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الشيخ أحمد الفهد

النائب العام حامد العثمان

جانب من التظاهرات العراقية في مطار بغداد أمس    )ا.ف.پ(

الشيخ د.محمد الصباح مصافحا السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون

تطابق وجهات نظر الكويت واألمم المتحدة 
حول االلتزامات المتبقية  على العراق وضرورة تنفيذها  ص 3

3 مبررات تدفع الحكومة
إلقرار مطالبات النقابات العمالية

مريم بندق
3 مبررات جوهرية تصب في اجتاه توقع مبادرة حكومية جديدة 
إلقرار زيادات مالية إضافية اس����تجابة للمطالب����ات املطروحة اآلن 
من بعض اجلهات احلكومية على لس����ان النقابات العمالية التي قام 
بعضها باالعتصام مس����اء أمس وال����ذي تأخذه احلكومة على محمل 
اجلد. وبحسب تصريحات مصادر مسؤولة ل� »األنباء«، تصل تكلفة 
هذه املطالبات الى ما يقارب 400 ألف دينار وهي إلى حد ما ليس����ت 
باهظة وميك����ن أن جتد قبوال كبيرا من احلكومة، كما ان بعض هذه 
اجله����ات ان لم تكن كلها لها احلق في مطالباتها بالنظر إلى مثيالتها 
التي أقرت لها مؤخرا، وع����دم وجود مجال ملناورة احلكومة برفض 
هذه الزيادات. وأكدت املصادر ان احلكومة ستضطر إلى مترير هذه 
الزيادات وذلك باعتماد جزء من هذه املطالبات وان لم تكن كلها. وعن 
نوعية احللول القابلة لألخذ بها، أجابت املصادر ال إجابة واضحة اآلن 
وسيتضح ذلك على طاولة اجتماع مجلس اخلدمة املدنية الذي يحدد 
موعده بع����د وصول نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 

مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد الصباح.

فتح  باب التسجيل في »المعسرين«
اللجنة المالية تناقش اإلثنين المقبل تعديالت الحكومة المتعلقة بزيادة رأسمال الصندوق والسماح بإعادة االقتراض مرة أخرى لمن سّوى مديونياته

األنباء  االقتصادية

محمد الشايع وبدر املخيزمي يطالعان عمليات تنفيذ املرحلة الثالثة من »األڤنيوز«

»المركزي«: تنظيم إصدار الصكوك من خالل قانون 
الشركات التجارية وليس مسؤولية البنك  ص36

»المرك�ز«: 11% الع�ائ�د المرج�ح عل�ى األصول 
بصناديق األسهم الخليجية في الربع األول  ص37

صورة أرشيفية لعبدالغفار األلماني عضو جماعة اتحاد الجهاد اإلسالمي األلمانية وهو يحمل اسم ايريك برا ينينفر 
وقد قتل األلماني مع مجموعة من المقاتلين األجانب خالل اشتباكات أخيرة مع األمن الباكستاني                )أ.ف.پ(

إرهابي »تايمز سكوير« يواجه السجن 
مدى الحياة بتهم حيازة »أسلحة دمار شامل«

تمّكن من صعود الطائرة رغم وجود اسمه على قائمة الممنوعين من السفر

عواصم � وكاالت: عادت باكستان الى واجهة احلرب 
على اإلرهاب بعد قضية مفخخة »تاميز سكوير«. 

وفيما يواجه املشتبه به األول فيصل شاه زاد األميركي 
الباكس����تاني األصل احتمال احلكم عليه بالسجن مدى 
احلي����اة بعد توجيه 5 اتهامات إلي����ه، من بينها حيازة 
أسلحة دمار شامل واإلقدام على عمل إرهابي ومحاولة 
قتل أميركيني، ترك����زت التحقيقات حول كيفية متكنه 
من صعود الطائرة املتجهة إلى دبي رغم ان اسمه أدرج 
على قائمة املطلوبني املمنوعني من السفر جوا في اليوم 
نفسه الذي حاول فيه الهرب )االثنني املاضي( الى إسالم 

آباد عبر دبي.

 حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

تسعى احلكومة جاهدة لتطويق النشاط 
النيابي الرامي إلى إقرار اقتراحات ذات تكلفة 
مالية على امليزانية العامة للدولة وأهمها ما 

يتعلق بقضية الكوادر ثم الزيادات املالية.
وفي هذا اإلط����ار تناقش اللجن����ة املالية 
البرملانية االثنني املقبل التعديالت احلكومية 
 عل����ى قانون صن����دوق املعس����رين الواردة 

في 4 جزئيات.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان أعضاء 
اللجنة يتجه����ون للموافقة عل����ى تعديالت 
املتعلقة بزيادة رأسمال الصندوق  احلكومة 
لتوسيع قاعدة استفادة املواطنني من اخلدمات 

التي يقدمها.
وأضاف����ت املصادر ان أهم التعديالت التي 
قدمتها احلكومة، وحتظى هي األخرى بقبول 
نيابي، ما يخص إعادة فتح باب التس����جيل 

أمام املواطنني الذين هم بحاجة لالس����تفادة 
من خدمات الصندوق ويواجهون اإلعس����ار 
في س����داد مديونياتهم ول����م تتح لهم فرصة 
التسجيل سابقا، األمر الذي من شأنه حتقيق 
مطالب النواب في إفادة الغالبية من املواطنني 

احملتاجني.
وأشارت املصادر إلى ان من بني التعديالت 
التي س����يوافق عليها أعض����اء اللجنة إعادة 
السماح باالقتراض مرة أخرى للمستفيدين 

من الصندوق ملن سّوى مديونياته.
من جانب آخر، أجلت اللجنة املالية اجتماعها 
الذي كان مقررا أمس الى األحد املقبل إلنهاء 
باقي تعديالت قانون اخلصخصة متهيدا إلحالة 

تقريرها إلى املجلس.
وقالت مصادر نيابي����ة مطلعة ان اللجنة 
متوافقة فيما بينها ومع احلكومة على إنهاء 
كل التعديالت التي أصبحت مجرد شكلية ال 

تؤثر على فحوى القانون العام.

تدعو  »الس�كنية« 
160 مواطنًا لتوزيع 
الدفع�ة ال� 6 من 
بيوت سعد العبداهلل

ص20

الفهد يوجه »التسليف« 
و»السكنية«لتسهيل

 إنشاء صندوق المرأة 

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ اح�مد الفهد تعليماته الى 
العامة  التسليف والهيئة  بنك 
للرعاية السكنية بتقدمي جميع 
التسهيالت إلى نواب املجلس 
للعبور باملقترح النيابي إلنشاء 
مشروع صندوق املرأة الى واقع 
التنفيذ، وموافاته بكل ما من 
ش���أنه عرقلة هذا املش���روع 
الوطني إليجاد احللول السريعة 

له.

أصدر النائب العام حامد 
العثمان قرارا يقضي بحظر 
النشر في قضية التجسس 
والتي حتمل صفة اجلناية 
رقم 2010/2 أمن دولة. وقال 
النائب العام في كتاب تلقت 

»األنباء« نس���خة منه: »يحظر نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو 
بيان���ات أو معلوم���ات متعلقة باجلناية رقم 2 لس���نة 2010 وما 
جتريه النيابة العامة من حتقيقات فيها«، واستند النائب العام في 
قراره الى القانون 2006/3 في شأن املطبوعات والنشر والقانون 
2007/61 بشأن اإلعالم املرئي واملسموع وعلى قرار النيابة العامة 
الص���ادر في 4 مايو اجلاري، في اجلناية 2010/2 أمن دولة بجعل 

التحقيق فيها سريا.

النائب العام يحظر النشر
 في قضية شبكة التجسس

»األنباء« تنشر جدول زيادات الصيادلة بقيمة 2.5 مليون دينار

رئيس جمعية الصيدلة د.طارق الحبيب رداً على قراء »األنباء«:

لم يق�ر أي كادر ألي جهة وما من�ح بدالت 
وزيادات تتراوح بين 25 و 35% من حجم مطالباتنا

نتوقع توقف االستقاالت بالقطاع الحكومي 
واإلحصائية األخيرة رصدت 350 استقالة حتى بداية 2010

نفتقد تصني�ع األدوية الحساس�ة  بالمنطقة واالحت�كار  يلعب 
دورًا كبي�رًا  في حرمانن�ا من تصنيع 75% م�ن العقاقير ص18 و 19

التفاصيل ص5

»المبان�ي« توّقع مع »بيت�ك« عقد تموي�ل المرحلة 
الثالثة من »األڤنيوز« بقيمة 100 مليون دينار  ص43

التفاصيل ص 48

الموافقة على استمالك القطعة 10 في أبرق خيطان الشمالي  ص16

التفاصيل ص10 - 12

وزير عراقي يطالب بإصدار فتوى كويتية تحرم التعويضات!

صورة زنكوغرافية لقرار العثمان

وكاالت: في رد فعل يبني مدى 
التفاع����ل الس����لبي للعراقيني مع 
قضية احتج����از مدير خطوطهم 
في لندن على خلفية التعويضات 
املس����تحقة ل����� »الكويتية« على 
نظيرتها »العراقية«، جتمع عشرات 
من موظفي اخلطوط العراقية في 
مطار بغداد احتجاجا على ما اسموه  
ب� »االجراءات االستفزازية« من قبل 
الكويت. من جانبه دعا وزير النقل 
العراقي عامر عبداجلبار اسماعيل 
رجال الدين في الكويت الى اصدار 
فتوى بتحرمي اخذ التعويضات التي 
تزيد على االموال املفقودة فعال اثر 

التفاصيل ص55الغزو الصدامي للكويت.


