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محمد البحر

حامد البسام

الوطني  الكويت  بنك  البحر: 
دينار  مليون   265.2 يحق�ق 
أرباح�ًا صافي�ة ع�ن 2009 
ص34   2008 عن   %4 بزيادة 

 انسداد قنوات التمويل أمام 
الش�ركات الوطني�ة جعلها 
خارج المنافسة في الحصول 
التنمية  بخطة  مشاريع  على 

ص40 و41

نائب رئيس مجلس إدارة شركة عربي القابضة ورئيس مجلس إدارة 
شركة صفاة للطاقة  حامد البسام في حوار ل� »األنباء«:

و3.3 % النم�و  االقتصادي المتوقع ف�ي 2010   ص38 و39

 : الفصل�ي  تقري�ره  ف�ي  »بيت�ك« 

1.89 مليار دينار تداوالت 
العق�ار ف�ي 2009 

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

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

العفاسي ل� »األنباء«: اليوم تاريخي للمعاقين
4.7 مليارات دينار إلنشاء 5 شركات في 2011/2010

مريم بندق � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

الوزراء  مبوازاة اعتماد مجلس 
مشروع قانون اخلطة السنوية للعام 
2011/2010 بكلفة إجمالية تبلغ 4.7 
 ملي����ارات دينار، وتتضمن إنش����اء

 5 شركات مساهمة عامة للمستودعات 
واملنافذ احلدودية شمال البالد والتأمني 
الصحي واملباني منخفضة التكاليف 
ومدينة اخلي����ران وإنتاج الكهرباء، 
 وكان الفتا أمس التوافق احلكومي

 � النيابي حول مشروع قانون املعاقني. 
 وقال وزير الشؤن د.محمد العفاسي 
ل� »األنباء« إن قانون املعاقني سيمرر 
في جلس����ة اليوم، وأش����ار إلى أن 
احلكومة حتملت على نفسها الكلفة 
املالية للقانون من أجل رسم البسمة 
على وجوه املعاقني، مؤكد أن اليوم 
هو يوم تاريخ����ي للمعاقني، وزاد: 
التوافق احلكومي - النيابي سيكون 
في كثير من القوان����ني في املرحلة 
املقبلة. وعلمت »األنباء« من مصادر 
وزارية أنه مت االتفاق على ان تكون 
تبعية الهيئة العامة للمعاقني للنائب 
األول بدال من رئيس الوزراء على ان 
تشمل املادة الثانية واخلاصة بنظام 
الكويتيني  القانون  س����ريان أحكام 
وأبناء الكويتيات فقط دون أبناء غير 
محددي اجلنسية أو الوافدين، وبهذا 
بات الطريق ممهدا إلجناز القانون في 
جلسة اليوم. هذا وأكد وزير املالية 
مصطفى الشمالي ان قانون إسقاط 

الفوائد مت رفعه الى صاحب السمو 
األمير مع توصية برفضه وقرار رده 
بيد صاحب السمو األمير، الفتا الى 
ان قانون االستقرار املالي »شغال وال 
علينا ش����يء فيه بالرغم من أنه لم 
يعتمد من مجلس األمة«. وبخصوص 
صندوق املعسرين، قال ان احلكومة 
لن تتمكن من فتح الباب أمام املواطنني 
لالستفادة من صندوق املعسرين إال 
بعد فتح الباب قانونا من خالل مجلس 
األم����ة، مضيفا ان هن����اك تعديالت 
حكومي����ة على الصندوق. الى ذلك، 
املقترحات  رفضت احلكومة جميع 
النيابية التي تؤدي لتحويل »الفتوى 
والتش����ريع« الى هيئة ومس����اواة 
موظفيها بالقضاء، مشيرة الى أنها 
حتفظت على كوادرها اخلاصة ببدل 
طبيعة العمل. وقالت مصادر نيابية 
ل� »األنباء« ان احلكومة رفضت أيضا 
دمج مكافأة نهاية اخلدمة مع الراتب 
التقاعدي فيما يتعلق بقانون إدارة 
اخلبراء وكذلك الكوادر املضافة لها 
بحجة كلفتها العالية على ميزانية 
الدولة، فضال عن أنه ال يوجد نظام 
في أي دولة في العالم يجمع بني نهاية 
اخلدمة والراتب التقاعدي. وأشارت 
املصادر الى ان احلكومة حتفظت كذلك 
على قانون استقاللية القضاء لكلفتها 
املادية العالي����ة. وتوقعت املصادر 
ان تطلب احلكومة في جلسة اليوم 
 تأجيل مناقش����ة تلك القوانني ملدة 

3 أشهر.

الحكومة لتأجيل »الفتوى« و»الخبراء« و»القضاء« 3 أشهر

بعد فك العقدة واالتفاق على تبعية  »الهيئة« ل� »النائب األول«.. واستبعاد البدون والوافدين من القانون  

»التربية«: أسماء 1048 ناجحين في مقابالت الترقي ل� »اإلشرافية«   ص12-  14

12 نائبًا لعقد جلسة الخميس ل� »الخطة« و»سوق المال«

الجزاف: رغبة أميرية بإنهاء األزمة الرياضية

سامح عبدالحفيظ
قدم 12 نائبا طلبا رسميا لعقد جلسة خاصة بعد غد اخلميس ملناقشة تقريري اللجنة املالية 
بش��أن قانوني اخلطة االمنائية وهيئة س��وق املال. ومقدمو الطلب هم النواب: خالد الس��لطان، 
عبدالرحمن العنجري، د.يوسف الزلزلة، خالد الطاحوس، سالم النمالن، فيصل الدويسان، محمد 

املطير، حسني احلريتي، د.روال دشتي، مخلد العازمي، د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك.

مبارك الخالدي
أعل��ن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للش��باب والرياضة فيص��ل اجلزاف خالل اجتماع 
مجلس إدارة الهيئة أن املجلس تلقى رغبة أميرية سامية بضرورة إنهاء األزمة الرياضية العالقة 
وإع��ادة األمور إلى نصابها الصحيح والبدء في التخطي��ط الفعلي للنهوض بالرياضة. واضاف 
اجلزاف: إننا س��نترجم رغبة القيادة السياس��ية عبر قرارات وإجراءات س��تصدر خالل يومني 

إلنهاء األزمة.

األنباء  االقتصادية

سباق GulfRun في البحرين جمع 
السرعة والقيادة اآلمنة معاً  ) ص 24 (

الشيخ سالم العلي يهدي منتسبي ومتقاعدي  الحرس الوطني 30 مليون دينار 
تُصرف خالل أسبوعين و10% تخفيضاً في أسعار جمعية الحرس  )ص 3و 15(

رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الشيخ مشعل األحمد والشيخ فهد سالم العلي مع كبار القادة والضباط أمس

التفاصيل ص5 و 8 � 10

التفاصيل ص52

122 ملي�ون دينار أرباح »بيت�ك« المتوقعة
عن 2009 و 144.5 مليون دينار ل� »أجيليتي« ص35


