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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

السلطان: الحكومة تحّدد أسعار الخدمات بعد التخصيص
نطالب بضرورة تمويل 50% من القطاعات المراد خصخصتها  دون فوائد لضمان إس�هام المواطنين فيها في ظل عدم توافر السيولة 

الخرافي: أستغرب الضجة المثارة حول تعديل الدستور في ظل عدم معرفة طبيعة التعديل.. وجلسة الخصخصة شهدت اعتراضًا من أجل االعتراض فقط

أكد ل�»األنباء« أن الشركات تسلم اإلنتاج من الكهرباء والماء وغيرهما من القطاعات المشمولة بالتخصيص للحكومة بسعر محدد والخصخصة ال تعني إلغاء  الدعم

»السكنية« تدعو 231 مواطنًا استحقوا قسائم 
حكومية ف�ي مدينة صب�اح األحمد  ص20

كارل��وس غ�صن.. 
ف�ي  الس�وبر  النج�م 
عالم السيارات  ص24

د.ِفلو ل� »األنباء«:  مع تطور 
يعد  لم  األس�نان  طب 
هناك مس�تحيل   ص33

د. جعفر قناوي ل� »األنباء«: 
الس�وائل مهم�ة جدًا 
ون�قص  للح��ام�ل.. 
ص34 و35 الماء خطر   

مق�االت صفح�ة آراء: خصخصة األوكس�جين..  
وبرمجة التذوق السياسي.. ووزراء بال وزارة  ص47

األنباء  االقتصادية

الحكومة: ال كوادر.. و»الفتوى« إلى »الخدمة المدنية«
الزيادات على البدالت وليست للرواتب األساسية

مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان معاجلة كادر إدارة الفتوى والتش����ريع 
ستكون ضمن قرارات تصدر من مجلس اخلدمة املدنية 
وفق زيادات مالية على البدالت ستكون منصفة وعادلة 
وحتوز رضا العاملني. وقالت املصادر ان مجلس الوزراء 
لم يعتمد في جلسته مساء أمس األول املداولة الثانية 
اخلاصة بإقرار العالوة القضائية للعاملني في »الفتوى« 
أسوة برجال القضاء، وقرر ان تكون املعاجلة لهذه الفئة 
ضمن الكوادر األخرى. وعن مصير املداولة األولى التي 
وافقت خاللها احلكومة على املس����اواة بينهما، أجابت 
املصادر: حولت ال����ى اللجنة القانونية الوزارية التي 
تتضمن كادر اخلبراء، كاش����فة ان احلكومة لن توافق 
أيضا على قانون اخلبرة مبداولته الثانية استنادا الى 
قرار اتخذ بعدم املوافقة على أي كادر جديد بقانون، وهذا 
ينسحب على الكوادر املقدمة من املهندسني والطيران 
املدني واملوانئ وغيرها. وأشارت املصادر الى ان الزيادات 

املالية � وفقا ملا انفردت بنشره »األنباء« أمس � ستكون 
على البدالت وليست للرواتب األساسية حتى ال يزداد 
العجز االكتواري ملؤسسة التأمينات البالغ اآلن 3 مليارات 
دينار، وأي مساس بالباب األول سيحدث اختالال بسلم 
الرواتب. على صعيد متصل، أعلن وزير املالية مصطفى 
الشمالي خالل اتصال هاتفي أجرته معه »األنباء« في 
ساعة متأخرة من مساء أمس أثناء وجوده في باريس 
ان مجلس اخلدمة املدنية سيعقد اجتماعه في موعده 
املقرر بعد غد اخلميس برئاس����ة نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، حيث سيصل 
مبعية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، إضافة 
الى 4 أعضاء آخرين من الوفد املرافق لسموه في طائرة 
خاصة مساء اليوم الثالثاء. وكانت مصادر في الوفد 
أبلغت »األنباء«، كما نشرت في طبعتها األولى، باحتمال 
تأجيل اجتماع »اخلدمة املدنية« الى 29 اجلاري بسبب 
تعذر عودة الشيخ د.محمد الصباح في موعده نتيجة 

الظروف الطارئة في مطارات أوروبا.

العجز االكتواري للتأمينات 3 مليارات.. وأي مساس بالباب األول سيحدث اختالاًل  في الرواتب

الحكومة لن توافق على كادر الخبرة اس�تنادًا إلى قرار اتخذ بعدم إصدار أي كوادر بقوانين

مجلس الخدمة المدنية يعقد اجتماعه بعد غد الخميس  برئاسة د. محمد الصباح

جلسة خاصة للدواوين
قال مص����در مطلع ل� »األنباء« 
ان عددا من النواب يقومون اآلن 
بالتنس����يق فيم����ا بينه����م جلمع 
التواقيع على طلب لعقد جلس����ة 
خاصة ملناقش����ة تقري����ر اللجنة 
التشريعية عن االقتراح بقانون 

حول تنظيم إنشاء الدواوين.
وأضاف املصدر ان غالبية النواب 
أصبح لديهم تفهم لفكرة القانون، 
خصوصا بعد وضع رسوم على 
استغالل األراضي التابعة للدولة 
وفق شروط محددة أمام فضاءات 
السكن اخلاص. في هذا اإلطار، قال 
النائب غامن امليع ل� »األنباء« انه من 
الضروري جتاوب احلكومة مع هذا 
املطلب الشعبي باعتبار الدواوين 
متنفسا للمواطنني، كما أنها عالمة 
من عالمات الدميوقراطية وموروث 

اجتماعي يصعب التراجع عنه.
وطالب امليع احلكومة مبد يد 
التعاون من خالل موافقتها على 
القانون وحضور اجللس����ة املراد 

تخصيصها لهذا الغرض.

السفير األلماني فوربس في حوار مع »األنباء«: 

فوكس دباب�ات  الكويت  ش�راء 
األلماني  بالسالح  باهتمامها  مرتبط 

ص9

عصام الصقر

»الوطني« يقدم مساعداته 
لحين  أوروبا  في  للعمالء 
الدولية  المطارات  فتح 
عب�ر فروعه ف�ي لندن 
41 ص  وجني�ڤ  وباريس 

عبدالفتاح معرفي

معرفي: مخصصات بقيمة 
قّلصت  دينار  مليون   17
أرباح »التجارية العقارية« 
إل�ى 19.1 مليون دينار

ص 39

الشيخ عبداهلل آل ثاني

آل ث��اني: »ك�يوت�ل« 
في  مرة  ألول  تس�جل 
تاريخه�ا أكثر من %76 
إيرادات من خارج قطر

ص 42 نبيل بن سالمة

مجموعة  سالمة:  بن 
زين تجري تغييرات 
ش�املة على مستوى 
إدارات�ه�ا التنفيذية

ص 37

السفير ميشائيل فوربس

لقاء طبي

عرب على مستوى العالم

ألو .. صحة

المضاحك�ة: »اتجاه�ات للدراس�ات« يج�ري أول اس�تبيان 
لقياس اتجاه الرأي العام نحو قضية تعديل الدس�تور   ص21

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

تواص���ل قضي���ة 
قان���ون اخلصخصة 
تفاعله���ا على جميع 
األص�ع���دة. وفي هذا 
اإلط���ار أك���د رئيس 
مجلس األمة جاس���م 
اخلرافي ان اجللسة 

الت���ي نوقش خاللها  اخلاصة 
القانون ش���هدت اعتراضا من 
أجل االعتراض فقط، ولم يكن 
ذلك االعتراض متبوعا بتعديالت 

على مواد القانون.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة 
البرملانية  املالية واالقتصادية 
النائ���ب خال���د الس���لطان في 
تصريح ل�»األنباء« ان خصخصة 
املاء  القطاعات اخلدمي���ة مثل 
والكهرب���اء وغيرهما ال تعني 
زيادة أس���عار ه���ذه اخلدمات 
وأغلبها مدعوم من الدولة، حيث 
ان الشركات تس���لم احلكومة 
بسعر محدد واحلكومة هي التي 
حتدد األسعار على املستهلك، 
التخصيص يكون  مؤك���دا ان 

ملرحلة اإلنتاج. 
وأض���اف ان���ه ال مانع من 
تخصيص قطاع معني في النفط 

بشرط وجود ضمانات 
انه   مح����ددة، كم���ا 
ال مشكلة من وجوب 
إلزام احلكومة بامتالك 
السهم الذهبي. وطالب 
السلطان بان تكون 
العقود مع الشركات 
واضحة وغير قابلة 
للنق���ض م���ن قبل 
الدولة ما لم متر بالقضاء، مشددا 
على ض���رورة األخذ باقتراحه 
لتمويل 50% من القطاعات املراد 
خصخصتها ودون فوائد، وذلك 
حتى يستطيع املواطن االسهام 
ف���ي الش���ركات خصوصا في 
ظل عدم توافر الس���يولة وهي 
أموال مس���ترجعة خالل عشر 

سنوات.
وعودة إلى تصريح اخلرافي 
فقد أبدى استغرابه من الضجة 
التي تثار حول تعديل الدستور، 
خصوص���ا في ظل عدم معرفة 
طبيعة تلك التعديالت، موضحا 
البعض أصب���ح يتفنن في  ان 
التعليق على هذا املوضوع مع 
ان الدس���تور نفس���ه ال يحظر 
التعديل للمزيد من احلريات، 
مشددا على ضرورة احترام الرأي 

والرأي اآلخر.

خالد السلطان

الضوابط  سلسلة  السويدي: 
المتشددة واالنضباط المالي 
وراء تحقيق »كامكو« ألرباح 
 مس�تدامة وتستعد لطرح
 3 صنادي�ق ف�ي 2010

انتصار السويديص45

صورة مركبة للقياديني في القاعدة أبو عمر البغدادي  وأبو أيوب املصري قبل وبعد مقتلهما )رويترز(

مقتل أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري زعيمي القاعدة بالعراق 
ص48

التفاصيل ص6 - 8

بهبهاني: 15.3 مليون دينار 
األرباح الصافية ل� »األهلي« 
في الرب�ع األول و%13 
االرتفاع ف�ي اإليرادات 
43 ص  أحمد بهبهانيالتش�غ�يلي�ة  


