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نـ�شــتــــري
جموهراتكم املر�صعـة 

بالأملـا�س وال�صاعات 

الثمينة باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5 املباركية

الطريق إلى الخصخصة سالك.. والنقابات تخطط إلضراب شامل
انقسام في »الشعبي«.. وعدم انسجام بين النواب والكتل السياسية.. وتعديالت عديدة متوقّعة قبل مناقشة القانون في المداولة الثانية 

المجلس أقرّ القانون في مداولته األولى بأغلبية 33 صوتاً ومعارضة 10 و17 نائباً انسحبوا احتجاجاً

)متين غوزال(جانب من النواب املنسحبني من جلسة أمس احتجاجا على عدم التصويت على مقترح بإعادة القانون للجنة املالية  النائب أحمد السعدون الذي أيد قانون اخلصخصة والشيخ أحمد الفهد خالل جلسة أمس 

أحلى الكذب كذب الشعراء 
وأنفع الكذب ما يكذبون    

جدّد حياتك
ص29

»الداخلية« تؤيد إنشاء  مراكز إنتاجية 
لتشغيل المساجين الُمفرج عنهم

ماضي الهاجري
أيد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مقترحا للنائب علي الراشد يقضي 
بانشاء مراكز انتاجية تكون مخصصة لتشغيل املفرج عنهم من املسجونني. 
وأضاف الش����يخ جابر اخلالد في رده على االقتراح: »الداخلية« جهة تنفيذية 
تختص بتنفيذ االحكام القضائية واالشراف على السجون وحراستها ورعاية 
الس����جناء وتقومي سلوكهم وتأهيلهم داخل الس����جون، ضمانا لعودتهم الى 
املجتمع افرادا صاحلني، لذلك فه����ي حترص على تعليم النزالء احلرف التي 
تساعدهم على ايجاد فرص عمل لهم بعد خروجهم من السجن وذلك من خالل 

الورش املوجودة فيه.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
أسامة أبوالسعود  -  سامح عبدالحفيظ

رغم التعثر املتكرر والتأرجح 
أقر  النص����اب واكتماله،  بني فقد 
األم����ة خالل جلس����ته  مجل����س 
اخلاصة أمس قانون تنظيم برامج 
وعمليات التخصيص أو ما يعرف 
ب� »اخلصخصة« في مداولته األولى 
وبأغلبية 33 عضوا وعدم موافقة 
10 نواب. وخالل اجللسة التي شكك 
غير نائب في الئحيتها استنادا الى 
نص املادة 74 من الالئحة الداخلية 
للمجلس، مارست احلكومة تكتيكا 
جديدا على غير ما اعتادت عليه، 
حيث امتن����ع الوزراء ع����ن الرد 
على مالحظات الن����واب واكتفوا 
باالستماع فقط حفاظا على الوقت 
إلجناز القانون بحضور األغلبية 

املؤيدة لها. ورغم محاوالت النواب 
املعارضني للقانون عرقلة س����ير 
اجللس����ة منذ بدايته����ا، لم تفلح 
تكتيكاتهم واضطروا الى االنسحاب 
من اجللسة أثناء عملية التصويت 
على املداولة األولى ليتزامن ذلك مع 
صرخات من اجلمهور النقابي الذي 
احتش����د منذ الصباح الباكر على 
بوابة املجلس معلنا معارضته ملواد 
القانون. وش����هدت اجللسة أيضا 
عدم انس����جام واضح بني العديد 
من النواب م����ن جهة وبني الكتل 
السياس����ية من جهة ثانية، حيث 
برز انقسام واضح وكبير لدى كتلة 
العمل الشعبي التي تباينت آراء 
أعضائها بشكل لفت نظر اجلميع، 
حيث صّوت النائب أحمد السعدون 
مع القانون بينما انسحب النائبان 

مس����لم البراك وخالد الطاحوس 
عند التصويت.  وبعد التصويت 
على املداولة األولى، أّجل الرئيس 
جاس����م اخلرافي التصويت على 
املداولة الثانية للجلس����ة املقبلة 
ليتيح للن����واب تقدمي التعديالت 
التي يرونها عل����ى مواد القانون 
املالية  اللجنة  ومناقش����تها لدى 
البرملاني����ة متهيدا إلقرار القانون 
في مداولته الثانية. وفور انتهاء 
اجللسة، عقدت االحتادات العمالية 
ممثلة بنقابة عمال البترول واحتاد 
نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
واالحتاد الوطني لعمال وموظفي 
الكوي����ت اجتماعات ع����دة وذلك 
للتنس����يق لتنفيذ إضراب شامل 
في جميع أنحاء البالد خالل األيام 

املقبلة.

العنجري: لن أتولى 
رئاسة هيئة سوق المال

قال النائب الس���ابق مشاري 
العنجري انه لن يتولى منصب 
رئيس هيئة س���وق امل���ال كما 
تداولت بعض الصحف امس وفي 
الفترة األخيرة. وأوضح العنجري 
ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد استقبله األحد 
املاضي وعرض عليه املنصب لكنه 
شكر سموه واعتذر عن عدم تولي 

املنصب املذكور.
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)أسامة البطراوي(وزير الصحة د.هالل الساير يقوم بنفسه بحقن الطعم للطفلة مرمي الرجيب خالل تدشينه احلملة في مركز الصقر التخصصي

وزير الصحة 
دشن الحملة 

الوطنية للتطعيم 
ضد الحصبة 

و»األلمانية« والنكاف
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التفاصيل  ص 14 ـ 17

الحمود اعتمدت المكافآت الممتازة في »التربية«: 
3500 دينار للوكيلة و3000 للوكالء المساعدين 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود مكافآت 
األعم���ال املمتازة للقياديني بوزارة التربية للعام الدراس���ي 2010/2009. 
وعلمت »األنباء« ان املكافآت ستكون 3500 دينار لوكيلة الوزارة، و3000 
للوكالء املساعدين، و1500 دينار ملديري عموم املناطق التعليمية واملوجهني 

العامني، و500 دينار ملديري اإلدارات املركزية.

نواب في جمعية المعلمين: المطلوب اعتبار مهنة التعليم »شاقة«   ص13

التفاصيل ص5
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