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مجلس الوزراء اعتمد الشمالي رئيسًا له .. وعني الهارون والفهد والعصيمي مفوضني جدداً في هيئة سوق املال للمدة املتبقية من عمر مجلس إدارة الهيئة

مجلس اخلدمة املدنية ينجز الكوادر والزيادات الثالثاء
مريم بندق

تأكي���دا ملا انفردت بنش���ره 
»األنب���اء« أول من أمس، علمت 
الوزراء  »األنب���اء« ان رئي���س 
باإلنابة ووزير الداخلية الشيخ 
أحم���د احلمود ت���رأس اجتماع 
مجلس الوزراء أمس ومت تشكيل 
املدنية برئاسة  مجلس اخلدمة 
نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 

مصطفى الش���مالي. هذا وحدد 
الوزير الشمالي موعدا الجتماع 
مجلس اخلدمة املدنية غداً الثالثاء 
لرفع توصية زيادة الرواتب الى 
مجلس الوزراء األحد املقبل في 
االجتماع الذي من املقرر ان يرأسه 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
 وبحس���ب املصادر، سيتم 
الزيادات ضمن ميزانية  اعتماد 

الع���ام املال���ي اجلدي���د 2012 � 
2013. ه���ذا وعلمت »األنباء« ان 
تكليف املجلس للشمالي تضمن 
تقريرا لزي���ادة رواتب العاملني 
في احلكوم���ة والقطاع اخلاص 
الى كوادر  واملتقاعدين، إضافة 
عديدة منها الفتوى والتحقيقات 
والكويتية واجلمارك ومهندسي 
اإلطفاء وغيرها، وانه سيتم إقرار 
الكوادر املستحقة »دون  جميع 

استثناء أي فئة مستحقة«. هذا 
واعتمد املجلس 3 مفوضني جدد 
في هيئة سوق املال للمدة املتبقية 
من عمر مجلس إدارة الهيئة وهم: 
الفهد  الهارون ود.فيصل  باسل 

ومشعل العصيمي.
 وفيم���ا لم يح���دد املجلس 
مشاريع القوانني التي ستطلب 
احلكومة ان تكون ضمن أولويات 
العمل م���ع مجلس األمة، علمت 

»األنباء« ان احلكومة ستخاطب 
املجلس الستعجال إقرار مشروع 
الذي  الوطنية  الوح���دة  قانون 
سبق أن رفعته احلكومة ويوجد 
اآلن على ج���دول أعمال اللجنة 
البرملانية. ونفت  التش���ريعية 
مصادر ان يكون املجلس تطرق 
الى تعيني محافظ جديد للبنك 

املركزي.
التفاصيل ص3 و7 ٭

التفاصيل صفحة )27-26(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله الشيخ أحمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح

األمير يتبرع بـ 5 ماليني دوالر  ملساعدة الشعب السوري
03 ويفتتح املؤمتر الـ 18 لالحتاد البرملاني العربي اليوم

مصادر: ميناء مبارك محسوم ولن نناقشه مع املالكي

الروضان: إجراءات صرف كادر املعلمني »مطمئنة«

توجه لفتح الزيارات وااللتحاق بعائل للسوريني

محمد هالل الخالدي

الوكيل املساعد للشؤون  أكدت 
اإلداري���ة بوزارة التربية عائش���ة 
الروض���ان انتهاء ف���رق العمل من 
تعديل بيانات جميع معلمي املرحلة 
املتوس���طة ملنطقت���ي الفرواني���ة 
التعليمية، وأعلنت عن  واألحمدي 
ق���رب االنتهاء من تعدي���ل بيانات 
معلمات رياض األطفال بنهاية هذا 

األسبوع، وأشارت الى ان فرق العمل 
التي مت تش���كيلها من قبل موظفي 
الشؤون اإلدارية باملناطق التعليمية 
والوزارة لتطبي���ق قانون 2011/28 
املتعل���ق بتعديل االمتيازات املالية 
للمعلمني، تواصل العمل على فترتني 
صباحية ومسائية وبكامل طاقتها 
من أجل حتقيق هذا اإلجناز، وطمأنت 

جموع املعلمني حول سير العمل.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

أبلغت مصادر مطلعة »األنباء« 
ب����أن وزارة الداخلية تتجه لفتح 
املج����ال أمام ش����رائح بعينها من 
السوريني إلحضار أسرهم بسمات 
التحاق بعائل وزيارات، مشيرا الى 
ان هذا التوجه جاء بعد مطالبات 

نيابية بهذا اخلصوص العتبارات 
إنسانية. من جهة أخرى، أكد مصدر 
أمني مطلع ان إدارة خفر السواحل 
بصدد  تسليم 11 صيادا عراقيا كانوا 
على منت زورق للصيد داخل املياه 
اإلقليمية وكانوا على عمق 2 ميل 
بحري الى السلطات العراقية في 

غضون ساعات.

بيان عاكوم

كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي سيصل إلى الكويت 
في 14 اجلاري، آملة ان توطد هذه الزيارة العالقات 
بني البلدين لتكون عالقات طبيعية وجيدة وبعيدة 
عن أي توتر. وبخصوص امللفات التي سيناقشها 
املالكي، قالت املصادر ان املناقشات ستتركز على 
العالق���ات الثنائية الى جانب امللفات العالقة بني 
البلدين. وبس���ؤال املصادر عما إذا كانت ستتم 

مناقشة ملف ميناء مبارك، قالت: ال يوجد شيء 
نناقشه في هذا املوضوع، وميناء مبارك موجود 
وسيبقى والعمل يجري فيه حاليا. أما بخصوص 
املطالب العراقية حول خروج العراق من الفصل 
الس���ابع وإذا أثار املالكي ه���ذا املوضوع، فقالت 
املصادر ان الكويت لي���س بيدها خروج العراق 
أو دخوله للفصل السابع، إمنا القرار يعود لألمم 
املتحدة، الفتة الى ان تنفيذ العراق كامل التزاماته 
جتاه الكويت س���يؤدي الى خروجه تلقائيا من 

الفصل السابع.

محمد العدساني

العدساني إلى أملانيا الستكمال 
العالج وإجراء فحوصات معتادة

غادر البالد صباح أمس رئيس مجلس األمة 
األس���بق محمد يوسف العدساني متوجها الى 
جمهورية أملانيا االحتادية الس���تكمال العالج 
وإجراء الفحوصات الطبية املعتادة. كل التمنيات 

بالعودة للعدساني سليما معافى.
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