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Al-Anbaa Sunday 20th September 2009 - No 12030 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد غرة شوال 1430 ـ 20 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 أسـماء ٧٩٧ طالباً وطالبة نجحوا بالدور الثاني فـي الثانوي الموحد   ص٦و٧ 

 ٥٠ دينارًا زيادة جديدة في رواتب الكويتيين قبل نهاية العام
 حصر الموظفين المستحقين وحساب التكلفة اإلجمالية.. و الزلزلة يترشح لرئاسة اللجنة المالية بدعم حكومي ونيابي.. والحريتي يؤيد مقترح إسقاط فوائد القروض 

 كل عام وأنتم بخير .. العيد اليوم 
  و«األنباء» تواصل الصدور 

 ( متين غوزال - سعود سالم)  ستاد ثامر يشهد صباح اليوم صالة العيد.. وفي اإلطار عمال يجهزون ساحة حددتها «األوقاف» في اجلهراء إلقامة الصالة  

 مع إعالن هيئة الرؤية الشرعية أمس ثبوت 
رؤية هالل شهر شوال، يكون اليوم األحد هو 
أول أيام عيد الفطر السعيد. وبهذه املناسبة، 
تتقدم «األنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس الوزراء 
وإلى الشعب الكويتي الكرمي واالخوة املقيمني، 
داعية اهللا ان يعيد مثل هذه املناســــبة على 
الكويت باخلير واليمن والبركات وان يرحم 
شهداءنا األبرار. هذا وتواصل «األنباء» الصدور 

كاملعتاد طوال أيام العيد.
  كل عام وأنتم بخير. 

صالة العيد : ٥:٥٠

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
  بعد املنحة التي اعلن عنها بتوجيهات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وتقضي مبنح 
املواطنني اسهما في بنك وربة الذي سيتم إنشاؤه 
بنسبة ٧٦٪ من أسهم البنك، كشف مصدر رفيع 
عن توجه إلقرار زيادة ٥٠ دينارا في رواتب جميع 

املوظفني الكويتيني.
  وقال املصدر في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
انه مت اآلن حصر املســـتحقني وحســـاب التكلفة 

اإلجمالية في حالة إقرار الزيادة.
  واستدرك املصدر قائال ان الزيادة تشمل اجلميع 
ولن تقتصر على الذين تقل رواتبهم عن ١٠٠٠ دينار 
لتالفي حدوث انعكاسات سلبية على بقية املوظفني 

الذين لم تشملهم الزيادة في العام املاضي.
  وتوقع املصدر أن يتم إقرار الزيادة قبل نهاية 
العام احلالي، مشيرا الى ان النائب د.يوسف الزلزلة 
يكثف جهوده إلقرارهـــا الى جانب إعادة جدولة 

القروض وإلغاء الفوائد املضافة.
  هذا وعلمت «األنباء» أن النائب د.يوسف الزلزلة 
سيترشح لرئاســـة اللجنة املالية بدعم حكومي 

ونيابي.
  وقـــال مصدر برملاني لـ «األنبـــاء» إن اللجنة 
املاليـــة التي تعتبر قلب جلـــان املجلس لم تقدم 
شـــيئا خالل الدورة البرملانية املاضية في الوقت 
الذي قدمت جلنة األولويات أكثر من ٧٠ مشروع 
قانون يخص أغلبها اللجنة املالية، لذا هناك تركيز 
من أغلب النواب وكذلك احلكومة ليكون د.الزلزلة 

رئيس اللجنة املالية.
  الى ذلك، أيد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية 
البرملانية النائب حسني احلريتي مقترح إسقاط 
فوائد القروض عن املواطنني، مشيرا الى ان هذا 
التوجه يحظـــى مبوافقة األغلبية النيابية. وقال 
احلريتي، في تصريح خاص لـ «األنباء»، إنه ان 
صدقت املعلومات حول التوجه احلكومي إلعداد 
مشروع بقانون في شأن معاجلة قروض املواطنني 
وشـــراء املديونيات وإعادة جدولتها بعد إسقاط 
الفوائد عنها، فإن هذا النهج يعتبر دليال على ترسيخ 
مبدأ التعاون بني السلطتني. وشدد احلريتي على 
ضرورة املوافقة على هذا التوجه إلغالق هذا امللف 

وسد باب التأزمي السياسي بني السلطتني. 

 «الشؤون»: تأجيل تطبيق نسب  ليبيا عّيدت أمس !
 طرابلس ـ وكاالت: احتفلت ليبيا   العمالة الوطنية الجديدة لـ ٤ أشهر إضافية

أمس الســــبت بأول أيام عيد الفطر، 
وانتقد د.حمزة أبوفارس وهو داعية 
إسالمي ليبي مشروعية السبت أول 
أيام العيد. وانضم إليه عضو جلنة 
االفتاء د.عمر مولود عبداحلميد. وكان 
مركز االستشعار عن بعد بليبيا وهو 
املختص بالعلــــوم الفلكية قد أصدر 
بيانــــا منذ ٣ أيام، حدد فيه الســــبت 
املوافق ١٩ سبتمبر أول أيام عيد الفطر 

السعيد.

 بشرى شعبان
  كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن توجه لتمديد 
فترة العمل بالقرار الصادر بشـــأن تطبيق النسب اجلديدة 
لدعم العمالة الوطنية لـ ٤ أشهر إضافية ملزيد من الدراسة. 
وبينـــت ان اللجنة املكلفة من قبل مجلـــس الوزراء بإعداد 
دراسة تفصيلية بشـــأن القرار رفعت تقريرها الى مجلس 
الوزراء يتضمن توصية باجراء تعديل على النسب احملددة 
والتي احدثت ارباكا في سوق العمل او الغائها نهائيا لعدم 

مالءمتها واوضاع سوق العمل.   التفاصيل ص٣١ 


