
كلفت اللجنة التعليمية البرملانية 
امس جمعييية الصحافييين بإعداد 
التي يحتاجهييا قانون  التعديييات 
املطبوعييات واحالتهييا الييى اللجنة 
لدراسييتها قبل اعداد تقرير اللجنة 
عن مشييروعي »املرئي واملسموع« 
و»املطبوعييات والنشيير«.  وبينما 
اكد امن سيير جمعييية الصحافين 

الزميييل فيصل القناعي اعتراض اجلمعية على اي تعديل على القوانن االعامية 
من شييأنه تقييد احلريات، قال رئيس حترير الزميليية الراي واملدير العام لقناة 
الراي الزميل يوسييف اجلاهمة ان وزارة االعام تطبق قانون املرئي واملسموع 
مبزاجية بعيدا عن احلرفية واملهنية، مؤكدا بعد مشاركته في اجتماع »التعليمية« 

ان هناك اخطاء مهنية في صياغة مواد القانون.

بشرى الزين
أعلن سفير روسيا االحتادية ألكسندر كينشاك أن بالده 
والكويت دخلتا مرحلة تنفيذ صفقة لتزويد الكويت مبزيد 
من االسلحة الروسية بكميات جيدة ونوعيات مختلفة.  وإذ 
أقر كينش����اك بوجود منافسة في سوق السالح دائما جدد 
تأكيده بأن املنتجات العسكرية الروسية تنافس منتجات 

عدة دول سواء من حيث اجلودة أو السعر.  

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 10 ربيع األول 1431 ـ 24 فبراير 2010 الـــعـدد:
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الزميل فيصل القناعي الزميل يوسف اجلاهمة

التخصيص بنظام العلنية وباعتماد »المحاسبة« واستبعاد التعاقد المباشر

أسماء 130 طالبًا وطالبة 
مقبولين في البعثات الداخلية 
في الكليات الخاصة  ص12

»الداخلية«: مساواة المدنيين 
والعسكريين بـ »اإلشرافية«

تسكين الشواغر  في »الشؤون«

مختبر األمراض الوراثية مرجعّي 
لدول الخليج والدول العربية

)هاني الشمري(

محمد الجالهمة
علمت »األنباء« من مصدر 
أمني ان اإلدارة املالية واإلدارية 
في وزارة الداخلية رفعت أمس 
األول كتابا إلى اللجنة العليا 
بوزارة الداخلية إلقرار قانون 
العالوات واملكافآت  مبساواة 
للموظف����ني املدنيني العاملني 
بالوظائف اإلش����رافية أسوة 
بعالوات ومكافآت العسكريني. 
وقال مصدر أمني ان هذا الكتاب 
يأتي ف����ي إطار حرص وزارة 
الداخلية على حتقيق العدالة 
بني منتسبيها والذين يتولون 

وظائف إشرافية.

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر مشروع قانون التخصيص الذي 
أقرته اللجنة املالية البرملانية برئاسة د.يوسف الزلزلة 
باستثناء 3 مواد حتس���مها اللجنة اليوم بعد االستماع 

إلى احلكومة.
وينص مش���روع القانون على حماية املال العام عند 
تقييم أصول وممتلكات املشروع العام وأن يتم هذا التقييم 
وفق أس���س مالية واقتصادية قبل نق���ل ملكيتها ووفقا 
لقواعد وإجراءات العالنية واملنافسة واستبعاد أسلوب 
التعاقد املباشر مع توفير جميع املعلومات املطلوبة على 
وجه العدالة واملساواة وتكليف مؤسسات مستقلة لتقييم 
األصول املادية واملعنوية لكل مشروع مقترح تخصيصه 
ويعتمد التقييم من قبل املجلس األعلى للتخصيص بعد 
العرض على ديوان احملاس���بة، إلى جانب توسيع قاعدة 
مشاركة املواطنني في ملكية املشروعات العامة وإعطائهم 

الفرص الالزمة لتحقيق هذا الهدف.
ويلزم مشروع القانون الشركات املؤسسة التي ستؤول 
إليها بعض مشاريع الدولة وفقا لنظام التخصيص باألسعار 
التي تقررها وتعتمدها األجهزة الرقابية خاصة في إنتاج 
س���لع أو خدمات ذات طبيعة احتكارية أو إستراتيجية 
فضال عن جودة هذه الس���لع. وبحسب مشروع القانون 
يكلف املجلس األعلى للتخصيص الذي ال يضم أي عضو 
من القطاع اخلاص بوضع نظام السياسة العامة وإعداد 

برنامج زمني باملشروعات التي يتم تخصيصها. 
وينص مش����روع قانون اخلصخصة على تخصيص 
أسهم الش����ركة بواقع نسبة 35% تطرح للبيع في مزايدة 
علنية تشترك فيها الشركات املساهمة املدرجة في البورصة 
والشركات األجنبية، و20% للجهات احلكومية التي يحددها 
مجلس الوزراء، و5% الكتتاب العاملني الكويتيني املنقولني 
من املش����روع العام إلى الش����ركة، و40% لالكتتاب العام 
للمواطنني املسجلة أسماؤهم في يوم االكتتاب. ويتضمن 
مش����روع القانون أن يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية 
الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد املشروعات 
العام����ة إذا كانت ذات طبيعة احتكارية أو اس����تراتيجية 
إلعطائها قدرة تصويتية ل�العتراض على أي قرارات حماية 
للمصلح����ة العامة.  ويجوز للمجلس األعلى للتخصيص 
نقل ملكية أو إدارة مشروع عام إلى شركة مساهمة تكون 
جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها في وقت 
يحدده املجلس فيما لم يرد نص خاص به في هذا القانون 

وذلك وفقا ألحكام القانون رقم 15 لسنة 1960.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون 
محم����د الكندري اعتمد أمس، 
محاضر اجتماعات جلنة شؤون 
املوظفني اخلاصة بتس����كني 
الش����واغر في جميع قطاعات 
الوزارة من مراقبني ورؤساء 
أقسام. كما وقع جميع القرارات 
اخلاصة بذلك إلى جانب اعتماد 
محضر اجتماع اللجنة اخلاص 
بالتنقالت بني إدارات الوزارة 
وقطاعاتها. وتوقع املصدر ان 
يتم تسكني االدارات الشاغرة في 
الوزارة خالل االسبوع املقبل 

بعد اجازة االعياد الوطنية.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن وزير الصحة د.هالل 
الس����اير عقد اجتماعا مع وفد 
من جامعة سان دييجو، القرار 
الوراثية  األم����راض  مختب����ر 
الغامن  القائم مبرك����ز غنيمة 
للخدج دوليا، ليكون مرجعا 
لدول اخلليج و22 دولة عربية 
باملنطق����ة. أي يصبح املختبر 

املرجعي للمنطقة ككل.

عام الكندري عقب تسلمه صحيفة االستجواب من النائب علي الدقباسي

استجواب المحورين.. مقبول حكوميًا ونيابيًا !

سامح عبدالحفيظ
نادرا ما تبادر احلكومة بقبول استجواب وإعالن جهوزيتها العتالء 
املنصة، وهو ما حتقق في استجواب احملورين الذي قدمه أمس النائب 
علي الدقباس���ي لوزي���ر اإلعالم ووزير النفط الش���يخ أحمد العبداهلل 
وسيدرج في جلسة 2 مارس املقبل، وأكد الدقباسي في مؤمتر صحافي 
عقب تقدميه االستجواب ان الهدف من االستجواب هو املصلحة العامة 

واحلفاظ على الوحدة الوطنية. 
وفيم���ا أعل���ن وزي���ر اإلع���الم الش���يخ أحم���د العب���داهلل ان���ه 
جاه���ز ومس���تعد لتفني���د مح���اوره وانه ح���ق متاح لن���واب األمة، 
 توال���ت ردود األفع���ال النيابي���ة فق���ال النائ���ب عدن���ان املط���وع 
ل� »األنباء« انه يعارض االستجواب لو كان هدفه طرح الثقة بالوزير، 
وأعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة النائب دليهي الهاجري ان االستجواب 
سيدرج على جلسة 2 مارس الفتا الى انه من حق الوزير طلب تأجيل 

مناقشته ملدة اسبوعني.

الوزير يعلن جهوزيته واستعداده لتفنيد محاوره

الجالهمة: »اإلعالم« تطبق القانون بمزاجية

»التعليمية« كلفت جمعية الصحافيين
بإعداد التعديالت على »المطبوعات والنشر«

السفير الروسي: سنزّود الكويت 
بأسلحة متنوعة وبكميات جيدة

صفر افتتح طريق الصبية السريع: مجلس الوزراء أقر إنشاء 
هيئة عامة إلدارة جزيرة بوبيان ومدينة الحرير   )ص10(

د. فاضل صفر وعدد من قيادات »األشغال« خال افتتاح مشروع طريق الصبية 

التفاصيل ص 29+28

اكتمال إنجاز جديد بافتتاح األمير مجمع مصانع األوليفينات الثاني والستايرين 
والعطريات في الشعيبة بتكلفة  5 مليارات دوالر  )ص40  - 42(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو  رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد العبداهلل 
وقيادات النفط أمام الهدية التذكارية اخلاصة بصاحب السمو مبناسبة تدشني املجمع

إيران تعتـرض طائرة ريغي 
وتعتقله قبل وصوله دبي  ص48

التفاصيل ص8

قالوا عن االستجواب

التفاصيل ص 18

 البراك: استجواب »السهل املمتنع« وليس إبراًء للذمة
 »التنمية واإلصالح«: ندعم االستجواب وحترك جلمع تواقيع النواب املؤيدين

 السلطان: الوقت مناسب لإلجنازات ال ملزيد من االستجوابات
 الزلزلة: أرفض سرية اجللسة إذا طلبت احلكومة ذلك

 املال: ال أؤيد استمرار العبداهلل في حقيبة اإلعالم
 اجلسار: لو كان االستجواب يسهم في دفع عجلة التنمية فليكن.. ولكن!

)سعود سالم(

التفاصيل ص6 و7

التفاصيل ص9

تكليف مؤسسات مستقلة لتقييم األصول المادية والمعنوية 
لكل مشروع مقترح تخصيصه ويعتمد التقييم من »األعلى للتخصيص«

35% مزايدة علنية للشـركات المدرجـة واألجنبية و%20 
للجهات الحكوميـة و5% الكتتاب العامليـن و40% للمواطنين

للدولة سـهم ذهبي عند تخصيص المشروعات االحتكارية 
واإلسـتراتيجية لالعتراض على القرارات حماية للمصلحة العامة

المواطنين في ملكية  توسيع قاعدة مشـاركة 
المشـروعات العامة وإعطاؤهم الفـرص الكافية

موسى أبوطفرة
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
أن اللجن����ة اخلاصة بدراس����ة أوضاع 
»البدون« واملنبثقة من املجلس األعلى 
للتخطيط تعقد اليوم اجتماعها الثالث 
الذي يأتي استكماال لسلسلة اجتماعات 
متت لدراس����ة امللف قبل رفع التقرير 
النهائي ملجلس ال����وزراء أبريل املقبل 

ملعاجلة القضية. 

لجنة »البدون« تجتمع اليوم

»األنباء« تنشر مشروع القانون المعتمد من »المالية البرلمانية« حول» الخصخصة« .. األجهزة الرقابية تعتمد أسعار السلع والخدمات وخاصة االحتكارية واإلستراتيجية


