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اخلرافي: منر مبرحلة حرجة ونحتاج إلى احلوار 
09والتقارب بني أبناء دول »التعاون«

ألصحاب الرواتب الضعيفة ضمن 3 بدائل منها »زيادة مقطوعة«.. ومجلس اخلدمة املدنية كلف الديوان و»املالية« حساب تكلفة التعديل مع البدائل ويجتمع مجدداً خالل أيام

مبلغ مالي و30٪ على أساسي الكويتيني و50 ديناراً للوافدين
أحمد الشحومي يرد على الداعية  

حمد السنان حول االنتخابات األخيرة :

»الصحة«: كشوف 
رؤساء األقسام جاهزة

اعتصام حاشد  للنقابات 
اليوم ردًا على عدم

 إقرار الكوادر

»األنباء« تكشف 
بالوثائق أزمة كادر 
املعلمني اجلديد

شرق ليبيا يتحدى طرابلس 
ويعلن برقة إقليمًا فيدراليًا 

حنان عبدالمعبود

 كش�����فت مص���ادر م���طلع���ة 
ل� »األنباء« ان مديري املستشفيات قد 
انتهوا من جميع الترشيحات اخلاصة 
برؤساء األقسام، ومت إرسالها لوزارة 
الصحة، مبينة انها في الوقت احلالي 
على مكتب الوزير العبيدي. وأعرب 
الكثير من مديري املستشفيات عن 
أملهم في أن يتم اعتماد اختياراتهم 
للمرشحني لرئاسة األقسام، وذلك 
من مبدأ حتمل املسؤولية في العمل، 
متمنني أال يتم هدم ما بدأته الوزارة 
من إصالح خالل الفترة الس���ابقة. 
كما أبدى البعض منهم تخوفه من 
ان يتم التغيير في بعض األسماء 
بحيث تكون أقل كفاءة، وتكون فقط 
ناجتة عن ضغوط نيابية ملصالح 
انتخابية أو ضغوط حزبية، وتصفية 
حسابات، أو على أساس طائفي. وقد 
أكدت عدة مصادر ان هناك حتركا 
نيابيا قد بدأ ملصلحة البعض ممن 
هم غير مؤهل���ني، مبينة ان هناك 
أطباء عليهم عقوب���ات ناجتة عن 
مخالفات مت طرح أسمائهم بالفعل 

من قبل نواب وأحزاب.

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس االحتاد العام لنقابات 
عمال الكويت فايز الديحاني تنظيم 
االحتاد اعتصامًا حاشداً في السابعة 
من مساء اليوم مبقر االحتاد مبيدان 
حولي ومبشاركة االحتاد العام واحتاد 
النقابات  البترول ومختل����ف  عمال 
العمالية ردا عل����ى مماطلة مجلس 
اخلدم����ة املدنية في إق����رار احلقوق 
العمالية املشروعة والعادلة لعمال 
الكويت مبختلف اجلهات  وموظفي 
احلكومية. وعن الوصول إلضراب 
شامل قال: »سنعلن اليوم اآللية التي 
سنتبعها للوصول ألعلى سقف حتى 

تتحقق مطالبنا العادلة«.

تأكيدا للخبر ال����ذي انفردت به 
»األنباء« حول وجود أزمة بني جمعية 
املعلمني وديوان اخلدمة املدنية بسبب 
تفس����ير قان����ون 2011/28 اخلاص 
مبسميات ومكافآت املعلمني، حصلت 
»األنباء« على نسخة من الكتاب املوجه 
م����ن رئيس ديوان اخلدم����ة املدنية 
عبدالعزي����ز الزبن وال����ذي يرد فيه 
على 19 سؤاال وجهتها وزارة التربية 
تطلب فيها تفسير وتوضيح بنود 
قان����ون كادر املعلمني اجلديد، حيث 
تضمن رد الديوان تفسيرات اعتبرها 
رئيس جمعية املعلمني متعب العتيبي 
مخالفة للقانون وفيها محاولة تضييع 
وتأخير حلقوق املعلمني التي صدرت 
بقانون من مجلس األمة وصادق عليه 
صاحب السمو األمير ونشر باجلريدة 

الرسمية.

� وكاالت: بعد عام  طرابل���س 
التي  الليبية  الثورة  على انطالق 
القذافي،  أطاحت بالعقيد معم���ر 
أعلن زعماء مدنيون في محافظة 
برقة شرق ليبيا والتي تضم أغلب 
نفط البالد إنش���اء مجلس إلدارة 
شؤون احملافظة. ورغم أن االعالن 
ال يتمتع بقوة رسمية لكنه يضع 
التي يشيع بني سكانها  احملافظة 
منذ سنوات االستياء مما يعتبرونه 
إهماال من جانب حكام طرابلس على 
طريق الصدام مع املجلس الوطني 

االنتقالي.

العوازم هم أهل الكويت احملبون لها 
واملخلصون لترابها 

وال يوجد من يراهن على وطنية نوابهم 
في جميع املجالس السابقة

كلنا مواطنون متساوون 
في حب الكويت 

واحلفاظ على وحدتها 
و  أحتدى السنان أن 

يثبت أنه ميلك 2000 
صوت في »األولى«

التفاصيل صفحة )27-26(

اشترك واربح 
عشرات آالف الهدايا الفورية

وفـرص غيـر محـدودة 
للربح في السحوبـات

أحمد الشحومي

املويزري يصدر قرارًا مفاجئًا بتكليف 
املال مديرًا عامًا لـ »السكنية«

حمد العنزي

في مؤشر لتعيني مدير عام جديد للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية كشفت مصادر ان وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة شعيب املويزري أصدر قرارا وزاريا 
بتكليف نائب املدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص صبحي املال 
القيام بأعمال املدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي 

الفوزان الذي يقوم بإجازة خاصة مفاجئة ملدة أسبوعني.
وأوضح���ت املصادر ان هذا الق���رار يأتي قبل أيام من وضع 
الوزير للهيكل اجلديد املتوقع إصداره قريبا، وبعد زيادة الهوة 
بني الوزير املويزري واملدير العام م.علي الفوزان الذي لم يحضر 
اجتماع أمس األول الذي ضم قي���ادات وزارات النفط والبلدية 
والكهرباء واملاء والدفاع واملؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية 
والذي كان معدا له مس���بقا. يذكر ان هناك عددا من نواب املدير 
العام الذين انتهت خدمتهم وفترتهم القانونية واليزالون على 

رأس عملهم والذين لم يتم التجديد لهم إلى وقتنا هذا.

فوز الكندري بعضوية »البلدي«

النائب صالح عاشور يسلم صحيفة االستجواب ألمني عام املجلس عالم الكندري 

عاشور يستجوب رئيس الوزراء عن اإليداعات والتحويالت 
والبدون وعدم تطبيق القانون وبرنامج عمل احلكومة

العبداهلل: املبارك سيصعد املنصة ولن يطلب السرية أو اإلحالة 
أكد وزير اإلعالم الش���يخ محمد العبداهلل أن 
سمو الشيخ جابر املبارك أكد عزمه صعود املنصة 
وعدم رغبته في طلب جلس���ة س���رية ملناقشة 
االستجواب وانه ال نية لديه اطالقا للتأجيل أو 
استخدام حق طلب التحويل أو اللجوء للمحكمة 
الدستورية أو اللجنة التشريعية، ليثبت بالفعل 
ما قاله مرارا انه أتى لإلجناز وفق نهج مختلف 

ليترجم بشكل فعلي أوامر صاحب السمو األمير 
وأمنيات الشعب الكويتي. وتابع الوزير في حديث 
لتلفزيون الكويت ان س���مو رئيس الوزراء قال 
ان علينا أن نعي جميعا ان الفترة احلالية فترة 
إجن���از ومطلوب من الس���لطتني رد التحية الى 
الشعب الكويتي إلجناز القوانني املهمة دون ان 

يعيقنا في ذلك اجلانب الرقابي.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
فليح العازمي ـ ناصر الوقيت

ق����دم النائب صالح عاش����ور أمس اس����تجوابا 
 لس����مو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك يقع في 

5 محاور.
وجاء احملور األول في اس����تجواب عاش����ور عن 
تهاون احلكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال 
السلطة في قضية اإليداعات البنكية باملخالفة ألحكام 

القانون والدستور.

أم����ا احملور الثاني فكان ع����ن التهاون واملماطلة 
والتسويف في تطبيق القانون، في حني حتدث احملور 
الثالث عن التفريط في املال العام واالعتداء والتجاوزات 

املالية في قضية التحويالت اخلارجية.
وجاء احملور الرابع من اس����تجواب عاشور عن 
قضية الب����دون وتعريض املصال����ح العليا واألمن 
الداخلي للخطر، في حني نص احملور اخلامس على 
عدم تقدمي احلكومة برنامج عملها مبا ميثل انتهاكا 

صارخا للدستور.
التفاصيل ص8 و10و11 ٭

إيران تسمح بتفتيش موقع بارشني
عواصم � وكاالت: بعد رفضها مرتني السماح 
ملفتش����ي األمم املتحدة بدخول����ه، أبدت إيران 
استعدادها للس����ماح للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بتفتيش موقع بارشني العسكري الذي 
يتردد أنه جزء من برنامج سري إيراني لألسلحة 
النووية. ونشرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية 
)إيسنا( بيانا ملكتب الشؤون اإليرانية بالوكالة 
الدولي����ة للطاقة الذرية في ڤيينا جاء فيه انه 
قد يسمح بتفتيش موقع بارشني بعد تسوية 
التفاصي����ل ذات الصلة. وق����ال رئيس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية فريدون عباسي األسبوع 
املاضي إنه على الرغم من أن تفتيش املوقع ليس 

إلزاميا فإنه ممكن إذا منحت السلطات املختصة 
تصريحا بذلك،  ومع ذلك نفى عباسي أن موقع 
بارشني يستخدم في أنشطة نووية. من جانبه، 
توعد وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا إيران 
بعمل عسكري ملنعها من امتالك سالح نووي 
إذا فشلت الديبلوماسية. وقال في تصريحات 
أدلى بها أمام منظمة »ايباك« أكبر لوبي يهودي 
في الواليات املتحدة: ان العمل العس����كري هو 
البديل األخير إذا فشلت كل الوسائل األخرى، ال 
يظنن أحد ان هذا مجرد تهديد أجوف، سنتحرك 

بالتأكيد إذا فشلت الديبلوماسية.
التفاصيل ص50 ٭

بداح العنزي

الفرز  النهائية لعمليات  النتائج  أس����فرت 
اخلاصة باالنتخابات التكميلية للمجلس البلدي 
عن الدائرة الرابعة )حولي( عن فوز املرش����ح 
عبداهلل الكندري باملرك����ز األول بعد حصوله 

على 2394 صوتا.
وعقب اعالن النتيجة بفوز الكندري قال: أشكر 
جميع الناخبني واملرشحني املنافسني، متمنيا أن 

يكون عند حسن الظن به ومؤكدا انه سيلتزم 
ببرنامجه االنتخاب����ي الذي أعلنه خالل األيام 
املاضية في حملته االنتخابية وذلك بالتعاون مع 
زمالئه أعضاء املجلس البلدي. وأضاف الكندري 
انه سيعمل مع اخوانه وأخواته أعضاء املجلس 
البلدي على االرتقاء بالعمل البلدي، متمنيا أن 
يكون هناك تع����اون فعال بني املجلس البلدي 

والبلدية لصالح الوطن واملواطن.
التفاصيل ص 13 ٭

)محمد ماهر( أنصار الكندري يحملونه على األعناق فرحا بفوزه  
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اقتصاد

محليات

33

مروان بودي

سمو الشيخ جابر املبارك

علي باباجان

الشيخ محمد اجلراح

بودي: 10.6 ماليني دينار 
أرباح »طيران اجلزيرة«

 لعام 2011

اجلراح: 19.4 مليون دينار 
األرباح التشغيلية لبنك 

الكويت الدولي في 2011

احلمود اطمأن 
هاتفيًا على رئيس 

الوزراء: املبارك 
بصحة جيدة 

وسيعود نهاية 
األسبوع اجلاري

نائب رئيس الوزراء 
التركي للشؤون 
االقتصادية علي 

باباجان للوفد 
الصحافي الكويتي : 

العالقات الكويتية ـ 
التركية »خاصة جدًا وممتازة« وسندفعها

 ملزيد من التطور

جاسم اخلرافي يقدم درعا تذكارية لرئيس مجلس الشعب املصري د.محمد سعد الكتاتني  )هاني الشمري(

مريم بندق

اليهما  انتهى  مفاجأتان سارتان 
اجتم����اع مجل����س اخلدم����ة املدنية 
املاراثوني الذي اس����تمر امس اكثر 
من 5 ساعات متواصلة وترأسه نائب 
رئيس الوزراء ووزير املالية مصطفى 

الشمالي.
املفاج����أة االولى كانت ألصحاب 
الرواتب البسيطة والضعيفة العاملني 
البسيطة ويتعيشون من  املهن  في 
البدالت واملزايا املؤقتة التي تضاف 
الى رواتبهم ش����هريا، ام����ا املفاجأة 

الثانية فكانت للوافدين .
 واوضح����ت مص����ادر مطلع����ة 
 ل����� »األنب����اء« ان االجتم����اع طرح 
3 بدائل على الطاولة، االول بالنسبة 
للكويتي����ني من اصح����اب الرواتب 
الضعيفة والبس����يطة، حيث ناقش 
االجتماع اقرار »مبلغ مالي« يضاف 
الى النسبة العامة للزيادة التي ستقر 
لهم بنسبة 30% من الراتب االساسي، 
وزيادة البدالت املمنوحة لهم نسبيا 
على ان يتم منح املوظفني في الدرجات 
الوظيفية املتقدمة والذين يحصلون 
على رواتب اساسية معقولة، نسبة 
زيادة عامة 20% من الراتب االساسي. 
الثاني  البديل  ان  واضافت املصادر 
يتضمن توصية باعتماد مبلغ مالي 
مقطوع للجميع يتراوح بني 100 و250 
دينارا يضاف الى الراتب االساسي 

شهريا.
وتطرق����ت املصادر ال����ى البديل 
الثالث موضحة انه يتضمن صرف 
مبلغ كبير للموظفني لش����هر واحد 

فقط.
وقالت املصادر: ناقشنا ايضا منح 
الوافدين زيادة 50 ديناراً تضاف الى 
رواتبهم شهريا »مؤكدة ان هذا قابل 

لالقرار أو الرفض«.
وردا على سؤال: هل سترفع هذه 
البدائل الى مجلس الوزراء؟ اجابت 
املصادر: بالتأكيد سترفع الن مجلس 
اخلدمة املدنية ال ميلك اال التوصية 
فقط ولكن س����نعقد اجتماعا خالل 
ايام حيث مت تكليف ديوان اخلدمة 
املدنية ووزارة املالية بحساب تكلفة 
التوصية التي مت االتفاق عليها وهي 
بالنسبة الصحاب الرواتب الضعيفة 
والبس����يطة مبلغ مالي يضاف الى 
النسبة العامة للزيادة، مشيرة الى 
وجود تكلف����ة املبلغ املالي املقطوع 

للجميع.

20

03

التفاصيل ص47 ٭التفاصيل ص14 ٭

التفاصيل ص3 ٭


