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م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�شابقة من ع�شرين �شوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�شة �أ�شئلة يتم ن�شرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�شر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�شر جميع �الأ�شئلة �لع�شرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�شاركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�شرين �شوؤ�اًل.

پ ي�شرتط �الإجابة على �الأ�شئلة �لع�شرين من خالل �لكوبونات �الأ�شلية �ملن�شورة وتو�شع يف ظرف و�حد وتر�شل �إىل �ملكان �ملخ�ش�ص.

پ يحق للم�شرتك �إر�شال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�شم و�حد.

پ تو�شع �الجابات يف �ل�شندوق �ملخ�ش�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�شهد�ء �الأ�شرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�شيمة 28.

�أو تر�شل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�شفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�شليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�شرت�ك يف �مل�شابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�شرورة من �أهايل �ل�شهد�ء.

پ �شيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�شول على ن�شخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

پ �جلو�ئز مب�شاهمة من 

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »1« تن�شر من 6 فرباير وحتى 10 فرباير 2010

1 - يف اأي عهد من حكام الكويت مت بناء ال�شور الأول ؟
❏ �أ - عبد�هلل بن �شباح بن جابر           ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �شامل �ملبارك �ل�شباح

1899؟ اأبرم اتفاقية احلماية مع بريطانيا يف  2 - من هو حاكم الكويت الذي 
❏ �أ - جابر �ملبارك �ل�شباح                  ❏ ب - مبارك �ل�شباح          ❏ ج - �أحمد �جلابر �ل�شباح

3 - متى وقعت معركة هدية ؟
❏ �أ - 1915             ❏ ب - 1917       ❏ ج - 1910

4 - متى مت افتتاح مدر�شة املباركية يف الكويت  ؟
❏ �أ - 1911             ❏ ب - 1915       ❏ ج - 1917

5 - متى وقعت معركة اجلهراء ؟
❏ �أ - 1920             ❏ ب - 1925       ❏ ج - 1927

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

شعيب املويزري

عبدالرحمن العنجري

د.معصومة املبارك د.ضيف اهلل ابورمية

فيصل الدويسان

حسني مزيد

م.ناجي العبدالهادي

د.فيصل املسلم

سعد اخلنفور

أحمد الهارون

الصيفي مبارك الصيفي علي الدقباسي

إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين

قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد 
الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي وشعيب املويزري 
اقتراحا بقانون بشأن انشاء مدينة سكنية للعسكريني 

غير الكويتيني وجاء فيه:
مادة أولى: تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية 
السكان العسكريني املنتسبني اليها من غير الكويتيني 
وذلك في املوقع الذي يتم حتديده باالتفاق مع بلدية 

الكويت.
مادة ثانية: يراعى في انش����اء املدينة الس����كنية 

املنصوص عليها في املادة السابقة ما يلي:
1 - اال يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة 

آالف وحدة.
2 - تكون مس����احة الوحدة الس����كنية 200 متر 

مربع ومن طابقني.
3 - توفير جميع املرافق العامة والبنية التحتية 
وعلى وج����ه اخلصوص اخلدمات الصحية واألمنية 

والتعاونية والترويحية والتعليمية.
4 - يكون االيجار الش����هري للوحدة الس����كنية 

خمسني دينارا.
مادة ثالثة: يتم تنفيذ هذا املش����روع خالل ثالث 
سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى وزارة 
الدفاع اجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ، 
مع مراعاة ما تقضي به القوانني واللوائح املعمول بها 
وعلى وجه اخلصوص القانون رقم 37 لس����نة 1964 
في ش����أن املناقصات العامة، والقانون رقم 30 لسنة 

1964 بإنشاء ديوان احملاسبة املشار اليهما.
مادة رابعة: يق����دم وزير الدفاع الى مجلس االمة 
تقريرا دوريا كل س����تة اش����هر عن املراحل التي مت 

اجنازها في املشروع.

مادة خامسة: يصدر وزير الدفاع القرارات الالزمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة سادسة: تدرج املبالغ الالزمة لتنفيذ احكام هذا 
القانون بامليزانية العامة للدولة اعتبارا من ميزانية 

السنة املالية 2011/2010.
املذكرة اإليضاحية: يخدم في السلك العسكري 
الكثير من غير الكويتيني اما من جنسيات خليجية 
او من غير محددي اجلنسية ومت تخصيص مساكن 
شعبية لهم في الصليبية وتيماء وهي غير صاحلة 
للس����كن من حيث املساحة الس����كنية وطريقة بناء 

وتصميم املنزل.
لذا يجب بناء مدينة س����كنية تتبع وزارة الدفاع 
تتكون من عشرة آالف مسكن على ان يكون املسكن 
من طابقني على ارض مساحتها مائتا متر مربع ويكون 
لوزارة الدفاع تأجير املسكن للعسكري غير الكويتي 
مقابل ايجار رمزي يقتطع من راتبه وهو خمس����ون 

دينارا شهريا.
وتكون وزارة الدفاع مس����ؤولة عن بناء وتنفيذ 
هذا املشروع خالل ثالث س����نوات من تاريخ العمل 
بهذا القانون على ان تقدم الوزارة تقريرا مفصال مبا 
مت اجنازه في املش����روع الذي تق����وم بتنفيذه جهات 
القط����اع اخلاص طبقا للوائح والنظ����م املعمول بها 

في الدولة.
وبهذه املدينة السكنية نضع حال جذريا للعاملني 
في اجليش من غير الكويتيني بتأجيرهم منازل سكنية 
مناسبة تتوافر بها جميع اخلدمات الصحية والتعاونية 
واألمنية. لذلك اعد هذا االقتراح بقانون ليبعث الطمأنينة 
في نفوس العسكريني غير الكويتيني ويشد من ازرهم 

في خدمة وحماية الوطن واملواطنني.

البيئة  ناقشت جلنة شؤون 
ف���ي اجتماعها امس  البرملانية 
التوصيات التي اعدتها ملعاجلة 
قضي���ة التلوث في منطقة علي 
صباح السالم )أم الهيمان سابقا( 
وفي مقدمتها تفعيل قانون الهيئة 
العامة للصناعة بشأن املصانع 

املخالفة.

وقال عض����و اللجنة النائب 
ف����ي تصريح  س����عدون حماد 
للصحافيني ان االجتماع بحث 
مس����ودة التقرير ال����ذي اعدته 
اللجنة بناء على تكليف مجلس 
االمة بشأن قضية التلوث البيئي 
في ضاحية علي صباح السالم، 
مضيفا انه مت ارجاء التصويت 

ال����ى اجتماع  التقري����ر  عل����ى 
الحق.

واضاف ان االجتماع ناقش عددا 
من توصيات اللجنة في هذا الشأن 
السيما ان الهيئة العامة للبيئة 
ال متلك الصالحيات حلل املشكلة 
سوى اغالق املصانع املخالفة ملدة 

ال تزيد على اسبوع.

قانون قدمه البراك والدقباسي والطاحوس والصيفي والمويزري

الهارون: قانون الخصخصة ركيزة أساسية وعمود فقري لالقتصاد
العنجري: الخصخصة ال تشمل مؤسسات الدولة الخاصة بالجيش و»الداخلية« والموارد الطبيعية في باطن األرض

ڤيتو نيابي جديد: ال إلسقاط ديون العراق أو استثمارها

الخنفور يسأل وزير المالية عن خسائر التأمينات االجتماعية
»الصحة«:  ترميم الجهة الشرقية لـ»الصدري«

أجاب وزير الصحة د.هالل الساير عن عدد من االسئلة البرملانية التي 
وجهها له النائب س��عد اخلنفور الى وزير الصحة د.هالل الس��اير، وقال 
د.الساير: بالنسبة للسؤال االول: ملاذا لم يتم الربط بني مستشفى الصدري 
اجلديد والقدمي، واذا كانت هناك نية لربط املستشفيني فمتى يبدأ العمل بذلك، 
وما املدة املتوقعة لالنتهاء من املش��روع؟: ان مرحلة الربط بني مستشفى 
االم��راض الصدرية ومستش��فى القلب التخصصي اجلدي��د في مرحلة 
االعداد للتنفيذ بعد اعتماد املخططات الالزمة لعملية الربط ومن ثم تسليم 
املوقع للمقاول لبدء التنفيذ. وبخصوص السؤال الثاني: ملاذا لم تتم صيانة 
وترميم اجلهة الشرقية للمستش��فى الصدري القدمي كما هو معمول في 
اجلهة الغربية للمستشفى من الداخل؟ قال: يتم حاليا ترميم اجلهة الشرقية 
ملستش��فى االمراض الصدرية القدمي، وذلك بعد ان مت االنتهاء من صيانة 
باقي االجنحة )ج3 وج5 وسكن اطباء اخلفارة وقسم الشؤون االدارية(. اما 
الس��ؤال الثالث: ما املشاريع التي تعمل وزارة الصحة على تنفيذها حاليا، 
ومتى ينتهي العمل بها؟ فقد ارفقت الوزارة بيانا يوضح املشاريع التي يتم 
تنفيذها حاليا والتاريخ املتوقع النتهاء كل مشروع. وبالنسبة للسؤال الرابع: 
ما املشاريع املس��تقبلية التي تزمع الوزارة تنفيذها، مع افادتي بتفاصيل 
كل مشروع والتاريخ احملدد للبدء به كل مشروع على حدة، اكدت الوزارة 
ان البيان املرفق يبني املش��اريع التي يتم تنفيذها واملش��اريع املستقبلية، 
س��واء التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الصحة او وزارة االشغال ومبني 
به التاريخ املتوقع الجناز كل مشروع على حدة. وبشأن السؤال اخلامس 
بخصوص مستوصف الفردوس اجلنوبي لم يتم افتتاحه من تاريخه على 
الرغم من عمل صيانة كاملة له قبل اكثر من سنة وانتهاء اعمال الصيانة، 
فما اس��باب عدم افتتاحه حتى اآلن وما التاري��خ احملدد الفتتاحه؟ اجابت 
ال��وزارة: نحيطكم علما ان مركز الفردوس الصحي قد مت افتتاحه بتاريخ 

2009/11/8 ومت استقبال املرضى واملراجعني به.

عندما اكدوا ان تركيا اقامت بعض 
الس����دود التي بدورها اثرت على 
كمية املياه وبالتالي هم يفكرون 
حاليا في اعادة مياه شط العرب 
ثانية الى العراق بدال من ان تصب 
في اخلليج. وتابع العنجري مؤكدا 
على ان العالقات االقتصادية هي 
كفيلة بتخفيف التوتر السياسي 
بني البلدين، وأشار الى ان اجلانب 
الكويتي طالب العراق مبزيد من 
الضمانات وااللتزام بقرارات األمم 
املتحدة. ونف����ى العنجري تقدمي 
اجلانب العراقي أي ضمانات الى 
الكويت في االجتماع الذي شهدته 

اللجنة املالية البرملانية امس.
وفيما يتعلق مبوضوع الغاز 
اكد العنجري ان اجلانب العراقي 
اوضح ان هناك كميات كبيرة جدا 
من الغ����از في مدينة األنبار وهو 
بحاجة الى مزيد من االس����تثمار 
والذي من ش����أنه ان يطرح على 

مستوى احلكومات.
الفتا العنج����ري الى ان الوفد 
العراقي لم يبد اس����تعداده فيما 
يتعل����ق بالغاز خاص����ة وانه مت 
طرح العدي����د من التصورات في 
هذا الشأن اال ان الرد العراقي لم 

يكن شافيا.

حساباتهم امام الشارع الكويتي، 
خصوصا ان احلكومة التي يهتفون 
باسمها ترفض شراء فوائد القروض 
وتتشدد في حتصيلها وفي املقابل 

تتهاون في الديون العراقية.
م����ن جهته����ا قال����ت النائب 
د.معصومة املبارك ان التعويضات 
حتكمها القرارات الدولية اما الديون 
الكويتية عل����ى العراق فتحكمها 
انه  الثنائية، موضحة  العالقات 
من حيث املب����دأ ال غبار على ان 
يتم توظيف الديون في االستثمار 
بالعراق شريطة حتقيق االستقرار 

االمني لضمان االستثمار.
م.ناج����ي  النائ����ب  وق����ال 
العبدالهادي ان الكويت مقبلة على 
خطة تنموية مهمة وهي بحاجة الى 
جميع اجلهود والطاقات واالموال 
ونقبل بالغاز العراقي كاستثمار 

مقابل الديون.
من جهته اوضح النائب فيصل 
الدويس����ان ان من اخلطأ اعتبار 
مسألة االس����تثمار مقابل الديون 
والتعويضات هو خدمة خالصة 
للعراق، ولكن غاية ما هنالك انها 
فكرة اقتصادية قد جتعلنا نربح 
اضعاف م����ا ننتظر من حتصيل 
الديون وفي ذلك رعاية ملصلحة 

الكويت.

عن هذه الديون او حتويلها الى 
استثمارات اال من خالل مجلس 

االمة.
وق����ال بورمي����ة ان التف����رد 
القرار بش����أن  احلكومي باتخاذ 
ديون العراق ما هو اال دليل يضاف 
الى االدلة السابقة بأن احلكومة 
اصبحت ال تعي����ر مجلس االمة 
اهتماما وتعتبره ادارة من ادارات 
مجلس الوزراء وكل ذلك بسبب 
من صفق خلف الطابور احلكومي 

ايام االستجوابات.
وطالب بورمية بعض النواب 
املصفقني خلف الطابور احلكومي 
ومن ي����دور في فلكهم ان يعيدوا 

في بلد أمن����ه على كف عفريت؟ 
موضح����ا حتى ل����و افترضنا ان 
العنصر األمن����ي توافر بالعراق 
اال ان عنصر الثقة اليزال مفقودا 
فكيف تثق احلكوم����ة الكويتية 
في دول����ة ال تعترف باالتفاقيات 
واملواثي����ق الدولي����ة، مذكرا بان 
األطماع العراقية بالكويت لم تكن 
في عهد صدام حسني فقط وامنا 
كذلك الرؤساء الذين قبله حاولوا 

احتالل الكويت.
وأضاف بورمية يجب ان تعي 
احلكومة جي����دا انه ال يجوز لها 
التصرف في املال العام كيفما تشاء 
وانه ال يجوز ان تتنازل احلكومة 

النواب في املجلس يرفضون هذه 
الفكرة سواء باسقاطها عن العراق 
او بتحويلها الى استثمارات كبديل 
للسداد، موضحا ان العراق لديه 
من املوارد ما يعينه على الوفاء 

بالتزاماته الدولية.
واض����اف مزي����د ان االول����ى 
باحلكومة اعادة فتح املفاوضات مع 
شعبها بعد ان ردت مشروع قانون 
ش����راء املديونيات وهو القانون 
الذي جاء برغبة شعبية نابعة من 
تلمس النواب ألالم املواطنني الذي 
ارهقتهم الديون ناصحا احلكومة 
بعدم الهرولة للغير وتناسي األهم 
وهم املواطنون الذين يعانون من 

ضيق الديون.
بدوره ح����ذر النائب د.ضيف 
اهلل بورمية احلكومة من محاولة 
التفريط في الديون الكويتية على 
العراق حتت اضحوكة اس����مها 

االستثمارات مقابل الديون.
وقال بورمية ان احلكومة بدأت 
بالتنازل عن ديون العراق حتت 
ذريعة االستثمار اخلارجي داخل 
العراق، موضحا ان احلكومة تعلم 
جيدا ان احد ركائز االستثمار في 
اي بلد هو توافر األمن والعراق 
فاقد األم����ن الداخلي، متس����ائال 
كيف تستثمر احلكومة الكويتية 

موسى ابو طفرة ـ ماضي الهاجري  
سامح عبدالحفيظ

جدد عدد من النواب رفضهم 
القاطع حملاوالت حلحلة قضية 
اس����قاط الدي����ون الكويتية على 
العراق عبر استثمارها، مؤكدين 
ان السداد اهم خالل هذه املرحلة 
خاصة بعد بوادر التعافي الواضحة 
في العراق وكون املوارد الطبيعية 
فيه كفيلة بسداد التزاماته الدولية 
النائب  ق����ال  الغير، حيث  جتاه 
فيص����ل املس����لم ان اي كالم عن 
حتويل الديون الى استثمارات امر 
مرفوض لكونها تنقص من سيادة 
الدول االخرى  الدولة وتش����جع 
على السير بذات النفس، مشددا 
انه سيتابع هذا الشأن وتطبيقه 
املتاحة  الدستورية  بكل االدوات 

له كنائب ممثل عن االمة.
وأكد النائب د.فيصل املسلم ان 
اي توجه لتحويل الديون العراقية 
الى استثمارات مرفوض متاما الن 
ذلك ينتقص من سيادة الكويت، 
وهذا تشجيع لدول اخرى ان حتذو 
النهج نفسه، وتابع: الواجب على 
احلكومة مطالبة العراق بتسديد 
الش����أن  الديون وس����نتابع هذا 
الدستورية ويبقى  بكل االدوات 
دس����توريا مجلس االمة صاحب 

هذا الشأن.
النائب  الص����دد رفض  وبهذا 
حس����ني مزيد ان يت����م التعاون 
احلكومي في اس����تحقاق الديون 
وسدادها للدولة من اي جهة كانت، 
موضحا ان ل����دى النواب موقفا 
ثابتا حول ه����ذا االمر، مبينا ان 
االمر ينسحب كذلك على الديون 
الكويتية على العراق، وقال مزيد 
في تصريح خاص ب� »األنباء« ان 
الرأي القاطع بهذا الشأن يأتي من 
اهمية استحقاق تلك الديون وان 
مس����ألة تعويضها امر حتمي ال 
جدال فيه، مشددا على ان غالبية 

وجه النائب س���عد اخلنفور 
سؤاال الى وزير املالية مصطفى 
الش���مالي عن خسائر مؤسسة 
التأمينات االجتماعية والتي بلغت 
عش���رات املاليني من الدوالرات 
وذل���ك نظي���ر مس���اهمتها في 
صندوقني عقاريني خسرت فيهما 
نحو 5.7% من أموالها املستثمرة 

في الصندوقني.
وق���ال اخلنفور في س���ؤاله 
امليزانيات  »لقد أش���ارت جلنة 
واحلساب اخلتامي البرملانية في 
تصريح لرئيسها عقب االجتماع 
مع املسؤولني في املؤسسة الى 
ان املؤسس���ة س���اهمت مببلغ 
25 مليون دوالر في صندوقني 
عقاريني بناء على عرض مقدم 
من الش���ركة الكويتي���ة للمال، 
حي���ث كان���ت مس���اهمتها في 
الصندوق األول تبلغ 10 ماليني 
دوالر وفي الصندوق الثاني 15 
مليون دوالر، وبلغت اخلسائر 
70% في الصندوق األول وعدم 
تسلم املؤسسة لباقي مستحقاتها 
الثاني«،  من تصفية الصندوق 
وعليه يرجى اإلجابة عن االسئلة 

التالية:
� ملاذا مت االخذ بالعرض املقدم 

من الشركة الكويتية للمال دون 
غيرها؟ وهل قدمت دراسة بتلك 
الصفقة موضحة فيها نس���بة 
االرباح التي سوف تأتي من هذه 
املساهمة للمؤسسة؟، إذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ 
من تلك الدراس���ات واملراسالت 
التي متت بني املؤسسة والشركة 
موضحا فيها الفترة الزمنية ما 
بني العرض املقدم واملوافقة على 

الدخول في الصفقة؟
� ما الكيان القانوني للشركة 
الكويتية للمال؟ ومن هم أعضاء 
إدارتها؟ وم���ا املركز  مجل���س 

املالي للشركة؟ يرجى تزويدي 
املؤي���دة للرد  التفاصيل  ب���كل 

ومستنداتها.
� ملاذا لم يتم متثيل املؤسسة 
مبجلس إدارة الصندوقني ومبا 
يتناس���ب مع ملكية املؤسسة 

فيهما؟
� مل���اذا ل���م تقم املؤسس���ة 
بتحصيل أموالها في الصندوق 
الثاني الذي متت تصفيته؟ وما 

أسباب تصفيته؟
� من���ذ مت���ى مت تأس���يس 
الصندوقني؟ وهل أدار القائمون 
عليهما صناديق أخرى سابقة؟ 
وهل قامت املؤسس���ة مبعرفة 
الدقيق���ة عن وضع  التفاصيل 
القائمني عل���ى الصندوقني قبل 
الدخ���ول في ه���ذا الن���وع من 
االستثمار؟ مع تزويدي بجميع 

التفاصيل املؤيدة للرد.
� ما االستثمارات اخلطرة التي 
دخلتها املؤسسة خالل السنوات 
األرب���ع األخيرة؟ وه���ل قامت 
املؤسسة بتنفيذ توصيات النواب 
السابقة أثناء مناقشة ميزانياتها 
املتعلقة بتنويع االستثمار؟ مع 
تزوي���دي باملس���تندات املؤيدة 

للرد.

� العراقية اكد العنجري ان اجتماعا 
ضم اعضاء اللجنة البرملانية املالية 
مع النائبة العراقية آالء السعدون 
وآمال القاضي والوفد املرافق لهما، 
مشيرا الى ان الوفد العراقي عرض 
على اللجنة الفرص االستثمارية 
بالعراق متناول����ني احلديث عن 
التحتية  البنية  االستثمارات في 
والقطاع الزراعي والسكني وذلك 
في ضوء قانون االستثمار العراقي 

رقم 13 لسنة 2006.
وب����ني العنج����ري ان اجلانب 
املياه  الكويتي تن����اول موضوع 
م����ع الوفد العراقي اال ان الرد من 
اجلانب العراقي كان مبنزلة املفاجأة 

من ذوي اخلبرة واثنني من القطاع 
اخلاص.

وكشف العنجري انه مما الشك 
فيه ان يش����مل القان����ون وزارة 

املواصالت بالدرجة األولى.
وبالنسبة ملا يتعلق بالقطاع 
العنج����ري هناك  ق����ال  الصحي 
مقت����رح مقدم يقض����ي بأنه متى 
وجد مستشفى ملكيته للدولة ليس 
هناك مانع من اجراء مناقصة عامة 
بش����أن تخصيص االدارة، مبينا 
ان املشكلة األساسية في القطاع 
الصحي الكويتي هي كيفية ادارة 

املستشفيات.
وعلى صعيد العالقات الكويتية 

باالهتمام، موضحا انه سيعقب هذا 
القانون قانون الشركات املكون من 
265 مادة آمال اقراره ليكمل قانون 
هيئة سوق املال وتلك القوانني من 
شأنها ايجاد بيئة تشريعية مهمة 
لالقتص����اد الكويتي آمال ان ترى 

هذه القوانني النور قريبا.
بدوره قال النائب عبدالرحمن 
ان قانون اخلصخصة  العنجري 
يضع االطار العام والقواعد املتعلقة 

مبوضوع اخلصخصة.
ولفت العنجري الى انه ال يدخل 
في اطار اخلصخصة مؤسس����ات 
الدولة اخلاصة بالداخلية واجليش 
وايضا املوارد الطبيعية في باطن 
االرض وفيما عدا ذلك من املمكن 

ان يدخل في اطارها.
وأوض����ح العنج����ري ان هذا 
القانون سيتمخض عنه املجلس 
األعلى للتخصيص، مش����يرا الى 
انه ورد ف����ي تكوينه العديد من 

االقتراحات بقوانني.
مؤكدا ان رئيس الوزراء سيكون 
رئيس املجلس األعلى للتخصيص 
اضافة ال����ى ثالث����ة وزراء منهم 
املختصون بالتأكيد سيكون وزير 
الكهرباء وامل����اء ووزير املالية أو 
وزير التج����ارة اضافة الى اثنني 

أوضح وزير التجارة والصناعة 
احمد اله����ارون ان اللجنة املالية 
ناقش����ت امس بحضور احلكومة 
قانون اخلصخصة املكون من 126 
مادة، مشيرا الى ان هذا االجتماع 
هو الثان����ي وكان االجتماع االول 
عبارة عن قراءة أولية للمقترحات 
املقدمة من النواب وطلبت احلكومة 
مهلة لدراستها وابداء اآلراء حولها 

مكتوبة.
وأضاف الهارون عقب االجتماع 
القانون  اللجنة مبناقشة هذا  ان 
تعكس رغبتها واهتمامها الكبيرين 
إلق����رار القوانني املهمة، مؤكدا ان 
هذا القانون يعتبر ركيزة اساسية 
وعم����ودا فقري����ا لالقتصاد الذي 
انتظر هذا القانون منذ العام 1992 

وتعاقبت عليه عدة مجالس.
انه يطلق على  الهارون  وبنينّ 
اللجنة املالية اآلن جلنة »االجناز« 
ملا أقرته من قوانني مهمة مثل سوق 
ف����ي االنتهاء  آمال  املال واخلطة، 
من هذا القانون بأسرع وقت بعد 

صياغته قانونا.
وقال انه من املؤكد ان مجلس 
األمة سيبدي الكثير من املالحظات 
على هذا القانون عند مناقش����ته 
وس����تكون مالحظ����ات جدي����رة 

أطلق على اللجنة المالية لجنة اإلنجاز لما أقرته من قوانين مهمة

بلغت عشرات الماليين من الدوالرات

لجنة البيئة تناقش التوصيات في شأن 
معالجة التلوث بـ »أم الهيمان«


