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األنباء  االقتصادية

سعد السعد

خالد العثمان

نضال املسعود

يعقوب الشرهان ومايكل اسيكس اثناء توقيع االتفاقية

»الصناعات«  الس�عد: 
لملمة  م�ن  تمكن�ت 
جراح األزمة وخرجت 
وتس�عى  منت�ص�رة 

»أج�يال  العثمان: 
تس�تعد  العقارية« 
ل�زيادة رأس�مال 
الح�مراء شرك�ة 

قرارات  المسعود: 
»المركزي« المتعلقة 
بتن�ظيم الت�مويل 
كارثية   واإلق�راض 

االندماجات  ترس�م مالمح خارطة  
تعافي المنطق�ة في 2010   ص26

بالفت�رة المقبلة والبداية أرباح  لتحقيق 
 4.7 ماليي�ن دينار للرب�ع األول   ص27

إلى 100 مليون دينار الستكمال أطول 
ناطحة س�حاب ف�ي الكوي�ت  ص27

والس�وق المحل�ي يمر بانكم�اش ص28 

فرح�ات: ش�ركات كويتية تس�تثمر في 
السوق العقاري المصري وتنوع المشاريع 
أهم م�ا يميز المع�رض المص�ري للعقار 
واالس�تثمار في دورته السادس�ة   ص28

»س�يتي ج�روب« توّقع اتفاقي�ة تمويلي�ة ب� 30 
مليون دوالر مع مؤسسة التمويل الدولية ص29

التفاصيل ص 14

الحكومة تواجه اإلضراب ب� »الصمت«
ال إجابة محددة حتى اآلن حول اإلجراءات المفترض اتخاذها.. وأي زيادات مالية جديدة ستتضح على طاولة »الخدمة المدنية«.. ومحمد الصباح يصل اليوم

مريم بندق
في الوق���ت الذي بلغت لغة تهديد 
النقابات بدعم نيابي مداها بتحديد االحد 
موعدا العالن توقيت االضراب الشامل 
الوزارات واملؤسسات احلكومية  في 
اتخذت احلكومة من الصمت وسيلة 
للرد على تساؤالت طرحتها »األنباء« 
استفسارا عن اجراءاتها في حال تنفيذ 

التهديدات باالضراب.
واكتفت مص���ادر حكومية رفيعة 
بالقول »ليست لدينا اجابة محددة في 
الوقت احلالي«، موضحة ان احلديث 
عن رؤية احلكومة للفئات الوظيفية 
اجلديدة املتوقع ان تشملها الزيادات 
املالية س���يتضح على طاولة مجلس 

اخلدمة املدنية.
وعن موع���د االجتم���اع املرتقب 
للمجلس قالت: يحدد بناء على طلب 

نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة 
الش���يخ د.محمد الصباح بعد عودته 
املقررة مساء اليوم، وكانت احلكومة قد 
احالت في وقت سابق الى ادارة الفتوى 
والتشريع االجراءات القانونية ملواجهة 
االضرابات او االمتناع عن العمل، وذلك 
بهدف مراجعة الصياغة القانونية قبل 
تعميمها. وفي ديوان اخلدمة املدنية بدا 
الوضع اكثر توترا وارتباكا من ساحة 
االعتصام، وانشغل القياديون بتجميع 
املطالبات املطروحة من قبل النقابات 
ومقارنتها مع الطلبات املرفوعة لهم، 
وذلك استعدادا جللسة مرتقبة، وحول 
ذلك اكتفت املصادر بالقول »ان بعض 
املطالبات مت بالفعل اقرار زيادات لها« 
مضيفة ان اعالنها يتم بعد اعتمادها 

بشكل نهائي من مجلس الوزراء.

ليلى الشافعي
النفط  فيما طلب وزي���ر 
العراق���ي »من االش���قاء في 
النظر في  اع���ادة  الكوي���ت 
التعويض���ات،  موض���وع 
ونعمل س���ويا على تناسي 
ابدى رئيس  مآسي املاضي« 
جلنة الفتوى بجمعية احياء 
التراث اإلسالمي الداعية ناظم 

املسباح اندهاشه من دعوة وزير النقل 
العراقي إلص���دار فتوى كويتية حترم 

اخذ التعويضات من العراق.
وقال املس���باح: »التعويضات حق 

من ج���راء االحتالل العراقي 
الذي تعرضت له مؤسسات 
الدولة الرسمية واالهلية، وما 
تعرضت له ممتلكات االفراد 
من ضرر عظي���م في جميع 

املجاالت«.
وزاد: »اجلان���ي يجب ان 
يتحم���ل تبعات م���ا فعله، 
والتعويضات حق للمتضرر«، 
وتابع: أستغرب من هذه املطالبة، وهذه 
القضي���ة ال حتتاج الى كثير من اجلهد 
والعناء الظهار احلكم الشرعي فيها، فهي 

بديهية وشرعية وقانونية.

)سعود سالم(طاهر فرحات ومجدي الهواري يقصان شريط االفتتاح

العبداهلل: غالبية وظائف رؤساء الفرق 
بالقطاع النفطي مقيمة على الدرجة 18

أحمد مغربي
أعلن وزي����ر النفط ووزير االعالم الش����يخ احمد 
العبداهلل ان غالبية وظائف رؤساء الفرق في القطاع 
النفطي ومن في مس����تواهم مقيم����ة على الدرجة 18. 
واوضح في رده على اقتراح النائب علي الدقباس����ي 
ال����ذي يطالب فيه بترقية رؤس����اء الفرق في القطاع 
النفطي ومنحهم حقوقه����م ودرجاتهم الوظيفية، ان 
الدرجة 17 درج����ة انتقالية، كما ان الدرجتني 19 و20 
مخصصتان لوظائف املديرين ومن في مستواهم وهي 
غير شاغرة. واضاف الشيخ احمد العبداهلل انه مت رفع 
درجات رؤساء الفرق اكثر من مرة مقارنة باملستويات 

االخرى االدنى واالعلى منها.

سجال نيابي حول أم الهيمان بعد إيقاف 8 مصانع
الطاحوس يجدد تهديده بمساءلة رئيس الوزراء.. وحماد يؤكد التزام الحكومة بالمعالجة

تحفظات حكومية على التعديالت النيابية 
ل� »الخصخصة« و»شركات الكهرباء«

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري �� سامح عبدالحفيظ
قد ال تسير األمور وفقا ملا يشتهي غالبية أعضاء السلطتني خالل جلسة مجلس 
األمة املقبلة من ناحية إقرار قانوني اخلصخصة وإنش��اء ش��ركات مساهمة عامة 
إلنتاج الكهرب��اء في مداولتيهما الثانية. وأمس دار س��جال في املجلس بني النائب 
مس��لم البراك وزميلته النائبة د.روال دش��تي على خلفي��ة التخصيص حيث دعا 
البراك احلركة العمالية ومؤسسات املجتمع املدني الى التحرك للوقوف ضد قانون 
اخلصخص��ة. وقال البراك في تصريح صحافي ان تعديالت اللجنة املالية ال ميكن 
القبول بها وسيكون لنا منها موقف في املجلس والشارع، واصفا القانون بأنه بيع 
للبلد للمالّك اجلدد. وردت د.دشتي على البراك مبينة أن اخلصخصة امتداد خلطة 
التنمية حيث حفظت مواد القانون حقوق العمال، مش��ددة على أن إنتاج النفط لن 
يتم تخصيصه واحلكومة هي املس��يطرة على الدخل وال توجد مخالفات دستورية 
خصوصا في املادة ال� 3. وأوضحت ان احلكومة حتفظت على بعض مواد القانون 
وأهمها االعتراض على اكتتابها نيابة عن األفراد األقل من 21 عاما ليتملكوا أس��هما 
في املش��اريع املخصخصة »ونحن لن نرضخ لذلك التحفظ«. ومن جهة أخرى من 
أروقة املجلس أقرت جلنة املرافق العامة جميع التعديالت النيابية املقدمة على قانون 
إنش��اء شركات مس��اهمة إلنتاج الطاقة الكهربائية رغم حتفظ احلكومة على بعض 
امل��واد. وقال مقرر اللجنة النائب د.فيصل املس��لم في تصريح صحافي ان اللجنة 
رفضت حتفظات احلكومة التي طلبت منحها حق وصالحية االس��تثناء من القانون 
ف��ي حاالت الضرورة التي يحددها مجلس الوزراء في إنش��اء الش��ركات. مصادر 
حكومي��ة مطلعة أبلغت »األنباء« أن التعديالت التي تريد إدخالها احلكومة ضرورية 
وتعتبرها مفصلية في مترير القانونني، مش��ددة على أن السلطة التنفيذية ستبدي 
اعتراضها على إجراءات اللجان البرملانية »املالية« و»املرافق العامة« خالل اجللس��ة 

املقبلة وستصر على إدخال تعديالتها على مواد القانونني.

ما بني تهديد جديد م����ن النائب م.خالد 
الطاحوس بتفعيل املساءلة السياسية لسمو 
رئيس الوزراء إذا لم حتل قضية التلوث في أم 
الهيمان بشكل نهائي وتوضيح النائب سعدون 
حماد حول إج����راءات املعاجلة احلكومية، 
اتخذ املجلس األعلى للبيئة أمس قرارا بوقف 
8 منش����آت عن العمل ملدة أسبوع ملخالفتها 
القانون. وأوضح بيان صحافي للمجلس ان 
6 من تلك املنشآت تقع في منطقة الشعيبة 
الغربية، مشيرا الى إلزام مصنعني بتغيير 

التكنولوجيا املستعملة.
أكد م.الطاحوس  وعودة للس����جال فقد 
انه ل����ن يدخل في صراعات م����ع أحد لكنه 
سيتصدى ألي طرف يحاول التكسب أمام حقه 
في استخدام أدواته الدستورية، مشيرا الى 
انه يتبنى قضية متس 45 ألف مواطن. من 
جهته، قال سعدون حماد ان النواب د.محمد 
احلويلة وم.خالد الطاحوس وخالد العدوة 
ودليهي الهاجري اجتمعوا األسبوع الفائت مع 
رئيس احلكومة بحضور النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع وبحثوا معهما ملف أم 
الهيمان. وأشار حماد الى انه جرى االتفاق 
على إغالق باقي املصانع املخالفة وعددها 5 
ومت ذكرها باالسم »وهو ما وعدنا به رئيس 
احلكومة. وش����دد حماد على ان القضية ال 
تهم نائبا او اثنني، بل املجلس بكامله إلزالة 
التلوث البيئي من املنطقة بعيدا عن املزايدات 

واحلكومة التزمت معنا.

)متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة املرافق العامة أمس وفي االطار النائب خالد الطاحوس متوعدا مبساءلة رئيس الوزراء إذا لم  حتل مشكلة أم الهيمان

الدقباسي: جلسة خاصة عن البطالة 8 يونيو المقبل
أعلن النائب علي الدقباسي ان 43 نائبا 
قدموا طلبا لعقد جلسة خاصة في 8 يونيو 
املقبل ملناقشة قضية البطالة وتوفير فرص 

عمل للمواطنني.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي ان 

األمانة العامة في مجلس األمة أجرت بحثا 
بينت من خالله ارتفاع نس����بة البطالة بني 
الكويتيني بشكل ملحوظ، متمنيا من احلكومة 

تقدمي أرقام واضحة حول ملف البطالة.

المسباح: التعويضات على العراق 
 بديهية وشرعية وقانونية

رداً على المطالبة العراقية بتحريمها  

الداعية ناظم املسباح

البابا بنديكتوس السادس عشر يتصفح مصحفا تاريخيا نادرا أهداه اليه صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد

الجانبان شددا على أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات

روم���ا � كونا: في ختام جولته اخلارجية التي ش���ملت املانيا 
وايطاليا ودولة الڤاتيكان اجتمع صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح االحمد امس مع قداس���ة البابا بنديكتوس السادس عشر 
رئيس دولة الڤاتيكان حيث تبادل اجلانبان االحاديث الودية التي 
اكدت على اهمية تفعيل احلوار بني احلضارات واالديان والثقافات 
املختلفة واحلرص على بناء جسور التالقي بني الشعوب وعلى 

اهمية احترام االديان وعدم املساس برموزها املختلفة، كما حرص 
سموه على تعزيز وتقوية العالقات بني الكويت ودولة الڤاتيكان 
الصديقة. كما التقى صاحب السمو الكاردينال تاركسيو برتوني 
وزير دولة الڤاتيكان يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل االحمد حيث مت بحث س���بل تعزيز الروابط بني البلدين 

والشعبني الصديقني.

األمير وبابا الڤاتيكان أكدا أهمية احترام األديان 
وعدم المساس برموزها المختلفة
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التفاصيل ص4
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وزي�ر الداخلي�ة م�ن الري�اض: ال�وزراء 
الخليجي�ون أش�ادوا بالتع�اون في ضبط 
الش�بكات اإلرهابي�ة..  والكوي�ت طلبت 
مراجعة االتفاقية األمنية الخليجية   ص 8

علي املوسى

مرشحًا  الموسى  علي 
لرئاس�ة مجلس إدارة 
عقب  التجاري   البنك 
ت�ول�ي ض�رار الرباح  

رئاس�ة »التج�اري لالس�تثمار«  ص31

درع الدوري بقبضة القادسية.. للمرة الثانية على التوالي7 ماليين دينار  حصاد تدشين  حملة التبرعات لبناء »بيت عبداهلل«
)هاني الشمري( الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي يشاركان العبي األصفر فرحتهم بدرع الدوري املمتاز

ص35ص12

االنته�اء  من دراس�ة 
فيلكا تطوير  مقترحات 

يتحدى  مبارك  الرئيس 
المع�ارضة:  الن�اخب  
يحتاج لبرامج سياس�ية 
ال إل��ى ش�ع���ارات      

مصادر ل� »األنباء«: استقالة 
من  »العوازم«   ل�  جماعية 
الصباحية  إدارة تعاوني�ة 
إذا سحبت منهم الرئاسة    

ص11

ص 32

ص4


