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»األنباء« التعاونية

»الصحة«: تلقيح 320 ألف طفل ضد الحصبة العادية واأللمانية والنكاف   ص4

األنباء  االقتصاديـة

إسـامـي  محلـي  بنـك 
إضافية  ضمانـات  يطلـب 
أفريقيا« عقب  »زين  لتمويل 
مسـؤولي  مـع  اجتمـاع 
ص37 »بهــارتـــي«    

»بروفيسـور وطلبـة و10 
الزاوية  عنوان  دوالرات« 
»آيديليتي«  تقدمها  التي 

لاستشارات أسبوعياً بالتعاون مع »األنباء«      ص43

رجال أعمال كويتيون وخليجيون يؤسسون 
بنكًا اسـتثماريًا إسـاميًا في جنوب أفريقيا 
برأسـمــال يقـارب مليـار دوالر    ص37

www.alanba.com.kw

قانون الخصخصة يمنح 5 سنوات اعتبارية عند التقاعد
ونهاية خدمة للموظفين غير الراغبين في العمل بالحكومة

للحكومة امتاك السهم الذهبي ليعطيها حق »الڤيتو« 
على قرارات مجلس اإلدارة إذا كانت في غير الصالح العام

القانـون ال يشـمل القطاعـات والمرافق 
اإلسـتراتيجية مثل الصحة والتعليم والكهرباء

المجلـس األعلـى للتخصيـص يشـرف 
على عمليات الخصخصة برئاسة رئيس الوزراء

مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة املالية البرملاني����ة أمس قانون اخلصخصة، 
فيما أرجأت حسم 3 مواد من القانون حلني االستماع الى رأي 

التأمينات االجتماعية وديوان اخلدمة املدنية.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان هذا القانون 
يعطي ميزات كثيرة للموظفني في هذه القطاعات مثل إعطائهم 
5 س����نوات اعتبارية عند التقاعد وكذل����ك إعطاء نهاية خدمة 
للموظفني غير الراغبني في العمل بالش����ركة أو في احلكومة، 
مؤكدا ان اجلهة التي ستش����رف على عمليات التخصيص هي 
املجلس األعلى للتخصيص وس����يكون برئاسة سمو رئيس 

الوزراء.
وبني د.الزلزلة ان هناك قطاعات ومرافق إس����تراتيجية ال 
يشملها هذا القانون مثل الصحة والتعليم والكهرباء، مضيفا 
ان القانون كذلك حدد نسبة العمالة في القطاعات املخصصة 
بحيث ال تزيد عن نس����بتها قبل التخصي����ص، فضال عن ان 
املجلس األعلى للتخصيص له احلق في حتديد أسعار السلع 
ومنع االحتكار. كما أن القانون يعطي احلكومة احلق في ملكية 
السهم الذهبي الذي يعطيها حق »الڤيتو« على قرارات مجلس 

اإلدارة لو كانت في غير الصالح العام للدولة.

أقرته »المالية البرلمانية« أمس وأرجأت التصويت على 3 مواد لاستماع لرأي »التأمينات« والخدمة المدنية

استجواب بمحور واحد 
للعبداهلل خال 48 ساعة

ديوان ولي العهد: نقّدر جهد »األنباء« وأداءها المهني الرفيع
أشاد الشيخ مبارك الفيصل رئيس 
ديوان سمو ولي العهد في رسالة وجهها 
الى رئيس التحرير الزميل يوس��ف 
خالد املرزوق بالدور اإلعالمي البناء 
واجله��د املتميز ل� »األنب��اء«، ونقل 
الش��يخ الفيصل شكر وتقدير سمو 
ول��ي العهد ل� »األنب��اء«، وفيما يلي 

نص الرسالة:

األخ الفاضل يوسف خالد يوسف 
امل����رزوق احملت����رم رئيس حترير 

جريدة »األنباء« حتية طيبة وبعد، يطيب لي 
أن أش����يد بجهدكم الصحافي املتميز، وبالدور 
اإلعالمي البناء الذي تضطلع به جريدتكم في 

خدمة قضايا املجتمع في إطار من 
األداء املهني رفيع املستوى. وإذ أنقل 
لكم شكر وتقدير سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
� حفظه اهلل � على احتفائكم مبرور 
أربع سنوات على والية العهد، أمتنى 
لكم كل التوفيق والسداد في عملكم، 
ونأمل ان تظل دائما الثوابت الوطنية 
واملصالح العليا للكويت هي املرجع 
الرئيسي للصحافة الكويتية حتى 
تسهم في التعبير عن الوجه املشرق في ديرتنا 
الغالية. والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
رئيس الديوان
مبارك فيصل سعود الصباح

العتيبي لـ »األنباء«: وضع إيران
مع الدول الكبرى مقلق

حلحلة الملفات مع العراق بعد االنتخابات هناك

كشفت مصادر برملانية مطلعة ان النائب علي الدقباسي 
سيقدم استجوابه الى وزير النفط ووزير االعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل اليوم أو غدا على أبعد تقدير )خالل 48 ساعة( من 
محور واحد يتعلق ب� »عدم تطبيق قانون املرئي واملسموع« 
خاصة جلهة مراقبة ميزانيات الفضائيات ومصادر متويلها ما 
أدى الى ضرب الوحدة الوطنية وازدراء بعض فئات املجتمع. 
من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس أمس ان االستجواب 
مدعوم من النواب ال� 20 الذين سبق أن وقعوا عريضة بهذا 
اخلصوص، وسوف يناقش بجلسة 16 مارس املقبل، مشددا 
على أن االستجواب هدفه حتصني الوحدة الوطنية وصونها 

ومادته تأخذ بعني االعتبار هذا األمر.

لجنة اإلزاالت تستغني 
عن 80 موظفًا بالبلدية

»البيئة«: تدوير المديرين
بأسلوب ديمقراطي

بداح العنزي
كشفت مصادر مطلعة ان 
جلنة إزال���ة التعديات على 
امالك الدولة قررت االستغناء 
ع���ن 80 موظف���ا يعملون 
بالبلدي���ة ومتعاون���ني مع 
اللجنة مبن فيهم رؤساء فرق 
الطوارئ في كل احملافظات. 
ل� »األنباء«  وقالت املصادر 
إن اللجنة ايضا قلصت عدد 
الفرق العاملة بحيث تصبح 4 
فرق بدال من 10 فرق واالبقاء 
على »ف���رق العود« لتغطي 

جميع احملافظات.

دارين العلي
التدوي����ر األول في الهيئة 
العامة للبيئة بعد 14 عاما من 
انشائها جرى امس وبأسلوب 

دميوقراطي فريد من نوعه.
التدوير ووفق املدير العام 
للهيئة د.صالح املضحي في 
تصريح ل����� »األنباء« مت بعد 
جلسة مصارحة ضمت جميع 
املديرين. حي����ث مت تدوير 5 
ادارات وتعي����ني 7  مدي����ري 
مدي����ري ادارات بالوكالة في 
املناصب التي باتت ش����اغرة 
بفعل حت����ول بعض املديرين 

الى مستشارين.

الطاحوس: سيناقش بجلسة 16 مارس المقبل

في أول حوار له كمندوب دائم باألمم المتحدة

السـلطــان خـالـد 
االنطاقة  »األنبـاء«:  لـ   
الرسمية لقناة »المعالي« 
26 الجاري  ص26 و27

أميـن الصنـدوق ورئيس 
واإلدارية الماليـة  اللجنة 
الدسـمة  تعاونيـة  فـي 
وبنيد القـار عادل الناصر:
 زيادة المبيعات بنسبة %6
 %10 واإليـــــرادات 
في فتــرة وجيزة ص31

ديـوان  لـرّد  الحرفـي  النـص  بنشـر  تنفـرد  »األنبـاء« 
المحاسـبة حـول مقترحـات الخصخصـة ص38 و39

قانـون العمل الجديد نُشـر بالجريدة الرسـمية ص10 و11

إسالمية
خواطر

)متين غوزال(السفير منصور العتيبي

التفاصيل ص16 

التفاصيل ص4

سمو ولي العهد
 الشيخ نواف األحمد

التفاصيل ص8  التفاصيل ص9

الرجعان: »التأمينات« 
اجتازت األزمة بأقل الخسائر

أكد مدير عام املؤسسة 
العام������ة للتأمين���ات 
االجتماعية فهد الرجعان 
ان املؤسس���ة ستكشف 
باحلق��ائ���ق املدعم�����ة 
باملس���تندات واألوراق 
أمام النواب والرأي العام، 
أنها اجتازت األزمة املالية 
العاملية بأقل اخلس���ائر 
مقارنة مبا تكبدته غيرها 
من مؤسس���ات مماثلة 
على املس���توى احملل�ي 

التفاصيل ص3أو العاملي.

 بيان عاكوم
الدائم  الكوي���ت  اعتبر من���دوب 
ف���ي األمم املتحدة الس���فير منصور 

إيران العتيب���ي ان الوض���ع بني 
والدول الكبرى مقلق جدا 
على خلفية امللف النووي، 
مشيرا الى ان التوجه هو 
نحو تشديد العقوبات 
على ايران في مجلس 
األمن. ووصف العتيبي 
في لقائه مع »األنباء« 
مبناسبة تسلمه ملهامه 
في مق���ر األمم املتحدة 

خطوة ايران بزيادة نسبة 
التخصي���ب ب���� »التصعيدية«، 

متمنيا ان تسود احلكمة االيرانية وتلتزم ايران بتنفيذ قرارات مجلس 
األمن اخلاصة بوقف التخصيب، معتبرا ان اي خطوة عسكرية اميركية 
او اسرائيلية ضد ايران س���يكون لها انعكاسات سلبية على املنطقة 
كلها، مجددا موقف الكويت بأنها ضد القيام بعمل عسكري ألن املنطقة 
عانت الكثير من احلروب، والش���عوب بحاجة لألمن واالستقرار، أما 
بخصوص امللف العراقي مع الكويت فتوقع ان تتم حلحلة هذه امللفات 
بعد االنتخابات العراقية، إال انه ش���دد على عدم ربط هذه امللفات بأي 

شأن عراقي داخلي ألنها التزامات وعلى العراق تنفيذها.


