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)متين غوزال(النائب خالد الطاحوس في حديث جانبي مع النائب فالح الصواغ خالل جلسة أمس 

»االعتصام الكبير« يحاصر »الخصخصة«
الطاحوس: القانون بيع مقنن لقطاعات الدولة ومخالفة صريحة لمواد الدس�تور وتهيئة للمتنفذين لالستحواذ على القطاعات الرابحة

خبراء اقتصاديون أكدوا أنها ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص.. ونقابات القطاع النفطي تصعّد وتحشد أسلحتها لمواجهة المشروع

»المركزي« يرفض التراجع عن قراره
بالحد من القروض االستهالكية والمقسطة

1000 دينار الحد األقصى لمكافآت
احتفاالت »التربية« باألعياد الوطنية

520 مليون دينار إلنشاء
9696 وحدة منخفضة التكاليف

هشام أبوشادي
رفض بنك الكويت املركزي في اجتماعه امس مع البنوك التراجع 
عن التعميم الذي أصدره واخلاص باحلد من القروض االستهالكية 
واملقسطة وعدم تقدمي قروض جديدة ألي عميل مدين بهذه القروض 
 إال بع���د ان يكون قام بس���دادها. وأكدت مص���ادر مصرفية مطلعة 
ل� »األنباء« ان احتاد املصارف س���يناقش هذا املوضوع في اجتماع 
له اليوم، خاصة ان البنوك ب���دأت فعال االلتزام بهذا التعميم، األمر 
الذي أثار االستياء لدى املواطنني. وأشارت املصادر الى ان هذا القرار 
له انعكاس���ات س���لبية على املواطنني والبنوك ومختلف القطاعات 
االقتصادية والتجارية واالستهالكية، مطالبة البنك املركزي بالتراجع 
عن هذا القرار، خاصة في ظل احتياج الكثير من املواطنني الى قروض 

لتلبية نفقات العالج والتعليم.

مريم بندق
اعتمد رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 1000 دينار 
كحد أقصى ملكافآت 129 موظفا في فرق عمل »التربية« التي كلفت 
باإلش���راف واإلعداد للحفل الغنائي مبناسبة االحتفاالت بالعيد 

الوطني ال� 48 وعيد التحرير ال� 18 لسنة 2009.
وخاطب الزبن د.احلمود للصرف بحسب فئات تبدأ من 300 دينار 
وذلك من ميزانية الوزارة الباب األول. هذا واعتمدت السديراوي 
أسماء املس���تحقني ملكافآت أوبريت »الكويت ملن أحبها وأخلص 

لها« على ان تصرف لهم املكافآت الحقا.

 حمد العنزي
أعلن نائب املدير العام لش���ؤون التخطي���ط والتصميم في 
املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية ورئيس اللجنة التأسيسية 
للبيوت املنخفضة التكاليف م.فهد السعيد ان املؤسسة ستطرح 
اعتبارا من منتصف مايو املقبل أعمال مشروع بيوت منخفضة 
التكاليف على شركات القطاع اخلاص، على ان تتم الترسية بعد 
3 أشهر من موعد إعالن الطرح، وأكد ان الشركة الفائزة ستنفذ 
9696 وحدة س���كنية مبساحة 150م2 وتتألف من طابقني أرضي 
وأول بكلفة اجمالية تبلغ 520 مليون دينار، وفترة زمنية تناهز 

1300 يوم.

اتحاد المصارف يناقشه اليوم

»اإلدارية« تلزم »الكهرباء« السديراوي اعتمدت المشاركين في »الكويت لمن أحبها«
تقوية الشبكة في عدة مناطق

..»والكهرباء« تتأخر في صرف 
119 مليون دينار للمقاولين

مؤمن المصري
أص���درت احملكم���ة اإلداري���ة 
املس���تعجلة 6 أحكام متفرقة في 
قضايا هي األول���ى من نوعها في 
تاريخ القضاء الكويتي، حيث ألزمت 
احملكمة وزارة الكهرباء واملاء بتقوية 
التيار الكهربائي بعد رفع دعاوى 
النقطاعها ع���ن عدد من العقارات 

في مناطق متفرقة.

دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء إن تأخر الوزارة في 
صرف 119 مليون دينار ملقاولني 
معتمدي���ن لديه���ا إلجناز بعض 
املشاريع يعود لالستفادة بها في 
خطتها الت���ي تنوي تنفيذها في 

مواجهة الصيف املقبل. 
 وأشارت املصادر الى وجود 
دفعات متأخرة ملقاولني معتمدين 
لدى ال���وزارة قيمتها 119 مليون 
ل���م يتس���لمها أصحابها  دينار 
بحجة عدم توافر هذه املبالغ لدى 
الوزارة الت���ي تزامنت مع موعد 
انته���اء امليزانية في مارس 2010 

الفائت.

مريم بندق
أكدت مصادر وزارية ل� »األنباء« 
ان مجلس الوزراء سيباشر تفعيل 
االجراءات القانونية جتاه املسيئني 
واملتس����ببني في تقويض الوحدة 
الوطنية. ودعا املجلس في بيانه 
االسبوعي اجلميع وعلى االخص 
وسائل االعالم املقروءة واملرئية، 
الى االلت����زام مبقتضيات الوحدة 
الوطنية وجتنب اثارة كل ما من 
شأنه االس����اءة إليها والعمل يدا 
واحدة لصيانتها وجتسيد وحدة 
الصف والكلمة. هذا ووافق املجلس 
على تعيني وزير الدولة لشؤون 
مجلس االم����ة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري ناطقا رس����ميا 
باس����م احلكوم����ة. وبحس����ب ما 
انفردت بنش����ره »األنباء« امس، 
اس����تعرض نائب رئيس الوزراء 
ووزير االسكان والتنمية الشيخ 
احم����د الفهد االج����راءات الكفيلة 
بتنفيذ املالحظ����ات النيابية على 
برنامج عم����ل احلكومة. وعلمت 
»األنباء« ان احلكومة ستستعجل 
جلنة امليزانيات البرملانية العتماد 
امليزانيات املطلوبة لبدء التنفيذ بعد 
اعتماد البرنامج بشكله النهائي من 

قبل اللجنة املالية.

مريم بندق - أسامة أبوالسعود
قبل يوم واحد فقط من جلس����ة مناقش����ة 
مشروع قانون اخلصخصة، صّعد العاملون في 
القطاع النفطي ممثلني في احتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة له 
مبساندة من احتاد العمال والنقابات فضال عن 
نواب في مجلس األمة � صّعدوا من لهجتهم في 
مواجهة املشروع ودعوا إلى »االعتصام الكبير« 
حاملني ش����عار »ال لبيع وخصخصة القطاع 
النفطي«، وأكدوا ان مشروع القانون املزمعة 
مناقشته لم يراع وجود بعض نصوص الدستور 
خصوص����ا املواد 16 و20 و21 و152 إلى جانب 

القانون رقم 1976/10 والقانون 1975/8.
النائ����ب خال����د الطاحوس أك����د ان قانون 
اخلصخصة هو بيع مق����ن لقطاعات الدولة 
وتهيئة للمتنفذين لالستحواذ على القطاعات 
الرابحة بالقانون. وش����دد الطاحوس على ان 
خصخصة القطاعات النفطي����ة فيها مخالفة 

صريحة ملواد الدس����تور، داعيا عمال الكويت 
إلى التعبير عن رأيهم في احتاد العمال خالل 
االعتص����ام الكبير. وفي ندوة عقدت بجمعية 
اخلريجني أول من أمس جرى س����جال حول 
مش����روع القانون بني مؤيد ومعارض، ففيما 
أكد نائ����ب رئيس غرفة التج����ارة والصناعة 
الوزان ان اخلصخصة ضرورية  عبدالوهاب 
لتعديل التركيبة االقتصادية وتعزيز دور القطاع 
اخلاص، أوضح الكاتب أحمد الديني ان االقتصاد 
الكويتي اشتراكي معتدل، والقانون املطروح 
يتجاهل رأي املعنيني.  إلى ذلك كشفت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« ان احلكومة قد تطلب تأجيل 
البت النهائي في مشروع قانون اخلصخصة في 
جلسة غد اخلميس حلني ورود بعض االيضاحات 
الضرورية بش����أنه، في الوقت نفسه حتدثت 
مصادر مطلعة عن ان احلكومة متوافقة على 

مشروع القانون وسيمر في املجلس.

ب����روح ح���ضاري���ة واأله�م  بي����روت: 
»رياضية« أحيا اطراف الصراع في لبنان 
امس الذكرى ال� 35 النطالق ش���رارة احلرب 
األهلية في 13 ابريل 1975 مبنافسة رياضية 
»ودي����ة« على ارض ملعب كميل ش����معون 
الرياضي في بيروت، للكش����ف عن موهبة 
ارجله����م بعد ان ش����هد العالم بأس����ره أداء 

ألسنتهم.
وشارك في املباراة 12 وزيرا و25 نائبا على 
مدى شوطني لكل شوط 15 دقيقة، وضم كل 
فريق وزراء ونوابا من األطراف السياسية 

املختلفة من قوى 8 و14 آذار.
وقد قس����م الوزراء والنواب الى فريقني 
ارتدى األول زيا احمر يتوسطه العلم اللبناني 
بقيادة رئيس احلكومة سعد احلريري وارتدى 
الفريق اآلخر الزي األبيض تتوسطه األرزة 
اللبنانية ويرأس����ه النائب علي عمار عضو 

كتلة الوفاء للمقاومة.
وانتهت املباراة بفوز األحمر بهدفني سجلهما 
النائب سامي اجلميل عضو حزب الكتائب الذي 
أكد بعد املباراة ان أهم رسالة هي: استراتيجية 

علي عمار الدفاعية عاطلة جدا.

مباشرة اإلجراءات القانونية بحق المسيئين للوحدة الوطنية
مجلس الوزراء عّين البصيري ناطقًا رسميًا ..ويستعجل لجنة الميزانيات البرلمانية العتماد ميزانيات برنامج عمل الحكومة

الخالد التزم باألقدمية في الترقيات بالكشوفات المرفوعة إلى مجلس الوزراء

ترقية عقداء وعمداء إلى الرتب األعلى في »الداخلية«
أمير زكي

أبلغت مصادر أمنية »األنباء« ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد رفع الى مجلس الوزراء كش����وفات بترقية 
ع����دد من ضباط وزارة الداخلية من رتبتي عقيد وعميد 

الى عميد ولواء.
وقال����ت املصادر ان الكش����وفات الت����ي مت رفعها من 
»الداخلية« الى مجلس ال����وزراء تضمنت ترقية عمداء 

الى رتبة لواء، وعقداء الى رتبة عميد.
ال����ى ذلك قالت مصادر ان مجل����س الوزراء اعتمد في 
مداولته األول����ى أمس األول الترقيات، مش����يرة الى ان 
املداولة الثانية هي التي تعد نهائية بش����أن حس����م عدد 

وأسماء املرقني.
وأضافت املصادر متى ما اعتمد مجلس الوزراء األسماء 
في مداولته الثانية فس����يرفع بش����أنهم مرسوم العتماد 
الترقيات عل����ى ان يتم تقليدهم الرتب اجلديدة من قبل 

وزير الداخلية.
وأشارت املصادر الى ان وزير الداخلية راعى األقدمية 
في كش�����������ف »الداخلية« املرفوع الى مجل��س الوزراء 
ومتى كان هناك التزام باألقدمي����ة فإن الع����مداء الذين 
نالوا رتبة عميد في 2006 س����يرقون الى ألوية، اما من 
تقل����دوا رتبة عميد منذ نحو عام����ني فلن يحصلوا على 

رتبة لواء.

هدى الصباح مديرًا ل� »اإلنماء االجتماع�ي«  والتركيت نائبًا لمدير »اإلطفاء«  وتعيين 5 نواب لمدير 
البلدية بدرجة وكيل مس�اعد والصقعبي أميناً مساعداً .. والعصفور وعمر وكيلين ب� »الصحة«  ص4

الحكومة تردّ »تنظيم الخبرة«
حسين الرمضان � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

رفع مجلس األمة أمس تقرير جلنة مشروع الرد 
على اخلطاب األميري إلى صاحب السمو األمير متضمنا 

املالحظات النيابية على ما ورد فيه.
وحفلت جلسة أمس بالعديد من القرارات كان أبرزها 
املوافقة على قانون تنظيم اخلبرة في مداولته األولى 
بأغلبية نيابي���ة بلغت 37 صوتا من أصل احلضور 
البالغني 42، فيما رفضه 4 أعضاء وهم ممثلو احلكومة 
في اجللسة، وامتنع أحد النواب عن التصويت. مصادر 
نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« ان احلكومة تتجه الى 
رد قانون اخلبرة للمجلس في حال أصر النواب على 
إقراره في مداولته الثانية بعد أسبوعني، خصوصا 
انه���ا فضلت إعادة القانون الى اللجنة املالية إلعادة 
دراسته بالتزامن مع توجهها لدراسة قضية الزيادات 
على رواتب املوظفني والكوادر من قبل مجلس اخلدمة 
املدنية وإصدار صيغة عامة تغني عن الزيادات املتفرقة. 
وخالل اجللس���ة وافق املجلس عل���ى تكليف ديوان 
احملاس���بة بالتحقيق في ملف س���تاد جابر على أن 

يقدم تقريره خالل 3 أشهر، كما أقر األعضاء توزيع 
تقرير الديوان اخلاص بطائرات »الرافال« على جميع 
األعضاء. ووافق املجل���س أيضا على تكليف ديوان 
احملاسبة بالتحقيق في التجاوزات املالية واإلدارية 
بوزارة اإلعالم وتكليف اللجنة التشريعية البرملانية 
بدراس���ة موضوع إجابة س���مو رئيس الوزراء عن 
األسئلة النيابية وإلبداء رأيها حول املوضوع، على 
ان ترفع تقريرها للمجلس خالل ش���هر من اآلن. كما 
كلف املجلس أيضا ديوان احملاسبة بالفحص الدفتري 
واملستندي ألعمال الهيئات الرياضية واألندية وذلك عن 
السنوات اخلمس األخيرة، باإلضافة الى املوافقة على 
تخصيص س���اعتني من جلسة 11 مايو املقبل ملناقشة 
ظاهرة ارتفاع األسعار، وتكليف جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية باعداد تقرير شامل عن اجراءات احلكومة 
حول املوضوع. وخالل اجللسة ايضا أحال املجلس الى 
جلنة الداخلية والدفاع البرملانية طلبا ملناقشة سياسة 
وزارة الداخلية حول قضية مزدوجي اجلنسية لبحث 

األمر مع اجلانب احلكومي.

مريم بندق
أك���دت النائبة د.معصومة املبارك في تصريح خاص ل� »األنباء« ان املزايدة على أعضاء جلنة املرأة 
مكش���وفة للجميع، خاصة املرأة التي تعلم علم اليقني من سعى ومازال يسعى لتهميش دورها. أما هذا 
احلماس املتأخر لس���نوات طوال فهو صحوة مباركة للتكفير عما مضى، واللجنة رفعت اليوم )امس( 
تقريرها بخصوص جزء أساسي من احلقوق املدنية، وهي احلقوق الوظيفية التي استمر إهدارها عقودا 
طويلة، الفتة الى أنه س���تتبعها احلقوق الس���كنية والتأمينات االجتماعية، لنؤكد إزالة جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة الكويتية.

المجلس كّلف »الداخلية والدفاع« ببحث »مزدوجي الجنسية« و»المحاسبة« ببحث »تجاوزات اإلعالم«

يمي  جي��ر . د
العالج  ألفورد: 
النفسي ضروري 

عبدالرحم�ن 
الحمي��دان:  
بإقرار  أفتخ��ر 
مشاريع تنموية 

لإلق�الع عن العادات السلبية   كبرى  أثناء رئاس�تي ل� »البلدي«
ص14 ص27

التفاصيل ص13

التفاصيل ص 10

التفاصيل ص 4

التفاصيل ص 39

التفاصيل ص 49

الشيخ مشعل األحمد يجرّب بندقية خالل تفقده كتيبة مكافحة اإلرهاب باحلرس الوطني

مشعل األحمد تفّقد كتيبة مكافحة اإلرهاب ب� »الحرس«:
مواصلة التدريب للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية  ص3

التفاصيل ص6 - 8

لبنان: مباراة وّدية 
جمعت سياسيي 8 و14 آذار

في ذكرى الحرب األهلية وفاز فيها »األحمر« بقيادة سعد الحريري على» األبيض« 2 - 0

التفاصيل ص18

معصومة ل� »األنباء«: الحماس المتأخر إلقرار حقوق المرأة صحوة للتكفير عما مضى

التفاصيل ص 29-28

التفاصيل ص 29-28

لقاء طبيرحلة نجاح

التفاصيل ص4و5و11و20

جانب من املباراة التي جرت أمس بني سياسيي 8 و14 آذار ويبدو فيها رئيس احلكومة سعد احلريري والوزير جبران باسيل 
 )محمود الطويل(والنائبان أكرم الشهيب وسامي اجلميل محرز هدفي املباراة


