلدمة 
املدنية متهيدا لعرضها على مجلس اخلدمة املدنية وإقرارها.

وقال العبدالهادي فـــي تصريح له »ان الكتاب املوجه الى 
ديوان اخلدمـــة املدنية صحيح، وهناك كتـــب أخرى مماثلة 
مت رفعهـــا من قبل الوزارة للمطالبـــة بتطوير بعض الكوادر 
األخرى، حيـــث رفعنا أوال كتابا لـــكادر الفنيني، وكتابا آخر 
مماثال لـــكادر اإلداريني، وتاله في املرتبة الثالثة كادر األطباء 
من بشـــريني وأسنان، مما يعني ان كادري الفنيني واإلداريني 
لهما أسبقية التقدمي، ولكن ستتم املوافقة عليها جميعا، حيث 
عقدنا اجتماعات مع الديوان ملناقشة البنود املتعلقة بزيادات 

كل الكوادر املقدمة.

املصريون يقتربون من منح 
اإلسالميني أكبر كتلة في البرملان

فرج ناصر

أكد الوكيل املساعد لقطاع التخطيط واملتابعة بوزارة األشغال 
محمـــد بن نخي ان خطة التنمية املعدة من قبل الوزارة للعام 2011 
ـ 2012 تشـــمل 157 مشروعا و426 عقدا بتكلفة كلية تصل الى 4.2 
مليارات دينار. وأضاف ان موظفي الوزارة مقسمون حسب املؤهل،وقد  
وصل عددهم الى 10057 موظفا يشـــغل الكويتيون 9298 وظيفة، 

بينما يشغل األجانب 759 وظيفة فقط.

القاهرة ـ رويترز: في اليوم الثاني واألخير من املرحلة الثانية 
لالنتخابات البرملانية والتي جترى على ثالث مراحل، أدلى املصريون 
بأصواتهم امس ومن املرجح أن يســـتحوذ اإلسالميون على أكبر 
كتلة في البرملان بعد اكتســـاحهم لنتائـــج املرحلة األولى. غير ان 
املعسكر اإلسالمي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليني كما يرى 
محللـــون فرصة لتوصيل أصواتهم فـــي البرملان اجلديد. وحصل 
حزب »احلرية والعدالة« التابع جلماعة االخوان املسلمني على أكبر 
نســـبة من األصوات في املرحلة األولى والتي بلغت نحو 37% في 
حني احتل حزب النور الســـلفي املركز الثاني بحصوله على %24 
من األصوات، ومن املتوقع ان تعلن نتائج املرحلة الثانية بعد غد 
األحد. وســـعى الليبراليون إلنعاش حمالتهم االنتخابية الجتذاب 
املزيد من الدعم رغم أن احملللني ال يتوقعون تغييرا كبيرا لالجتاه 
السائد في التصويت في املرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة اإلقبال 
كبيرة أيضا. وقد تنافس بانتخابات املرحلة الثانية 3327 مرشحا 
من بينهم 1116 مرشـــحا للفوز بــــ 60 مقعدا بالنظام الفردي و2211 
مرشحا للفوز بـ 120 مقعدا بنظام القوائم احلزبية. وكانت اللجنة 
القضائية العليا لالنتخابات قررت تأجيل التصويت بثالث دوائر 
انتخابية هي الثانية مبحافظة البحيرة والثانية مبحافظة سوهاج 

واألولى مبحافظة املنوفية.

الطاحوس حذره من جتاهل االتفاقيات.. و»العمل الدولية« أكدت أن القانونيني مظلومون 

املليفي للقانونيني املضربني: االتفاقيات الدولية
 ال تلزمني  وسأعاقبكم بالقانون 

02احلرس الوطني ينفذ بياناً عملياً حلماية املنشآت احليوية ومنع التخريب والفوضى

التفاصيل ص8 ٭صورة زنكوغرافية من قرار مجلس الوزراء 

أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي

في أول تصريح له بعد توليه 
وزارة العدل في التشكيل احلكومي 
اجلديد صعد الوزير أحمد املليفي 
ضد القانونيني املضربني، وقال 
»أنا قانوني وســـأطبق القانون 
عليكـــم«، وتابـــع: االتفاقيات 
الدولية غير ملزمة لي وسأوقع 

عقوبات ضد املوظفني املضربني 
عن العمل.

تصريحـــات املليفي أحدثت 
دويا تـــردد صداه على أكثر من 
صعيد، حيث أكد النائب السابق 
خالد الطاحـــوس ان االتفاقيات 
الدوليـــة التي صادقـــت عليها 
حكومة الكويت تعتبر أعلى من 
القانون وملزمة وانتهاكها مخالفة 

وإساءة لسمعة الكويت، ومصادرة 
حق العمال أمر ســـنتصدى له 
متى مت املساس به، الرأي نفسه 
أكده رئيس احتاد عمال البترول 
عبدالعزيز الشرثان الذي نصح 
الوزير بعـــدم مجانبة الصواب 
وإال فسيخسر كثيرا، فيما أكدت 
نقابة القانونيني استمرارها في 
اإلضراب حتـــى تتحقق جميع 

مطالبها، وشـــددت النقابة على 
إقامة إضراب االثنني أمام ديوان 
إلى ذلك، أكدت  املدنية.  اخلدمة 
منظمة العمل الدولية أن اسلوب 
التهديد ليس في مصلحة الكويت 
وال ميكن ألي دولة التنصل من 
التزاماتها الدولية وأن ما يجري 

للقانونيني إجحاف واضح. 
التفاصيل ص8 ٭

التفاصيل ص10 و11 ٭

التفاصيل ص4 ٭

جابر املبـــارك. وعلمت »األنباء« 
ان املجلس اتخذ في اجتماعه أمس 
األول قرارا بتشكيل جلنة لإلعداد 
لالنتخابـــات البرملانية اجلديدة 
برئاسة وزارة الداخلية تضم في 

برئاسة »الداخلية« وعضوية 7 وزارات وتعقد أول اجتماعاتها األحد

مجلس الوزراء اعتمد جلنة االنتخابات
عضويتها ممثلني عن وزارات العدل 
والشـــؤون االجتماعية والعمل 
والتربية واملالية واإلعالم وبلدية 
الكويت.  وقالت مصادر مطلعة 
فـــي تصريح خاص ان االجتماع 
األول للجنة سيكون عند العاشرة 
والنصف من صباح بعد غد األحد 
مبقر األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بقصر الســـيف. وخاطب األمني 
العام ملجلس الوزراء عبداللطيف 
الروضان الوزراء املعنيني لترشيح 
أحـــد الوكالء املســـاعدين ممثال 
للوزارة. هذا، وتوقعت املصادر 
ان يتخذ املجلس في اجتماعه بعد 
غد اإلجراءات الدستورية املطلوبة 
على صعيد »عقدة احمللل« أو ما 
يثار حول مرسوم حل املجلس. 
على الصعيد نفسه، كشف وكيل 
وزارة العدل عبدالعزيز املاجد ان 
املجلس األعلى للقضاء أصدر أمس 
قرارا بتشكيل اللجنة االستشارية 
برئاسة املستشار أحمد العجيل 
والتـــي تتولى مهمة اإلشـــراف 
العملية  الكامل علـــى  القضائي 
االنتخابيـــة. وبالنســـبة للجنة 
اإلدارية والفنية من وزارة العدل 
قال املاجد انه مت تشكيل اللجنتني 

بإشرافه شخصيا.

مريم بندق - أسامة أبو السعود

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا 
عند العاشرة والنصف من صباح 
بعد غد األحد برئاســـة الشـــيخ 

التفاصيل ص34و35 ٭

»األنباء« تنشر على موقعها  www.alanba.com.kw  أسماء  1060 طالبًا 
وطالبة دعاهم برنامج »إعادة الهيكلة« لتحديث بياناتهم بدءاً من األحد  
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