
 مريم بندق
مع تطاير األخبار ع���ن اخلطط احلكومية 
بخصوص قانون اخلصخصة الذي يبحث اآلن 
في اللجنة املالية مبجلس األمة وتزايد املخاوف 
من وجود مواد تض���ر بالعمالة الوطنية، جاء 
نفي وزير التج���ارة والصناعة احمد الهارون 
في تصريح صحاف���ي ل� »األنباء« وجود نص 
في مش���روع القانون يس���مح للقطاع اخلاص 
باالستغناء عن العمالة الوطنية، حاسما وقاطعا 

جلهة حماية حقوق هذه العمالة.
وقال الهارون: ليس صحيحا على اإلطالق 
تضمن القانون مواد تنص على حق الشركات 
التي س������تؤول لها بع����ض ال��قطاعات وف��قا 

لق�انون اخلصخصة في إجبار العمالة الوطنية على التقاعد.
وأكد الهارون ان العكس هو الصحيح، وس���يتضمن القانون 
نصوصا تلزم هذه الشركات بالعمل على استقرار العمالة الوطنية 
واحملافظة على حقوقها والس���عي نحو املزيد من إجراءات جذب 
الكوادر الوطنية للعمل في املشاريع والقطاعات التي ستكون حتت 
مس���ؤولية القطاع اخلاص، مؤكدا ان احلكومة ستلزم الشركات 
بتطبيق القانون وفق النصوص التي يتضمنها حلقوق العمالة 

الوطنية.

وردا على س���ؤال حول العالجات اخلاصة التي 
يتضمنها مشروع القانون للعمالة الوطنية أجاب 
الهارون: كل مش���روع سيتم تخصيصه سيدرس 
دراسة دقيقة وس���يفرد لقضية العمالة الوطنية 
بنودا خاصة بهدف احملافظة على حقوقها الوظيفية 
املكتسبة، مستدركا بان من هذه البنود النص على 
ان تبقى العمالة الوطنية ملدة 5 سنوات كاملة في 
املش���روع املراد تخصيص���ه ومنها أيضا ان متنح 

نسبة 5% بشروط وقيمة محددة.
وكشف عن ان املجلس األعلى للتخصيص سيضم 
أعضاء م���ن احلكومة والقطاع اخل���اص ومهمته 
األساس���ية تنظيم مثل هذه األمور وحتقيق مزيد 

من املرونة وحتديد أولويات التخصيص.
وح���ول هذه األولوي���ات أجاب قائال: كل اخلي���ارات مفتوحة 

واملجلس سيحددها ونحن لم نحددها حتى اآلن.
وبالنس���بة للتعديالت احلكومية املقدمة على مشروع قانون 
اخلصخصة قال الوزير: أستطيع القول ان هناك توافقا كبيرا بني 
احلكومة واللجنة املالي���ة البرملانية حول املقترحات املقدمة من 
اجلانبني واقتراحات النواب الثالثة، مستطردا: فجميعها يصب في 
االجتاه ذاته تقريبا وهو الدفع باملزيد من التخصيص وتوسيع 

قاعدة القطاع اخلاص واملزيد من الضمانات.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 29 من صفر 1431 ـ 13 فبراير 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
40
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الهارون ل� »األنباء«: »الخصخصة« يضمن حقوق الكويتيين  في »الخاص«
كل مشروع يتم تخصيصه يدرس بشكل دقيق لتضمينه معالجات منها استمرارية المواطنين في العمل 5 سنوات وال تعديات حكومية ُتذكر على مشروع القانون وهناك توافق كبير مع »المالية« واالقتراحات النيابية

نفى وجود نص يمنح الشركات صاحية اإلحالة أو الطلب أو إجبار العمالة الوطنية على التقاعد

)متين غوزال(الشيخ علي اجلابر وحرمه في استقبال الشيخ د. محمد الصباح في »عزايز«

مقطع ڤيديو نشر على »يوتيوب« ويظهر فيه أفراد من الشرطة اإليرانية يضربون أحد المتظاهرين خال 
اضطرابات أمس األول قبل اعتقاله                                                    )رويترز(

)محمد ماهر(بورصة الفقع في ارتفاع كبير 

محمد الصباح من »عزايز«: حزام آمن لحدودنا مع العراق
بيان عاكوم

من مزرعة عزايز حيث كان على رأس األسرة 
الديبلوماسية التي لبت دعوة محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر على مأدبة غداء، أعلن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح عن وجود توافق واقتناع نيابي 
بض���رورة أن تكون منطقة احلدود بني الكويت 

والعراق منطقة آمنة. 
وشدد في إطار رده على سؤال حول زيارته 
وجلن�ة الش���ؤون اخلارجية ال���ى احلدود على 
ضرورة خلق حزام آمن للحدود الكويتية � العراقية 
ميك���ن اجل��انبني من حفظ أمن احلدود بطريقة 
مشتركة، وأال تكون هذه احلدود مصدر ازعاج ألي 

طرف، أو مصدر اختراق لعمليات إرهابية.

كة:  طهران لواشنطن المشكِّ
قادرون على التخصيب %100

تكليف الوزراء بالرّد على األسئلة 
مراكز الخدمة لن تستقبل معامات العراقيين البرلمانية الموجهة لناصر المحمد

وحملة المادة 24 وتحويل المركبات بوكالة عامة

محمد الدشيش
»شهد سوق الفقع أمس صفقة بيع فقع كويتي بـ 70 دينارا للكيلو الواحد 
في واحدة من أغلى األسعار التي سجلتها بورصة الفقع في تاريخها«، هذا ما 
ــوق الذي شهد نشاطا  قاله أحد الباعة لـ »األنباء« التي قامت بجولة على الس
ــع الكويتي نادر جدا وال  ــف الباعة ان الفق ملحوظا منذ بداية فبراير. وكش
ــعار غالية ليست في متناول  ــوق اال لساعة أو أقل ثم يطير بأس يدخل الس
ــع، وقال البائع بوطيبة لـ »األنباء«: املتوافر بكثرة هو الفقع اإليراني،  اجلمي
ــعره رخيص، وكذلك نوعيته ليست باجليدة، وكذلك الفقع السوري  لكن س
ــو متوافر بكميات  ــعودي فه ــه أفضل قليال من اإليراني، أما الفقع الس لكن

محدودة لكنه األفضل بعد الفقع الكويتي.

طه���ران � أ.ش.أ: ردا عل���ى 
تشكيك البيت األبيض في إعالن 
إيران عن قيامها بزيادة تخصيب 
اليورانيوم إلى نسبة 20%، قال 
الذرية  الطاقة  رئيس مؤسسة 
اإليرانية علي أكبر صاحلي ان 
بالده لديها القدرة على تخصيب 
اليورانيوم حتى نسبة 100%، اي 
ما يتجاوز النس���بة التي يقول 
اخلبراء انها الزمة لصنع قنبلة 

نووية، لكن طه���ران ال تنوي 
تخصي���ب اليورانيوم الى هذا 
املستوى. الى ذلك، أكد مستشار 
الرئيس اإليراني اسفنديار رحيم 
مشائي في تصريحات أدلى بها 
ليل امس األول انه س���مع من 
الدوحة نفيا للمعلومات عن نشر 
الواليات املتحدة أنظمة مضادة 
للصواريخ في قطر حتسبا ألي 

نزاع مع إيران.

مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء قرارا 
ال���وزراء بالرد على  بتكليف 
األسئلة البرملانية املوجهة الى 
س���مو رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
في املوضوعات التي تدخل في 

اختصاص كل منهم.
واستند القرار الى اعتبار ان 
الوزير هو املسؤول سياسيا عن 
هذه املوضوعات وان عرضت 
الوزراء أو صدر  على مجلس 

فيها قرار منه.
واتخذ املجل���س قراره في 
االجتماع رق���م 5 بتاريخ 24 
يناير املاضي بناء على توصية 

اللجن���ة ال�قانونية الوزارية � 
وبالنظر الى كتاب ادارة الف��توى 
والتش���ريع � التي نصت على 
»كون األس��ئلة البرملانية التي 
توج�ه الى الوزراء عن موضوعات 
تدخل في اختصاصات وزاراتهم 
وذلك حتى ل���و كان موضوع 
السؤال قد عرض على املجلس 
وبالتالي يظل املوضوع داخال 
في اختصاص الوزير املعني، كما 
انه يتم اخطار الوزارة املعنية 
مبا قد يتخذه املجلس في هذا 
الش���أن من ق���رارات لتنفيذها 
ال���وزارة املختصة  باعتبارها 

دستوريا وقانونيا«.
التفاصيل ص3

أمير زكي � محمد الدشيش
كش���ف مصدر امني مطل���ع عن ان 
تعليم���ات صدرت ال���ى مراكز اخلدمة 
مؤخرا بعدم استقبال اي معامالت تخص 
العراقيني سواء كانت لتجديد او استخراج 
سمات الزيارة بجميع أنواعها. وأضاف 
املصدر: مت حظر استقبال الوكاالت العامة 
فيما يتعلق بنقل ملكية املركبات على ان 
يذهب أصحاب الوكاالت العامة تلك الى 
إدارات املرور. وأوضح املصدر انه مت منع 
استقبال املعامالت اخلاصة بحملة اإلقامة 
مادة 24 املختلفة سواء كانت استخراج 
»ڤيزا« لعمال���ة منزلية او جتديد هذه 
اإلقامات، مشددا على انه على الراغبني 

في اجناز هذه املعامالت مراجعة إدارات 
الهجرة. وحول إذا ما كانت هناك تعليمات 
جديدة بشأن صحيفة احلالة اجلنائية، 
قال املصدر: الق���رار الوزاري ال تعديل 
عليه وتطلب »الصحيفة« من وافدين 

دون غيرهم حسب سمة احلضور. 
وأكد املصدر ان سمات الزيارة يتم 
استخراجها خالل ساع����ات وان كانت 
هناك 5 جنس���يات اخ���رى حتتاج الى 
موافقة أمن الدول���ة. على صعيد آخر، 
وفيما يتعلق بج���واز حتويل الزيارة 
العائلية ال���ى زيارة عمل، قال املصدر: 
األمر يتوقف على »الشؤون« ومتى ما 

وافقت توافق »الداخلية«.

2.7 مليار دوالر األرباح المتوقعةتحويل »العائلي�ة« إلى إقامة عمل مرهون بموافقة »الشؤون«
من صفقة »زين أفريقيا«

بدل عدوى موظفي »الجمارك«  
أمام »الخدمة المدنية«

هشام أبوشادي
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس، فقد أكدت مصادر ان مجموعة 
ــركة بهارتي الهندية لشراء أصول زين  »زين« تلقت عرضا من ش
ــفت املصادر عن ان  ــارات دوالر، وكش ــا بقيمة 10.7 ملي افريقي
ــبوع اجلاري  ــركة يتوقع ان يعقد اجتماعا األس مجلس إدارة الش
ملناقشة هذا العرض الذي في حال القبول به وإمتام الصفقة فإنها 

ستحقق أرباحا ملجموعة زين تقدر بحوالي 2.7 مليار دوالر.

قال رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن ان الديوان 
ــدوى ملوظفي اإلدارة  ــول صرف عالوة بدل ع ــة ح أجرى دراس
ــراح للنائب  ــن في رده على اقت ــارك. وأضاف الزب ــة للجم العام
ــن القالف انه سبق للديوان ان أجرى الدراسة الالزمة حول  حس
ــؤالء املوظفن  ــى فيها طبيعة عمل ه ــوع، حيث راع هذا املوض
واحتكاكهم املباشر باملرضى املصابن باألمراض املعدية وان هذه 

الدراسة قيد العرض على مجلس اخلدمة املدنية.

»األنباء الرياضية« )28 � 33(
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أحمد الهارون

التفاصيل ص7

نجم وسط العربي عبداهلل الشمالي:

هدفي في القادسية 
األول في حياتي.. وااللتزام 

والجدية  في التدريبات سر تألقي

كيلو الفقع الكويتي ب� 70 دينارًا !
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المكسيك وأوروغواي يطمحان 
إلى عبور الدور األول في 
مونديال جنوب أفريقيا 2010


