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5% من األسهم للعاملين بالشركات الخاضعة للخصخصة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

في ظ����ل احلديث عن قرب 
إجناز تقرير قانون اخلصخصة، 
قدم االحتاد العام لعمال الكويت 
اقتراحا مكتوبا إلى مجلس األمة 
حصلت »األنباء« على نسخة 
منه يقضي مبنح العاملني في 
أي مش����روع عام أو مؤسسة 
عامة تتم خصخصتها نسبة 
5% من مجموع أسهمها، تقوم 
الدولة بتغطية قيمة االكتتاب 
نيابة عنهم، وال يجوز التصرف 
بهذه النسبة من األسهم من قبل 
اي جهة كانت، على ان يتمثل 
العمال من خالل هذه النسبة 
أو  إدارة املشروع  في مجلس 

الشركة، ويتم اختيار ممثلهم 
من قبلهم.

وقال االحت����اد ان مبررات 
التعدي����ل تهدف ال����ى حماية 
الوطني����ة وضمان  العمال����ة 
مش����اركتها في القرارات التي 
يتخذها مجل����س اإلدارة مبا 
ال يتع����ارض م����ع حقوقه����ا 
ومصاحلها، كما ان مش����اركة 
اإلدارة  العاملني في مجل����س 
من شأنها ان تخلق نوعا من 
األمان واالستقرار في العالقات 
بني العمال واإلدارة، األمر الذي 
من شأنه ان ينعكس بصورة 
ايجابية على فاعلية واستقرار 

املشروع وتطوره.

اتحاد العمال وّجه  كتابًا إلى مجلس األمة لتغطي الحكومة االكتتاب نيابة عنهم مع عدم جواز  التصرف بها وضرورة تمثيلهم في مجلس اإلدارة
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اللواء محمود الدوسري

األنباء  االقتصادية

»الوطني« و»التجاري« و»التأمينات« 
زيادة  ف�ي  حصصها  غّطت 
بقيمة  »بوبي�ان«  رأس�مال 
94.9 ملي�ون دينار ص 39

العصفور ل�� »األنباء«: أغلب 
ستعلن  »الصفوة«  ش�ركات 
 2009 ل�  جيدة  أرباح  عن 
واألس�عار الحالية تاريخية 
ولن تتكرر مرة أخرى ص 41

لضخ  تتجه  االستثمار  هيئة 
1.1 مليار دينار في البورصة 
عبر 3 ش�ركات استثمارية 
لتوس�يع رقع�ة المحفظة 
39 ص  بالس�وق  الوطنية 

م 183 من أوائل  شؤون الطلبة تكرِّ
ص18 الجامعة   المتفوقين في 

عيادة األنف واألذن في »العدان« مغلقة 
ل� »الصيانة«.. واستياء بأوساط المراجعين 

رئيس القسم أكد وجود طبيبين لحاالت الحوادث 

مزيد وزنيفر: سنستعجل تقرير 
»المالية البرلمانية« بخصوص قانون التقاعد

ندوة »األنباء« حول »البيئة ومصانع الشعيبة 
وتلوث أم الهيمان«  )1 � 2(

العمي�ر: أخ�اف أن يك�ون إغ�اق المصانع مج�رد تخدير
المضحي: غير صحيح ما يتم تداوله عن تسييس القرارات البيئية
صالح: التفتيش ردة فعل على التهديد باستجواب رئيس الوزراء
الس�ديراوي: غازات ملوثة بنس�ب خطيرة في مناطق أخرى
الخالد: جمود القانون البيئي وراء القصور في تطبيق المعايير
الشريع: المماطلة في نقل المصانع المخالفة لها مردود خطير

ص 20 و 21

رواد مخيم الحفيظ ع�ن »أم الهيمان«: نريد 
أن نتنفس ه�واء نظيفًا مثل بقية المواطنين

ص22

)فريال حماد(املشاركون في ندوة »األنباء« حول البيئة

حنان عبدالمعبود
أغلقت عيادة األنف واألذن واحلنجرة مبستش���فى العدان أبوابها أمام 
املرضى بسبب أعمال الصيانة، ما أثار غضب العديد منهم، حيث لم يجدوا 
طبيبا يقوم بفحصهم وقيل لهم إنه ال مجال لتلقي العالج إال بعد إنهاء أعمال 
الصيانة. من جهته أوضح رئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة باملستشفى 
االستشاري د.حسني جاسر الشمري ان العيادة قيد الصيانة بالفعل الفتا 

إلى ان هناك طبيبني خفارة 24 ساعة حلاالت احلوادث.

موسى ابو طفرة � ماضي الهاجري
في تفاع���ل مع الدفع 
النيابي باجتاه اقرار قانون 
التقاعد، اب���دى النائبان 
حسني مزيد وسعد زنيفر 
دعمهم���ا للقانون، وقال 
الدفع فعال،  مزيد: يجب 
القرار تقاعد املرأة بعد 15 

سنة خدمة دون اشتراط السن وأال يخضع معاشها للتخفيض 
بعد التقاعد.

واضاف مزيد:  15 سنة مدة كافية جدا كعطاء للمرأة بالنظر 
إلى اعبائها االسرية التي تتطلب نوعا من التفرغ.

من جهته، اكد النائب س���عد زنيفر دعمه للقانون واكد انه 
سيعمل على استعجاله بالتنسيق مع اللجنة املالية البرملانية 
إلنهاء التقرير وعرضه على مجلس االمة بأس���رع وقت العادة 
الوضع كما كان عليه في السابق بواقع 15 سنة للمرأة و25 سنة 

للرجل بدال من القانون احلالي الذي ارهق املواطنة.

سعد زنيفر حسني مزيد

2000 � 2500 دينار لكل منتسب ومتقاعد 
بالحرس الوطني ُتصرف خال األسبوع الجاري

الصرف يتزام�ن مع صرف مكاف�آت األعم�ال الممتازة وترقي�ات األفراد
موسى أبوطفرة

إدارة  ان  علمت »األنب���اء« 
الش���ؤون اإلدارية واملالية في 
قيادة احلرس الوطني حصرت 
أعداد املشمولني مبنحة رئيس 
الوطني سمو الشيخ  احلرس 
سالم العلي التي أمر بصرفها 
ملنتسبي ومتقاعدي احلرس، 

حيث أشارت املصادر الى ان عدد 
املشمولني بلغ 14 ألف عسكري 

منتسب ومتقاعد.
وقال���ت مص���ادر مطلع���ة 
باحلرس ان اإلدارة تعكف حاليا 
على االنتهاء من إعداد الكشوف 
النهائية لصرفها وذلك بعد ان 
مت إبالغها بض���رورة الصرف 

خالل األسبوع اجلاري، وذلك 
بتوصيات من س���مو الشيخ 
سالم العلي متوقعة ان يكون 
املبلغ النهائي بني 2000 و2500 
دينار لكل منتس���ب ومتقاعد، 
وأوضحت ان الصرف يتزامن 
كذلك مع صرف مكافآت  األعمال 
املمتازة التي مت االنتهاء من إعداد 

الكشوفات اخلاصة بها.
إلى ذلك علمت »األنباء« أنه 
تزامنا مع عودة سمو الشيخ 
سالم العلي س���املا رأت قيادة 
احلرس الوطني إقرار الترقيات 
لألفراد نهاية الشهر اجلاري بدال 
من الذي كان معموال به في نهاية 

شهر يونيو من كل عام.

عدد المشمولين بمنحة الشيخ سالم العلي يبلغ 14 ألف عسكري
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الباحث والخبير الفلكي عادل يوسف المرزوق ل� »األنباء«:

التفاصيل ص5

الوعان يؤكد.. والرجيب ينفي صدور تصريحات 
حول تنقات وترقيات لمديرين في »الداخلية«  بواسطة نواب

نفى وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد 
الرجيب صدور أي تصريح عنه حول تنقالت 
وترقيات متت لبعض املديرين بواسطة النواب 
وأنه س����يتم إعادة بحث هذه الواقعة. وقال 
الفريق الرجيب في رده على تصريح للنائب 
مبارك الوعالن »لم يصدر عنه تصريح حول 
املوضوع ألي صحافي أو جريدة من قريب أو 

بعيد واحتداه أن يثبت عكس ذلك«. 

وأوض����ح الرجيب أن »إجنازات الداخلية 
بفضل رجاله����ا ال حتتاج إلى دليل، فاألرقام 
واإلحصائيات اخلاصة ملكافحة اجلرمية أو في 
تنظيم املؤمترات أو انتخابات مجلس األمة 
واملجلس البلدي خير شاهد على اداء الوزارة«. 
وكان النائب الوعالن انتقد ما اسماه ب� »حالة 
الفوضى والتخبط التي تسير عليها الداخلية 
الواضح  املدروسة واإلهمال  وقراراتها غير 

وتصريحات مس����ؤوليها وآخرها تصريح  
الوكي����ل الرجيب حول تنق����الت وترقيات 
متت لبعض املديرين بواسطة النواب وأنه 
سيتم بحث هذه الواقعة«. وأضاف الوعالن 
»الفريق الرجيب يحرص على املواظبة على 
التصريحات الصحافية ليطل علينا يوميا 
بتصريح����ات نارية تدين ف����ي املقام األول 

التفاصيل ص3الداخلية وقياداتها.

أعددت جدواًل للعطات 
الرسمية في الكويت 
ل� 120 سنة قادمة


