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ألول مرة في الكويت

االطالع على الرواتب.. غير دستوري
مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصــة لـ »األنبــاء« ان رواتب املوظفني 
تصنف بأنها من قضايا الذمة املالية التي 
نصت األحكام القضائية على عدم الكشف 
عنها. وقالت املصــادر، وفقا ملا أصدرته 
احملكمة الدســتورية، يصنــف أي طلب 
بالكشــف عن رواتب املوظفني بأنه غير 
دستوري »الكشــف عن تفاصيل تتعلق 
برواتب املوظفني غير وارد«، مشيرة الى 
أنه ميكن تقدمي معلومات إجمالية كاألعداد 
اإلجماليــة، أو امليزانيــات اإلجمالية، أو 
التاريــخ الذي مت فيه العمــل. وردا على 
سؤال: هل يطبق ذلك على الكويتيني فقط 
ام ميتد الى الوافدين؟ أجابت املصادر: ال 
متييز بني الناس، فهم سواسية في الكرامة 
اإلنســانية، وهم متساوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة، ال متييز 
بينهم في ذلك بسبب اجلنس، أو األصل، 
أو اللغة، أو الدين، حسب نص الدستور 
في املادة ٢٩ منه. وشددت املصادر على 
أن املبادئ الدســتورية التي التزمت بها 
احلكومة عند طلب اإلعالن عن الرواتب 
واملزايــا املالية للقياديني تســري أيضا 
على املوظفني سواء كويتيون أو وافدون، 
فاجلميع سواســية في تطبيق القانون 
وفي االلتزام بالواجبات. وكانت احلكومة 
قد اعتذرت عن عدم الكشف عن تفاصيل 

رواتب ومكافآت القياديني.

املادة 29 من الدستور تسري على اجلميع.. »الناس متساوون لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة وال متييز بينهم«

اســتقبل صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد مساء األربعاء رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي، حيث مت تبــادل األحاديث حول تعزيز 
وتنميــة العالقــات الثنائية في مختلــف املجاالت. 
هذا، وأقام صاحب الســمو مأدبة إفطار على شرف 

الرئيس عبداملهدي. 
وفي السياق نفسه، عقدت جلسة مباحثات رسمية 
بني الكويت والعراق الستعراض مجمل عالقات التعاون 

الوثيقة واملتينة القائمة بني البلدين الشقيقني. 
من جانبه، أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أن اجلانبني اتفقا على تطوير وتعزيز التعاون في كل 
املجاالت »خصوصا أن هذه الزيارة تأتي بعد انعقاد 

اللجنة الوزارية العليا السابعة املشتركة«، مبينا أنه 
مت التأكيد على ما مت االتفاق عليه في تلك اللجنة. 

وبسؤاله عما إذا كانت هناك أي اتفاقيات أو مذكرات 
تفاهــم قــد وقعت خــالل الزيارة، قال اجلــاراهلل ان 
»االتفاقيات ســبق أن وقعت خالل اجتماعات اللجنة 
الوزاريــة العليا املشــتركة في وقت ســابق من هذا 
الشــهر، إال أن مــا مت احلديث عنه خــالل الزيارة هو 
بحــث التفاصيل وطــرح رؤى مســتقبلية في إطار 

العالقة األخوية«.
وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بوضع خارطة 
طريــق واضحة متهيــدا لالنتهاء من امللفــات املهمة 

العالقة بني البلدين الشقيقني.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس وزراء العراق عادل عبداملهدي 

ممثل النيابة حمود الشامي يترافع بالقضية أمام احملكمة

بدر اخلرافي وسكوت جيجنهامير وإميان الروضان خالل الغبقة 

مقاتلة من طراز »سوبر هورنت- إف 18« تنطلق من على منت حاملة الطائرات األميركية إبراهام لنكولن في بحر العرب أمس األول           )رويترز(

اجلاراهلل: خارطة طريق واضحة إلجناز
امللفات العالقة بني الكويت والعراق

»اجلنايات« حتجز قضية محاكمة الرجعان
للحكم 27 يونيو املقبل

ترقية 5 مديرين في »كيبيك«

»السكنية« حتدد 8 ضوابط إلصدار 
وثيقة متلك باسم أرملة الشهيد الكويتية

أحمد مغربي

أصــدرت الشــركة الكويتيــة للصناعــات 
البترولية املتكاملة )كيبيك( تعميما أمس يقضي 
بترقية 5 مديرين من الشركة اعتبارا من األحد 
املقبل.  وجاء في التعميم، الذي حصلت »األنباء« 
على نســخة منه، تعيــني كل من خليفة أحمد 

القالف مديرا ملجموعة مساندة اإلدارة، وفايز 
أحمد املذكور مديرا ملجموعة اخلدمات العامة، 
وإبراهيم محمد العوضي مديرا ملجموعة املشاريع 
الكبرى )مصفاة الزور(، وهشام نوري الثويني 
مديرا ملجموعة املشاريع الكبرى الستيراد الغاز 
الطبيعي واملسال، ومحمد فهد العتيبي مديرا 

ملجموعة العمليات )الغاز املسال(.

عادل الشنان

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة 
األشغال العامة د.جنان بوشهري قرارا وزاريا لتعديل 
بعض أحكام الئحة الرعاية السكنية بإضافة مادة 
جديدة برقم )65( مكرر إلى الئحة الرعاية السكنية 
الصــادرة بالقــرار الوزاري رقم )3١( لســنة ٢٠١6 
تنص على أنه في حال استشــهاد رب األسرة قبل 
إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باســم أرملته 
الكويتيــة وفقا لـ8 ضوابط وأحكام منها أن تكون 

أسرة الشهيد مســتحقة احلصول على سكن وفق 
جدول صور تكرمي الشهداء وأسرهم املرفق باملرسوم 
رقم )3٢5( لســنة ٢٠١١ في شــأن تكرمي الشــهداء، 
وأن يكون البديل السكني مخصصا ألسرة الشهيد 
بصفــة دائمة وبقصد التملــك أو أن يكون قد أعيد 
تخصيصه ألرملته بصفة إيجار، وأال تكون األرملة 
قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل تسلم 
األسرة البديل السكني تسلما فعليا وتطبق القواعد 
املقررة في القانون والالئحة، وأال تكون األرملة عند 

إصدار الوثيقة قد تزوجت من آخر.

عبدالكرمي أحمد

عقــدت محكمــة اجلنايات 
برئاسة املستشار أحمد املقلد، 
أمس أولى جلســاتها حملاكمة 
املدير السابق ملؤسسة التأمينات 
الرجعــان  االجتماعيــة فهــد 
وزوجتــه، وقــررت حجزهــا 
للحكم في الســابع والعشرين 
من شهر يونيو املقبل. ويتهم في 
هذه الدعوى الرجعان وزوجته 
باالســتيالء علــى املــال العام 
واإلضرار به وغســيل األموال 
مببلــغ يصل إلــى أكثر من 8٢ 

مليون دوالر منذ الثمانينيات 
والتسعينيات. وتخللت جلسة 
النيابــة مرافعتها  أمس تقدمي 

عبر ممثلها نائــب مدير نيابة 
األموال حمود الشــامي، حيث 

طالبت بإدانة املتهمني.

استمرار وقف النقل 
والندب واإلعارة

أصدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما 
أكد فيــه على جميع اجلهات احلكومية 
أن مجلس اخلدمة املدنية وفي اجتماعه 
املنعقد في ١٩ اجلاري قرر االستمرار في 
وقف النقل والندب واإلعارة وذلك ملدة 

سنة تبدأ من ٢7 اجلاري.

صاحب السمو أقام مأدبة إفطار على شرف الرئيس عبداملهدي

 PDF الصفحة 

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

اقتراح بإلغاء تصويت احلكومة في إسقاط العضوية

واشنطن تدرس إرسال آالف اجلنود إلى املنطقة
عواصم - وكاالت: كشفت تقارير 
إعالمية، أن وزارة الدفاع األميركية 
)الپنتاغون( تدرس طلبا من القيادة 
املركزية إلرسال ما بني 5و١٠ آالف 
جندي إضافي إلى الشرق األوسط. 
فــي املقابل رفعــت طهــران نبرة 
التحدي، حيث أكد املرشــد األعلى 
للثورة اإليرانية علي خامنئي أنه 
على ثقة بـ »زوال أعداء البشرية.. 
أي احلضــارة األميركيــة املنحطة 
وإســرائيل«. وقال املتحدث باسم 
مجلــس األمــن القومــي اإليراني 
كيوان خســروي أن مسؤولني من 
دول مختلفــة زاروا إيران بشــكل 
سري وعلني. وأكد أنها أبلغت جميع 
املسؤولني األجانب، بأنها لن تدخل 
في أي مفاوضات مع واشنطن »ما 
دامت لم تغير سلوكها وتؤمن حقوق 

إيران«.

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
سلطان العبدان ـ بدر السهيل

قدم النائب خالد العتيبي 
اقتراحا بقانون ملعاجلة الفراغ 
التشريعي املوجود حاليا في 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة، 
وذلك بعد أن قضت احملكمة 
الدستورية بعدم دستورية 

املــادة ١6 مــن الئحة مجلس 
األمة الصادرة بالقانون رقم ١٢ 
لسنة ١٩63. ويقضي االقتراح 
بأن يكون إسقاط العضوية 
مبوافقة أغلبية األعضاء الذين 
يتألف منهم املجلس باستثناء 
أمــره  العضــو املعــروض 
والوزراء، ويكون التصويت 
فــي هــذه احلالــة باملنــاداة 

باالسم، ويجوز للمجلس أن 
يقرر جعل التصويت سريا«. 
من جانب آخر، قدم النائب 
اقتراحــا  الشــاهني  أســامة 
بقــرار لتكليف مجلس األمة 
الدائمــة واملؤقتــة  جلانــه 
كل فــي مجــال اختصاصــه 
بالوقــوف على اســتعدادات 
األجهزة احلكومية املختلفة، 

كل فيمــا يخصــه، األمنيــة 
والديبلوماســية والصحية 
والغذائية والبيئية وغيرها، 
ملواجهــة األوضاع اإلقليمية 
املتوترة واحتماالتها. وبرر 
الشاهني اقتراحه بأن األوضاع 
اإلقليميــة في غايــة التوتر 
واالضطــراب، مــا يقتضــي 

االستعداد.

الشاهني لتكليف جلان املجلس بالوقوف على االستعدادات احلكومية األمنية والديبلوماسية والصحية

خامنئي: أميركا وإسرائيل ستزوالن .. ومسؤول إيراني يكشف عن محاوالت وساطة »سرية وعلنية« 
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لـ 600 موظف قريباً
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املعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية:
 75% من اإلنفاق الدفاعي باملنطقة.. خليجي

١76.2 مليار دوالر اإلنفاق العسكري 
ملنطقة الشرق األوسط

6.2 مليارات دوالر إنفاق الكويت 
العسكري في عام 20١8
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ممتازة 
»اإلعالم« 

خالل أيام

عاطف رمضان 

كشــف مصدر مسؤول في وزارة اإلعالم أن مكافأة األعمال املمتازة ستكون في 
حسابات املستفيدين خالل أيام. وأضاف املصدر أن وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 

الشباب محمد اجلبري اصدر تعليماته بسرعة صرف األعمال املمتازة ملستحقيها.

»التأمينات«: رواتب املتقاعدين 2 يونيو 
عبدالهادي العجمي 

 أكــد مصــدر حكومــي فــي تصريــح خاص
لـ »األنباء« ان املؤسسة العامة للتأمينات ستودع 
رواتب جميع املتقاعدين ٢ يونيو، ولفت املصدر الى 
أن »التأمينات« راعت صرف الرواتب مبكرا وذلك 
تيسيرا على املتقاعدين وأسرهم في استعداداتهم 

لعيد الفطر، وحتى ال تتعارض مواعيد الصرف 
املعتادة مع إجازة العيد. وفي السياق نفسه أكدت 
مصــادر مطلعة في »التأمينات« ان زيادة الـ 3٠ 
دينارا سيتم صرفها مع راتب شهر أغسطس املقبل، 
مشــيرة إلى انها مستحقة ملن يتقاعد عن العمل 
قبــل تاريخ 3١ يوليو املقبــل. اجلدير بالذكر ان 
زيادة الـ 3٠ يتم صرفها كل 3 سنوات للمتقاعدين.

زيادة الـ ٣0 ديناراً سيتم صرفها مع راتب أغسطس


