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Al-Anbaa Tuesday 29th September 2009 - No 12039 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 10 من شوال 1430 ـ 29 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 القوانين «الشعبية» خارج  أولويات المجلس  
 ٧ اقتراحات بقوانين ستخرج في شكل قرارات حكومية على رأسها المدن العمالية و«البعثات» وإنشاء شركات الضمان الصحي والهيئة العامة لألغذية 

 األنظار تتجه الجتماع «األولويات البرلمانية» مع الجانب الحكومي غدًا.. ومصدر وزاري يؤكد: لن نقبل بأي إضافات على اتفاق السلطتين

 الشيخ سالم العبدالعزيز 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  بعد ان فرضت قضية شراء مديونيات املواطنني ومعاجلة 
القروض نفسها على الســـاحة السياسية خصوصا بعد 
تنامي األعداد املؤيدة لالقتراحات بقوانني املقدمة من قبل 
بعض النواب، تتجه األنظار إلى االجتماع الذي ستعقده 
جلنة األولويات البرملانية مع اجلانب احلكومي غدا والتي 
من املقرر ان تضع جدوال تتفق عليه الســـلطتان الجناز 
األولويات خالل دور االنعقاد املقبل. عضو في اللجنة أبلغ 
«األنباء» ان جميع االقتراحات اخلاصة بإسقاط أو معاجلة 
القروض أو جدولة املديونيات أو إسقاط الفوائد بأنواعها 
أو ما عرف بالقضايا الشـــعبية والتي قدمت مؤخرا بعد 

وضع جدول األولويـــات، لن تدرج ضمن قائمة أولويات 
املجلس. وأشار العضو إلى ان االتفاق السابق ملزم بالنسبة 
للســـلطتني في شأن القضايا املســـتحدثة واجلديدة وال 
توجه إلضافة قضايا أخرى بغير ما اتفق عليه. وأوضح 
العضو انه في حال وجد توافق نيابي على بعض القضايا 
فإنه باإلمكان التقدم بطلب عقد جلسة أو جلسات خاصة 
ملناقشة تلك القضايا بعيدا عن جدول األعمال األصلي املعد 
ســـلفا باتفاق احلكومة واملجلس. وفي هذا السياق، أكد 
مصدر وزاري لـ«األنباء» ان احلكومة من جانبها لن تقبل 
خالل االجتماع املرتقب الذي ســـيمثلها فيه وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري بأي إضافات على 

األولويات املتفق عليها. وأضاف املصدر ان أي مقترح يتقدم 
به النواب خاص بدمج األولويات أو إدخال أخرى جديدة 
سترفضه احلكومة. ومن املنتظر ان تبحث جلنة األولويات 
سبل فك التشابك بني اجلهازين التشريعي والتنفيذي مع 
إمكانية إخراج بعض القوانني على شكل مراسيم أو قرارات 
حكومية دون مرورها على مجلس األمة من أجل اإلسراع في 
اجنازها. مصدر مطلع قال لـ «األنباء» ان هناك ٧ اقتراحات 
بقوانني تتجه اللجنة إلخراجها على شكل قرارات حكومية 
بعضها يتعلق باملدن العمالية وقانون البعثات واعتبار 
مهنة التدريس من املهن الشاقة وإنشاء شركات الضمان 

الصحي والهيئة العامة لألغذية. 

 مرونة حكومية بمواجهة الرومي: لن أوافق على شراء  المديونيات  
  بدائل إسقاط القروض

  مريم بندق
  كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
لـ«األنباء» ان احلكومة ستبدي 
مرونة في التفاوض حول البدائل 
املطروحة للتوصل الى معاجلة 
يتفق عليها مع النواب بخصوص 
معاجلة قروض املواطنني والفوائد 

املركبة. 

 أعلن رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهللا الرومي 
انه ضد شـــراء مديونيات املواطنني، وقال الرومي،  
انه غير موافق على شراء مديونيات املواطنني لعدم 
وجود عدالة في هذه املقترحات. وشكك الرومي في 
صحة ان عدد مؤيدي شراء املديونيات جتاوز الـ٣٠ 
نائبا، وقال: ال اعتقد ان هـــذا العدد متوافر، كما ان 
هناك صعوبة في حتديد العدد احلقيقي ملؤيدي هذا 
املقترح في ظل غياب بعض النواب وســـفرهم الى 

اخلارج. 

 نسبة الغازات بمحطة 
مشرف صفر

  فرج ناصر
  أكد مصـــدر مطلع بوزارة 
األشغال ان مجلس الوزراء طلب 
من الوزارة تزويده مبعلومات 
إضافية للجنة التحقيق املشكلة 
من قبـــل مجلس الوزراء فيما 

يخص محطة مشرف.
  وأضـــاف ان املعلومـــات 
تتعلـــق بعمليـــات تشـــغيل 
وصيانة احملطة، وكذلك األمور 
التعاقديـــة والتزامات املقاول 
ومســـؤولياته اخلاصة بإدارة 
وتشـــغيل احملطة في األشهر 
الثالثة األخيرة، باإلضافة الى 
مسؤوليات مستشار العقد من 
التنفيذ  حيث اإلشـــراف على 
والتصميـــم والتقييم وجميع 
املراسالت التي تتم بني املستشار 
واملقاول والعكس. الى ذلك، أكد 
مدير إدارة املواد اخلطرة املقدم 
جمال البليهيص ان فريق املواد 
اخلطرة قام بالنزول الى داخل 
محطة مشرف للصرف الصحي 
وذلـــك مبرافقة فنيـــي وزارة 
األشـــغال، حيث كانت نسبة 
الغـــازات داخل احملطة صفرا، 
ومت تسليم «السفتي» الى مقاول 
الشركة املختصة وإدارة البيئة 

بـ «األشغال». 

 «السكنية» تستعجل إخالء
   موقع سكراب أمغرة

 حمد العنزي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في املؤسســـة العامة 
للرعاية السكنية بأن املؤسسة لم تتسلم من البلدية الى اآلن 
مساحات وحدود منطقة سكراب أمغرة املقابلة ملدينة سعد 
العبداهللا. وأشارت املصادر الى ان املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية تقدمت بكتاب رسمي إلى البلدية تطلب فيه ضرورة 
تطبيـــق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقـــم ٥٥٦ في الفقرة 
الثالثة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٥ والذي ينص على ان تقوم الهيئة 
العامة للصناعة باالستعجال بإخالء موقع السكراب احلالي 
الى املوقع اجلديد على طريق الساملي وتسليم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية املوقع املذكور خاليا من العوائق. وأضافت ان 
املؤسسة متوقفة حاليا عن تنفيذ عدد من املشاريع اخلدمية 

بهذه املساحات ملا بعد إخالئها. 

 العسماوي: تسليم توسعة 
المستشفيات بعد شهرين

  حنان عبدالمعبود
  صرح وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون املالية عبدالفتاح 
العســـماوي بأن مجلس الوزراء وافق على اضافة امليزانية 
املخصصة لتوسعة املستشفيات، كما وافقت عليها أيضا جلنة 
املناقصات املركزية. وقال العسماوي ان امليزانية وصلت الى 
٢٨ مليون دينار، وأوضح انه سيتم صرف املبالغ املستحقة 
للمقاولني العاملني باملستشفيات خالل األسبوعني املقبلني، مؤكدا 

انه خالل الشهرين املقبلني سيتم تسليم مباني التوسعة. 

ـ وكاالت: على   عواصم 
بعد أيام قليلة من اجتماعها 
مع ممثلـــي دول الـ «٥+١» 
بعد غد، زادت ايران حتديها 
للغرب ورفعت منســـوب 
القلـــق لديه بإعالنها أمس 
جناح جتاربها على صاروخ 
الذي يتراوح  «شـــهاب٣» 
مداه بني ١٣٠٠ و٢٠٠٠ كم، 
ويستطيع بذلك بلوغ أهداف 
في اسرائيل ويضع القواعد 
األميركية باملنطقة في مرمى 

النيران اإليرانية. 

(رويترز) إطالقه  ــهاب٣» حلظة   «ش

 اسماعيل خيرت 

 مصر ال تتخلى أبدًا عن 
دورها في حّل القضية 
الفلسطـينـيـة   وفي 
محاولـة التقريب بين 
الفـصــائـل     ص٢٣ 

إعالمي  مكتب   افتتاح 
فـي بغداد مسـتبعد 
على  والتركيز  حاليـًا 
السـفارة  فتح  إعادة 

 رئيس الهيئة العامة 
لالستعالمات المصرية 

اسماعيل خيرت لـ «األنباء»:  

 وزير الصحة ووزير التخطيط األسبق وعضو المجلس األعلى للتخطيط  والتنمية 
  ورئيس المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية  أدلى برأيه في القضايا الشائكة 

 د.عبدالرحمن العوضي 

 د.عبدالرحمن العوضي لـ «األنباء»:  د.عبدالرحمن العوضي لـ «األنباء»: 

  التجنيس للكفاءات ال للعلل  التجنيس للكفاءات ال للعلل
 تأسـيس الحياة الحزبيـة حّل ناجع 
ألزماتنـا السياسـية ولنجـرب بـ ٣ 
أحـزاب «ليبرالـي ويميني ووسـط» 

 حالـة عـدم االسـتقرار السياسـي 
سببها رؤيتنا غيـر الواضحـة وإساءة 
استخدام مواد الدستور     ص١٢و ١٣ 

 إيران تستبق محادثاتها
   مع القوى الكبرى

  باختبار صاروخ «شهاب٣»

 محافـظ المركـزي: ال بنوك كويتيـة بحاجـة لمساعـدة
  بســبب األزمـة الماليـة وعمالتنــا الوطنيـة لم تتأثـر

 وضعنا برنامجًا لتحسـين وتعزيـز كل اإلمكانيات فـي القطاع المصرفي 
باعتباره القلب النابض والمحرك الرئيسـي في تنشيط االقتصاد     ص٣٣

 حسـين إسـماعيل: «نفط 
الكويـت» تنـوي اختيـار 
لتملـك  دولييـن  شـركاء 
٢٠٪ مـن حصتها الـ ٥٠٪ 
بمشـروع مصفـاة ومجمع 
بتروكيماويات صيني      ص٤٠ 

 التفاصيل ص ٦ 

 
 الحمود: ال إلعادة النظر في الجامعات والمعاهد غير المعترف بها 

  مريم بندق
ــي د.موضي احلمود في  ــرة التعليم العال ــت وزيرة التربية ووزي   أعلن
تصريحات خاصة لـ «األنباء» أن مجلس الوزراء لن يعيد النظر في القرارات 
ــبق أن اعتمدها بخصوص اجلامعات واملعاهد العليا واملدارس غير  التي س
املعترف بها. وكان املجلس قد كلف اللجنة التعليمية الوزارية بالتعاون مع 
ــي وزارتي اخلارجية والتربية وجامعة الكويت وديوان اخلدمة املدنية  ممثل

 التفاصيل ص ٣ بتقدمي تقرير للمجلس يتضمن احلل اجلذري للمشكلة. 

 التفاصيل ص١١ 

 التفاصيل ص١٠و١١ 

 التفاصيل ص ٤٢ 


