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ا�شـــــرتك   
واح�شل فوراً على �شاعة وقلم 

مر�شعني بالأملــــا�س!

ألن األملــاس يبقى 
إلى األبــد...

جريــاً على عادتها كل عــام وعلى مدى
5 أعوام حترص »األنباء« على التواصل 

مع  قرائها ومشتركيها.. بتقدمي جائزة 
قيّمة تليق بذوقهم الرفيع من خالل حملة 

»أملاس لكل الناس«  كنوع من العرفان 
والشكر ألعزائنا القراء واملشتركني.

ال�شروط:
� يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 30 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة 
وقلـم EVAL مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلك حتـى نفـاد الكميـة. باإلضافة إلى اشتراك مجاني ملدة ثالثـــة أشهــر إضافيـة وذلــك حتـى 

تاريخ 2012/11/14 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص 

والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة
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»املنبر« يدعو منظمي مسيرة »كرامة وطن 2« إلى إلغائها أو تأجيلها كبادرة حسن نية لتخفيف االحتقان وتهدئة النفوس

هايف: التقيت سمو األمير ليلة العيد وآمل انفراج األزمة
ماضي الهاجري - سلطان العبدان

أعلن النائب السابق محمد هايف 
انه التقى صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ليلة عيد 
األضحى. وقال هايف في تصريح 
صحافي: بعد التنس����يق مع كتلة 
العدالة، التقيت صاحب الس����مو 
األمير ليلة العيد وقد بينت لسموه 
أبعاد األزمة وضرورة إيجاد مخرج 
لها وآمل أن تنفرج األزمة احلالية 

بجهود الناصحني.
الدميوقراطي  املنب����ر  وأصدر 
بيانا حول األوضاع السياس����ية 
أدان فيه  إقدام أحد املشاركني في 
مسيرة االربعاء املاضي على دهس 
أحد رجال األمن وأحد اإلعالميني، 
وقال: »نتقدم إلى اجلهات املنظمة 
للمس����يرة املقررة غ����دا األحد أن 
يبادروا الى إلغائها أو العمل على 
تأجيلها )كحسن بادرة( لتخفيف 

هذا االحتقان وتهدئة النفوس«.

كشف املرسوم بالقانون رقم 
2012/12 بربط ميزانية املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية للسنة 
املالية 2013/2012 عن أن اإليرادات 
مبيزانية املؤسسة تبلغ نحو 4 
مليارات دين���ار منها 2.48 مليار 
إيرادات صندوق اخلاضعني للباب 
الثالث و36 مليونا إيرادات صندوق 
اخلاضعني للباب اخلامس و684.6 
مليونا إيرادات صندوق العسكريني 
و516.5 مليونا إيرادات صندوق 
التكافلي و288.2 مليونا  التأمني 
إيرادات صندوق زيادة املعاشات 
التقاعدي���ة و7.5 ماليني إيرادات 

صندوق التأمني ضد البطالة.
وأش���ار املرس���وم إل���ى أن 
املصروفات ف���ي امليزانية تقدر 
بنحو ملياري دينار، الفتا إلى أن 
زيادة اإليرادات على املصروفات 
وقدره���ا نحو ملي���اري دينار 
تضاف إلى احتياطيات الصناديق 
املنص���وص عليها ف���ي قانون 
التأمين���ات االجتماعي���ة. وبلغ 
الصرف األعلى على تعويضات 
صناديق التأمينات البالغة نحو 

1.9 مليار دينار.

القدس � رويترز: قدم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس تنازال 
نادرا وإن كان رمزيا إلسرائيل أمس 
األول عندما قال إنه ليس له حق 
دائم في املطالبة بالعودة إلى البلدة 
التي طرد منها وه����و طفل اثناء 
حرب 1948 التي قامت نتيجة لها 

إسرائيل.
وسئل عباس الذي كان يتحدث 
إلى نش���رة األخبار بالتلفزيون 
اإلسرائيلي التي تتمتع بأكبر نسبة 
مشاهدة عما إذا كان يريد ان يعيش 
في صفد وهي البلدة التي عاش 
فيها طفولته في منطقة اجلليل 
عندم���ا كانت فلس���طني تخضع 
البريطاني، فقال: »لقد  لالنتداب 
زرت صفد م���رة من قبل. لكنني 
أري���د ان أرى صفد. من حقي ان 
أراها.. ال أن أعيش فيها«. وأضاف 
»فلسطني اآلن في نظري هي حدود 
67 والق���دس الش���رقية عاصمة 
لها. هذا هو )الوضع( اآلن وإلى 

األبد«.
التفاصيل ص 28 ٭

4 مليارات دينار 
إيرادات »التأمينات« 
في 2013/2012

عباس يتنازل عن 
»حق العودة« لبلدته

البراك: ال مصلحة لنا في أن يقع البلد في الفوضى

»الصحة«: »مسطرة« موحدة لزيادة 
رواتب األطباء غير الكويتيني

مجلس الوزراء يبحث معوقات التنمية 
ويعتمد »الشفافية« و»الذمة املالية« و »الرياضة«

الصواغ: نحب األسرة وعلى رأسها األمير
مصدر أمني لـ »األنباء«: اجليش واحلرس سيشاركان 

قطاعات »الداخلية« في منع أي إخالل بالقانون

»حدس«: التمسك بدستور 1962 وما كفله 
من حقوق وحريات عامة بوسائل حضارية وسلمية

احلركة أكدت أنها ستفصل أي عضو من أعضائها يشارك في االنتخابات

أك���دت احلركة الدس���تورية 
اإلس���المية »ح���دس« س���لمية 
ودستورية التحركات والفعاليات 
الشعبية القائمة واملستقبلية، ومن 
أبرزها جهود مقاطعة االنتخابات. 
وقالت احلركة في بيان لها أمس: 
نهيب بوسائل االعالم احلكومية 
واخلاص���ة الى الت���زام الصدق 

وحتري الدقة، ونستغرب حملة 
التحريض والتخوين البشعة التي 
يواصل »البعض« تسليطها على 
أحرار الكويت عموما و»احلركة« 
خصوص��ا وه���ذه االف����تراءات 
ال حتق���ق الصالح العام ومتزق 

النسيج املجتمعي.
وجددت احلركة التزامها مبا 

قرره احلراك اإلصالحي بنوابه 
الوطنيني  املعارضني وش���بابه 
وتيارات���ه السياس���ية وق���واه 
االجتماعية بش���أن »املقاطعة« 
تصويتا وترشيحا بأي شكل من 
األشكال، وتؤكد أن اي عضو من 
أعضائها يشارك في االنتخابات 
باملخالفة لهذا القرار س���يفصل 

م���ن »احلرك���ة« ويع���د خارج 
صفوفها فورا. وحثت املواطنني 
على التمسك بدستور 1962 وما 
كفله م���ن حقوق وحريات عامة 
بوس���ائل حضارية وس���لمية، 
بالتزام احكام  مطالبة احلكومة 
الدستور واحترام احكام القضاء 

ونزع فتيل األزمة.

محمد الجالهمة ـ عبداهلل قنيص

كشف مصدر أمني مسؤول عن 
أن وزارة الداخلية ستتخذ كل ما 
من شأنه منع أي مسيرات جترى 
بشكل غير قانوني مهما كان حجم 
هذه املس���يرات، مشيرا إلى أنه 
ستتم االستعانة بقوات اجليش 

واحلرس الوطني إذا استلزمت 
احلاجة التعام���ل مع أي إخالل 
بالقانون الع���ام، ولفت املصدر 
الى ان اجتماعات بهذا اخلصوص 

عقدت بني مسؤولني كبار.
ونفى املص���در وجود توجه 
من وزارة الداخلية إلطالق سراح 
األشخاص الذين اعتدوا على رجال 

األمن وخالفوا القانون، مبينا أن 
عددا من املواطنني وغير الكويتيني 
رهن االحتجاز والتحقيق ومتى ما 
ثبت قيامهم مبا يخالف القانون 

فستتم إحالتهم إلى القضاء.
ونفى كذلك أن يكون داهس 
رج���ل األمن يعمل ف���ي القطاع 
األمني وأكد أنه يعمل في إحدى 

وزارات الدولة اخلدمية. وأعرب 
املصدر املسؤول عن أمله في أال 
يشارك مواطنون في املسيرات 
غير القانونية وغير املصرح بها، 
مؤكدا أن اجتماعات أمنية عقدت 
في غضون األيام املاضية لتحديد 
آلية التعامل م���ع أي خروقات 

للقانون.

اعتماد تقارير مكافآت األعمال املمتازة 
ملوظفي »املواصالت« والصرف في مارس

قبل 3 أيام من االنتخابات األميركية: أوباما 
رئيسًا للناخبني املصوتني مسبقًا بـ %53

عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
ان وزارة الصحة تضع حاليا مسطرة موحدة 
لزيادات رواتب األطباء غير الكويتيني، مشيرة 
الى أنه يتم وضع جداول حاليا لهذه الزيادات، 
الفتة في الوقت نفسه الى أنه سيتم رفع كتاب 
الى ديوان اخلدم���ة املدنية بهذا اخلصوص 
قريبا العتماد هذه املس���طرة اخلاصة بهذه 
الزيادات. وذكرت املصادر أنه س���يتم وضع 
ش���روط لهذه الزيادات التي ستقدم لألطباء 
غير الكويتيني م���ن املتقدمني لها، مبينة ان 
حتديد مبلغ الزيادة سيكون وفق التخصص 

وس���نوات اخلبرة للطبيب املتقدم للزيادة، 
مؤكدة على ان األولوية ستكون للتخصصات 
الن���ادرة. ولفتت املصادر ذاتها الى ان وضع 
مسطرة لزيادة رواتب األطباء غير الكويتيني 
يأتي على خلفية زي���ادة عدد الطلبات التي 
تقدم���وا بها الى وزارة الصحة بش���أن طلب 
زيادة في رواتبهم، موضحة ان هذه الطلبات 
تتفاوت في املبالغ املطلوبة للزيادة والتي ترد 
من مراكز العم���ل املختلفة، مما حدا بوزارة 
الصحة إلى إقرار وضع مسطرة لتحديد مبالغ 
الزيادات لهذه الش���ريحة والتي تكون على 
حسب سنوات اخلبرة والتخصص لطالبها 

تطبق على اجلميع.

مريم بندق

تعود عجلة احلراك السياسي الى الدوران 
من جديد غدا األحد مع وصول صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اليوم الى البالد. 
وقالت مصادر وزارية ان سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك سيرأس اجتماع مجلس 
الوزراء االعتيادي بعد غد االثنني حيث من 
املقرر ان يعتمد املجلس بصفة نهائية مرسومي 
الشفافية والكشف عن الذمة املالية والتعديالت 
على القوانني الرياضية. وعن املسيرة املعلن 

عن تنظيمها غدا االحد »كرامة وطن 2« وهل 
هناك قرارات معينة، اجابت املصادر ان وزارة 
الداخلية اجابت بالتفصيل وحذرت من تنظيم 
املسيرات ومخالفة القوانني املعمول بها في 
البالد، »ونحن في مجلس الوزراء سننتظر 
تقرير النائب االول لرئيس الوزراء ووزير 
الداخلية حول هذه القضية«. هذا، وتوقعت 
مصادر مطلعة ان يناقش املجلس قضايا طرح 
الش����ركات املساهمة التي سيخصص نسبة 
منها للمواطنني الى جانب معوقات التنمية 

ومسودة برنامج عمل احلكومة.

عبداهلل البالول

في عشاء النائبني السابقني فالح الصواغ 
وبدر الداهوم على شرف أمير قبيلة العوازم 
فالح بن جامع حتدث عدد من نواب األغلبية، 
وأكد الصواغ مخاطبا بن جامع بقوله: نحن 
النسعى إلى الزعزعة، ونحب األسرة احلاكمة 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير. وأضاف 
الصواغ: حاشا هلل أن نخون الكويت وأملنا 
بصاحب السمو األمير كبير، وقال: موعدنا 
األحد في مس����يرة كرامة وطن وهي مسيرة 

سلمية هدفها إيصال رسالة بأننا شعب راق 
وهذه الرسالة واضحة. وخاطب صاحب السمو 
األمير بقوله: يا صاحب الس����مو بيض اهلل 
وجهك يوم أطلقتنا قبل العيد وهذه في ميزانك. 
أما الداهوم فأكد أن كثيرا من نواب األغلبية 
بإمكانهم النجاح في انتخابات الصوت الواحد، 
لكن األغلبية ال يهمها سوى البالد والشعب 
الكويتي. النائب السابق مسلم البراك شدد 
على أنه ال مصلحة لنا في أن يكون البلد في 

فوضى فشعب الكويت شعب راق.
التفاصيل ص 4 ٭

فرج ناصر

اعتمدت الوكيلة املساعدة لقطاع التخطيط 
والشؤون اإلدارية بثينة السبيعي التقارير 
الس����نوية ملكافآت األعمال املمتازة ملوظفي 
الوزارة والبال����غ عددهم 9 آالف موظف من 
وكالء مساعدين ومديرين ومراقبني ورؤساء 
أقسام وموظفني وذلك في جميع القطاعات 

املختلفة في الوزارة.
هذا وسيكون 2012/12/31 آخر موعد لتقييم 
وحصر الكشوفات اخلاصة مبوظفي الوزارة 
متهيدا لصرف مكافآت األعمال املمتازة لهم 

في مارس املقبل.
من جانبه، قال أمني س����ر جلنة ش����ؤون 

املوظفني ومدير إدارة الشؤون اإلدارية � قطاع 
اإلدارية محمد بجران انه ال مينح للموظف 
تقدير امتياز إذا وقع عليه جزاء إداري أوتغيب 
عن العمل ملدة تزيد على 5 أيام خالل السنة، 
أو متتع بإجازة مرافق مريض ملدة تزيد على 
6 أشهر، أو منح »إعارة أو ندبا« جلهة أخرى 
وتقل أيام العمل عن 6 أش����هر بالوزارة، أو 
صدر بحقه حكم جزائي باإلدانة أو أوقف عن 
العمل على ذمة التحقيق اجلزائي ملدة تزيد 
على 3 أشهر، أو حول على ذمة التحقيق إلى 
النيابة العامة في قضايا تخص الوزارة، أو 
متتع بإجازات مرضية تزيد على 30 يوما في 
السنة، أو تفرغ للنشاط »الرياضي أو األدبي 

أو الفني« ملدة 6 أشهر فأكثر.

واشنطن � وكاالت: قبل 3 أيام من االنتخابات 
الرئاسية االميركية اظهر استطالع للرأي شمل 
الناخبني املصوتني مسبقا وغيابيا ان نسبة 
53% منهم صوتت للرئيس باراك اوباما في حني 
صوت 45% منهم لصالح املرشح اجلمهوري 
ميت رومني.واشار استطالع للرأي اجرته 
صحيفة »واشنطن تاميز« ومؤسسة »زغبي« 
العاملية وهي ش����ركة أميركية خاصة تعنى 
بالدراسات والبحوث التسويقية واستطالعات 
الرأي إلى انه على الرغم من ذلك فإن رومني 
يتصدر التوقعات باحلصول على عدد اكثر من 
االصوات وحتقيق النصر في عملية االقتراع 

التي ستجرى االسبوع املقبل.
في الوقت ذاته اليزال اوباما متفوقا على 
منافس����ه اجلمهوري فيما يتعلق بالشؤون 
اخلارجية واالمن الوطني والطاقة والهجرة اما 
رومني فيركز على الوظائف واالقتصاد وهما 
القضيتان اللتان تسيطران على االنتخابات.

وينقسم الناخبون بني تقييم وضعهم احلالي 
مقارنة بوضعهم قبل اربع س����نوات حيث 
يرى نس����بة 46% من املستطلعة آراؤهم ان 
وضعهم افضل فيما قالت نس����بة 47% انهم 

ليسوا كذلك.
التفاصيل ص 25 ٭
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