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األنباء  االقتصادية

في األنباء اليوم

يحتل  »الوطـني« 
الخامسة  المرتبة 
ألشهـر  عربـيـًا 

الدائنين«  »تنسيقية 
تجـتمـع األربعـاء 
دبي  فـي  المقبـل 

النائب شعيب المويزري في حوار مع »األنباء«:

المدير العام لهيئة المعلومات المدنية
 مساعد العسعوسي في حوار مع »األنباء«: 

غرامة الـ 100 دينار ال عالقة لها بالبطاقة 
الذكية وتقتصر علـى المتخلفين عن القيد 
المدنـي وتعديـل البيانـات  ص20 و 21

توّجه إلقرار الـ 40% للتسجيل في »المعسرين«
»المالية البرلمانية« تنجز »الخصخصة« هذا  األسبوع وتناقش قانون المتقاعدين في مارس

أكد أن الخصخصة لن تمنع محاسبة المتجاوزين 

البصيري: طائرات »الكويتية« سليمة وآمنة %200
مريم بندق - فواز كرامي

طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزير املواصالت د.محمد البصيري جميع 
املتابعني ألحوال مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وباألخص النواب إلى أن جميع 
التجاوزات اإلدارية واملالية في املؤسسة 
ستتم متابعتها ومالحقتها قانونيا بعد ان 
مت حتويل التقريرين من ديوان احملاسبة 
النيابة  إلى  البرملاني����ة  التحقيق  وجلنة 
العامة، كاشفا عن اجتماع يعقد غدا االثنني 
يضمه ووزير املالية مصطفى الش����مالي 
مع جلنة املوازنة في مجلس األمة إلقفال 
امللفات اخلاصة باحلسابات اخلتامية التي 
لم تتم املوافقة عليها في دورات االنعقاد 

السابقة.
 وفي مؤمت����ر صحافي عقده أمس في 
إحدى ورش الصيانة ل� »الكويتية« قال 
ان مل����ف اخلصخصة أصبح  البصيري 

في أيدي الهيئة العامة لالستثمار كاشفا 
عن إع����الن الهيئة عن جلنة تأسيس����ية 
في األس����ابيع القادمة الستكمال عمليات 
اخلصخصة مشيدا بجهود قسم الصيانة 
في »الكويتية« إلخراج طائرات املؤسسة 
س����املة وآمنة 200%. وفي ذل����ك، علمت 
»األنباء« ان الوزير البصيري س����يحيط 
مجلس الوزراء علما اليوم بإجراءات حتويل 
جميع التج����اوزات واألش����خاص الذين 
تسببوا فيها س����واء على الص����عيد املالي 
او اإلداري الى النيابة العامة، حيث انتهى 
الوزير امس من صياغة التقرير اخلاص 
بذلك ويتضمن التقرير إجراءات حتويل 
املؤسسة الى شركة مساهمة عامة وإنشاء 
جلنة تأسيس����ية م����ن وزارة املواصالت 
والهيئة العامة لالس����تثمار تتولى تنفيذ 
إجراءات اخلصخصة خالل األس����بوعني 

املقبلني.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

اس���تمرت حالة الغموض 
حتيط ببدائل قانون إس���قاط 
الفوائ���د املردود من احلكومة، 
مصادر عليمة أكدت  ل� »األنباء« 
الوزراء س���يبحث  ان مجلس 
اليوم تعديالت قانون صندوق 
املعسرين، حيث يتجه املجلس 
إلقرار نسبة ال� 40% للتسجيل 
مجددا في الصندوق بحس���ب 
التوصية  املرفوعة من اللجنة 
الوزارية التي يترأس���ها نائب 
رئيس الوزراء ووزير اإلسكان 
والتنمية الشيخ احمد الفهد مع 
زيادة نسبة الصندوق إلى مليار 

دينار مبدئيا.
من جهته، نفى رئيس اللجنة 
البرملانية د.يوس���ف  املالي���ة 
الزلزلة طلب احلكومة االجتماع 
مع اللجنة لبحث تعديالت على 
قانون صندوق املعسرين. وقال 
د.الزلزلة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء«: واضح حتى اآلن  
ان احلكومة ال متتلك اي بديل 

لقانون اس���قاط الفوائد الذي 
اق���ره املجلس ول���م تقدم اي 
ش���يء جديد حتى على قانون 
املعسرين، ولذلك فال يوجد اي 
اللجنة للجلوس  سبب يدعو 
معها، مشيرا الى استعداد اللجنة 
لعقد اجتماع مع احلكومة في 
حال ورود تعدي���الت جديدة 
اضافية الى ما سبق ان أعلنته 
احلكومة واملتضمن اعادة فتح 
باب التسجيل بالنسبة السابقة 
البالغة 50% وهو ما ثبت فشله 
مع زيادة رأس���مال الصندوق 
الى 750 مليون دينار، وشدد 
على ان متسك احلكومة بهذه 
الهدف  ل���ن يحقق  التعديالت 
األساسي وهو رفع املعاناة عن 
املتعثرين، واستطرد قائال: على 
احلكومة ان تصوب اخلطأ الذي 
وقعت فيه وترجع عنه، مشيرا 
الى ان تخفيض النس���بة الى 
40% هو احلد املعقول للقبول 
بالتعدي���الت. و بني د.الزلزلة 
ان الوق���ت الذي مير ليس في 
مصلحة احلكومة وس���يؤدي 

الى زيادة اصرار النواب على 
مترير قانون اسقاط الفوائد في 

اكتوبر املقبل.
من جانب آخر، اكد د.الزلزلة 
ل� »األنب���اء« ان اللجنة املالية 
ستتابع بحث قانون اخلصخصة 
بشكله النهائي وترفعه  ملجلس 
األم���ة ملناقش���ته والتصويت 

عليه.
واض���اف: ان هناك قوانني 
اخرى سنبدأ نقاشها بعد االنتهاء 
من قان���ون اخلصخصة على 
رأسها قانون التقاعد املوجود 
حاليا في اللجنة املالية وجميع 
القوانني املتعلقة باملتقاعدين، 
مش���يرا الى ان ه���ذه القوانني 
سنبدأ نقاشها اوائل مارس املقبل 
وسننتهي منها في أسرع  وقت 

ممكن لعرضها على املجلس.
وبش���أن مقترح ال� 10 آالف 
دينار املقدم من النائب صالح 
انه  اك���د د.الزلزلة   عاش���ور، 
ال يوجد مقترح بهذا املضمون في 
اللجنة حتى اآلن  وما نسمعه 

ونقرؤه فقط في الصحف.

 »التربية« ال تسعى لوقف صرف رواتب سنة للمتقاعدين

الحمود لـ »األنباء«: 
حوافز خاصة للمعلمين 

65% من منتجات غذائية في إحدى 
دول التعاون أرخص من الكويت

لبنان: »14 آذار« تحشد جماهيرها 
»كرمال« الشهيد الحريري اليوم

اثنان من قوات »املارينز« املشاركة في عمليات »الناتو« ضد طالبان بعد اإلنزال شمال بلدة مرجه في إقليم هلمند أمس  )أ.ف.پ(

»الناتو« يبدأ عملية »مشترك« ضد طالبان
وكرزاي يدعو مسلحيها إللقاء السالح

مريم بندق
نفت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود سعي الوزارة لوقف صرف رواتب 
سنة للمعلمني املتقاعدين بعد خدمة للمعلمات 25 
سنة واملعلمني 30 سنة.وقالت الوزيرة احلمود في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« نحن نسعى الى اقرار 
حوافز ومزايا مالية جديدة للمعلمني سواء الذين على 
رأس اخلدمة اآلن أو الذين يرغبون في التقاعد. وأكدت 
الوزيرة ان اقرار ذلك سيتم بعد االنتهاء من املناقشات 
التي تعقد بني الوزارة واملؤسسة العامة للتأمينات 
وديوان اخلدمة املدنية استرشادا برؤى البنك الدولي 
في إطار اجراءات شاملة لتطوير التعليم. يأتي ذلك 
تأكيدا ملا انفردت بنش���ره »األنب���اء« في 25 يناير 
املاضي. وكشفت عن االنتهاء من املناقصة اخلاصة 
بوزارة التربية لتجهيز جميع املدارس بعيادات طبية 
وكوادر متريضية مؤهلة، ومبناهج وخطط تربوية 

بالتعاون مع معهد وكلية التمريض.

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان اسعار املنتجات 
الغذائية في الكويت هي االعلى مقارنة بدول اخلليج. 
واضافت املصادر انه ومن خالل دراسات اجلدوى املعدة 
اخيرا فإن الكويت مقارنة بإحدى الدول اخلليجية التي 
تقارب الكويت من حيث القوة الش����رائية هي االعلى 
سعرا وان اس����عار املنتجات الغذائية في هذه الدولة 
ارخص من الكويت، وان ما يقارب 65% من املنتجات 
هناك ارخص من مثيالتها في الكويت، االمر الذي يشير 
الى ضرورة تدخل وزارة التج����ارة والصناعة جتاه 
هذه املشكلة. واشارت املصادر الى ان »التجارة« منذ 
عام 2004 وهي حتيل العديد من الشركات الى النيابة 
التجارية ولم يصدر حكم صارم جتاه اي ش����ركة من 
الشركات املخالفة كما ان الوزارة تقوم بتسكير الشركات 
في حال وجود غش جتاري او مخالفات عن منتجات 
منتهية الصالحية ولم يتم تسكير محالت تقوم برفع 
اس����عار منتجاتها بشكل مصطنع. اجلدير ذكره ان ما 
يقارب 367 سلعة في الكويت ارتفعت اسعارها بنسب 
مختلفة وذلك حس����ب الدراسات التي اعدتها الوزارة 

منذ مارس 2008.

بي���روت: وس���ط متغيرات إقليمي���ة وداخلية 
جوهرية، تطلق قوى 14 آذار عند الساعة العاشرة 
صباح اليوم صافرة بدء احتفاالت الذكرى اخلامسة 
الستشهاد رئيس احلكومة األسبق رفيق احلريري، 

في ساحة الشهداء ببيروت.
وإذ وعد املنظمون بحضور شعبي حاشد ال يقل 
عن  السنوات السابقة »كرمال« الرئيس الشهيد، 
استبق رئيس احلكومة سعد احلريري  املناسبة 
بالتأكيد ان قوى 14 آذار مس���تمرة كما بدأت  وأنه 
لن يتخلى عنها حتى املوت، داعيا الى بناء صفحة 
جديدة من العالقات مع سورية بناء على ما حتقق بعد 
زيارته لها. وفيما أكدت  مصادر مواكبة للتحضيرات 
ان لهجة تهدوية س���تطغى عل���ى اخلطابات التي 
سيلقيها بعد احلريري االبن كل من الرئيس امني 
اجلميل وفؤاد السنيورة اضافة الى سمير جعجع، 
أب���دى رئيس احلكومة تفهمه ملوقف رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط الذي ستقتصر 
مشاركته على وضع اكليل من الزهور على ضريح 

الرئيس الشهيد.

عواص���م � وكاالت: ف���ي أول اختب���ار خلطة 
الرئيس األميركي باراك أوباما بزيادة عدد قواته 
في أفغانستان، بدأ نحو 15 ألف جندي من قوات 
حلف الناتو )إيساف( واجليش األفغاني فجر أمس 
هجوم عملية »مش���ترك« على بلدة مرجه معقل 
مقاتلي طالبان في إقليم هلمند اجلنوبي وعاصمة 
زراعة األفيون، إال أن املتمردين سخروا من العملية 
»الكبرى منذ عام 2001« والتي »أحيطت بضجيج 
إعالمي كبير« ضد مرجه )املنطقة الصغيرة جدا(، 
خاصة ان مقاتلي طالبان فيها يتراوح عددهم بني 

400 وألف. 
وبينما أشارت اخلس���ائر األولية لسقوط 20 
طالبانيا في املواجهات ومقتل 3 جنود أميركيني 
في كم���ني، حذر الرئيس األفغان���ي حامد كرزاي 
من سقوط مدنيني جراء العملية، مجددا مطالبة 
احلركة في أفغانستان بإلقاء السالح. ودعا كرزاي 
مقاتلي طالبان الى »االس���تفادة من هذه الفرصة 
لنبذ العنف والعودة للحي���اة املدنية الى جانب 
مواطنيهم األفغان ملا فيه مصلحة البالد«، حسبما 

أورد بيان للرئاسة األفغانية.

البراك للحكومة: إنجاز 25% من مشاريع خطة التنمية
في العام األول أو تقديم استقالة جماعية

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فيما جددت مصادر وزارية التأكيد على ان تنفيذ 
وجن����اح خطة التنمية مرهون بتعاون الس����لطتني 
وب����مدى احتياج تطبيقها لتشريعات ال تقف احلكومة 
طرفا منفردا بها بل يش����اركها في ذلك مجلس االمة 
ومبدى التنسيق بني السلطتني، طالب النائب مسلم 
البراك في تصريح خاص ل� »األنباء« احلكومة باجلدية 

في تنفيذ اخلطة بعد ان اقرت بأغلبية نيابية.
وق����ال الب����راك ان احلكومة باتت على احملك فيم����ا تنجزه من خطة 
التنمية مش����ددا على ان احلد االعلى لتنفيذ اخلطة هو اجناز 25% من 
مشاريعها خالل العام االول وهو ما وعدت به في خطتها التي اقرت اخيرا 
الفتا الى انه ان عجزت احلكوم����ة عن التنفيذ فعليها ان »تقص احلق 
من نفس����ها« وان تقدم استقالة جماعية لعجزها عن االلتزام مبضامني 

خطة التنمية.
من جانبه قال النائب حسني مزيد ل� »األنباء« ان 
احلكومة اصبحت ملزم����ة بتنفيذ اخلطة مع بداية 
شهر ابريل املقبل وعليها ان تفي بالوعود في اجناز 
املشاريع التنموية حيث سيراقب املجلس خطة االجناز 

للحكومة بشكل عام ولكل وزارة بشكل خاص.
واشار مزيد الى ان اجلانب الرقابي للنواب سيكون 
االهم في مرحلة التنفيذ وان على احلكومة ان تعمل 
لتنفيذ برنامجها وفق اجلدول الزمني املنصوص في اقرار اخلطة التنموية 
لتحقيق آمال وطموحات املواطنني، مضيفا ان خطة التنمية احلكومية 
ستكون الفيصل في العالقة بني الس����لطتني خالل املرحلة املقبلة فإما 
تنفيذ لبرامجها يؤدي الى تعاون وتنسيق او اخالل ببنودها ما يؤدي 

الى محاسبة واستخدام االدوات الدستورية للنواب.

مزيد لـ »األنباء«: سنراقب أداء الحكومة وسنستخدم أدواتنا الدستورية إذا لم تحقق آمال وطموحات المواطنين

مصادر وزارية أكدت لـ »األنباء« ضرورة تعاون السلطتين إلصدار تشريعات تواكب العملية التنفيذية

»السكنية«: توزيع 409 قسائم على دفعتين
في شمال غرب الصليبخات 22 فبراير و15 مارس

اعتم���دت املؤسس���ة العامة 
ج���دول  الس���كنية  للرعاي���ة 
التوزيع���ات املقترح���ة اجلديد 
لقس���ائم منطقة ش���مال غرب 
الصليبخات ومدينة صباح األحمد 
السكنية التي ستشرع املؤس���سة 
في توزيعها وذلك في إطار خطت�ها 
القادمة للتوزيع على املخططات 

واخلرائط.
وقالت املص���ادر ل� »األنباء« 
ان اجل���دول اجلدي���د يتضمن 
من�طقتني وحيدتني هما ش���مال 

غرب الصليبخات، حيث ستقوم 
املؤسسة بتوزيع ما مجموعه 409 
قسائم س���كنية على دفع���تني 
منف��صلتني األولى تتألف من 208 
قسائم ستجري قرعتها يوم 22 
فبراير اجلاري، أما الدفعة الثانية 
فتتضمن 201 قس���يمة ستجرى 
لها القرعة يوم 15 مارس املقبل 
2010. وأضاف ان املنطقة الثانية 
هي مدينة صباح األحمد، حيث 
ست���قوم املؤسسة بتوزيع 205 
قسائم سكنية متركزة في القطاع 2 

وستجرى قرعتها يوم 24 مارس 
املقبل. ولفت���ت املصادر إلى أن 
التوزيعات س���يتم  جميع هذه 
اعتمادها على املخططات واخلرائط 
لكي يتمكن جميع املواطنني من 
معرفة موقع قسائمهم اجلديدة 
دون اي عراقيل قد تعطل مرحلة 
تنفيذ قسائمهم مستقبال، مؤكدا 
انه يجري حاليا تأهيل وتنفيذ 
التحتية لكل من منطقة  البنية 
شمال غرب الصليبخات ومدينة 

صباح االحمد.
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مع ممثلي »الدار« بشـأن عقود الهيكلة  ص35

خـدمـات  سـالمـة:  بـن 
االتصــاالت  ستتحـسـن 
القدرة  لديهـا  وسـتصبـح 
التنافسـية والصـمود  ص40

البنـوك  المـرزوق:  حمـد 
مســتعـدة  الكــويـتية 
المــشـاريع  لتمــويـل 
الحكوميـة المقبلـة  ص38

نبيل بن سالمة

حمد املرزوق

تجديد البطاقة 
 SMS المدنية بالـ
نهاية فبراير الجاري

معدل انتظار 
المراجع ال يزيد 

على 15 دقيقة وتغلبنا على مشكلة االزدحام

أدعو لتشكيل لجنة لمراقبة 
تنفيذ الخطة التنموية 
ودرء أي فساد إداري 
يعرقل تطبيقها على أرض الواقع

استجوابا وزيري اإلعالم والمالية قادمان فاألول 
تباطأ في احتواء ما حدث في الشـارع والثاني 
مسؤول عن خسائر التأمينات وهيئة االستثمار
تأييـدي لصندوق المعسـرين يعتمد على 
عدالته ورفع الظلم عن المتضررين   ص7

رياضة آمنة تفتقر  إلى الرعاية 
والدعم الحكوميين        ص32 التطعيس 

التفاصيل ص49

الكويت أكبر سوق للمواشي 
األسترالية في 2009

فواز كرامي
قال مركز  اإلحصاءات االسترالي ان الكويت 
شكلت أكبر سوق للمواشي االسترالية في عام 
2009، وذلك باستيرادها لـ 950 ألف رأس من 
ــية والتي متثل ما نسبته 26% من مجمل  املاش

صادرات استراليا من املواشي. 
ــن احتلت  ــز ان مملكة البحري ــن املرك وب
املركز الثاني باستيرادها لـ 747 ألف رأس من 
ــيرا الى أن صادرات اســـتراليا  املواشي، مش
ــام املاضي  ــــــي ارتفعت 15% الع ــن املواش م
مصدرة 3.5 مالين رأس ماشية بقيمة وصلت 

الى 323 مليون دوالر.

حسن مزيد مسلم البراك
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