
الكويتـ  القاهرةـ  وكاالت: فيما انتقدت منظمة هيومان رايتس 
ووتش الكويت لترحيلها مجموعة من املصريني املؤيدين للدكتور 
محمـــد البرادعي، نقلت الوكالة عن وزير الداخلية الشـــيخ جابر 
اخلالـــد قوله »إن املصريني املعتقلني الذيـــن مت ترحيلهم خالفوا 
القوانني املتعلقة بالتجمعات«. من جهتها أصدرت وزارة الداخلية 
أمـــس بيانا دعت فيه املقيمني إلى االلتـــزام بالقوانني التي حتظر 

التجمعات واملظاهرات.

عبدالهادي العجمي
التنمية  في ظل تهديد كتلــــة 
واإلصالح مبساءلة صاحب قرار 
الرافال  إمتام صفقــــة مقاتــــالت 
الفرنسية، وساندتها في ذلك كتلة 
العمل الشعبي، متسك رئيس أركان 
اجليوش الفرنســــية الفريق أول 

ادوارد غييو بشفافية الصفقة.
أنهـــا مازالت  إلـــى  وأشـــار 
قيد الدراســـة من قبل احلكومة 
الكويتية، نافيا وجود اي وسطاء 
في الصفقة. ودعا غييو وسائل 
اإلعالم إلى رمي كل ما ينشر عن 
موضوع الطائرات الفرنسية في 
سلة املهمالت، رافضا أي انتقاص 

من تقنيتها العالية.

مريم بندق
في قرارات ميكن وصفها بالشــــعبية تتجه احلكومة إلى املوافقة 
على صرف عالوة األوالد للمـــرأة الكويتيــة املتزوجــة من كويتــي 
ال يحصل عليها لســــبب ما. وعلى صعيد بدائل معاجلة الـ 37 كادرا 
التي تعكف احلكومة على صياغتها اآلن أكدت مصادر حكومية رفيعة 
لـ »األنباء« أن نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس مجلس 
اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد الصباح ترأس اجتماعا صباح 
امس لقيادات ديوان اخلدمة املدنية، حيث مت استعراض جداول الفئات 
الوظيفية التي ستشــــملها الزيادات املالية والفئات األخرى التي لن 
تشملها الزيادات. وعلمت »األنباء« أن البدالت املالية لن تزاد ألعضاء 

التدريس باجلامعة و»التطبيقي«.

سامح عبد الحفيظ
وافقت اللجنة التشريعية البرملانية أمس على االقتراح بقانون في 
شــــأن تنظيم إقامة الدواوين في مناطق السكن اخلاص مقابل رسوم 
حيــــث أحالت االقتراح الى جلنة املرافق العامــــة. وقال مقرر اللجنة 
النائب د.وليد الطبطبائي إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون آخر 
حول جتنيس 4 آالف شــــخص خالل العــــام احلالي بعد أن عدلت في 
االقتــــراح وجعلته ال يقتصر فقط على البدون ليشــــمل من تنطبق 

عليهم الشروط.
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عالوة األوالد للكويتية الموظفة
محمد الصباح ترأس اجتماعًا لقيادات »ديوان الخدمة« واالتفاق على عدم شمول  فئات وظيفية حتى اآلن بزيادة البدالت منها أعضاء التدريس بالجامعة والتطبيقي

األنباء  االقتصادية

الفريق أول ادوارد غييو

الشيخ صالح كامل والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
يسلمان اجلائزة ملرزوق اخلرافي
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انطالق معرض العقار واالستثمار 
اليوم تحت رعاية الشيخ أحمد 
الفه�د بأرض المع�ارض    ص44

اتحاد غرف التج�ارة الخليجية يكّرم مجموعة 
الخرافي كأفضل نموذج أعمال في المنطقة    ص43

تعمي�م م�ن »المرك�زي«  يثير لغط�ًا ل�دى المواطني�ن  واختالفًا ف�ي تفس�يره لدى البن�وك  ص36

التفاصيل ص2

تأهب »التنمية واإلصالح« و»الشعبي« لتقديم استجواب في حال إبرامها

رئيس األركان الفرنسي: ارموا كل ما ُينشر 
عن »الرافال« في سلة المهمالت!
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»التشريعية« تقّر »الدواوين«
وتجنيس 4 آالف في 2010

التفاصيل ص7

التفاصيل ص5 و6التفاصيل ص 9

العالم يشتري أسلحة ب� 3 أضعاف 
المساعدات المقدمة للدول النامية 

وكاالت: جتاوزت مبيعات أكبر مائة شـــركة لتصنيع األســـلحة 
فـــي العالم مبلـــغ الـ 385 مليـــار دوالر خالل عـــام 2008 وحده. 
وبلغـــت هذه املبيعات ثالثة أضعاف مـــا قدمته الدول الصناعية 
من مســـاعدات للدول النامية في نفس العـــام، والتي لم تتجاوز 
الـ 120 مليار دوالر، وفيما تصدرت شـــركة »بي آي إيه سيستمز« 
البريطانية قائمة أعلى 5 شركات سالح مبيعا مبقدار 32 مليار دوالر 
خضير املرشدي املتحدث باسم حزب البعث العراقي  البائد هاتفا خالل مؤمتر في بيروت وخلفه الفتة حتمل صور الطاغية املقبور واعوانه )أ.ف. پ(تقريبا، تنافست 4 شركات أميركية على املراكز األربعة املتبقية.
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»الداخلية« للوافدين:التظاهر ممنوع 


