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وجوه في الضوء

مبادرات

البحر..  عبدالسالم 

يسمو بـ »الوطنية« 

لألعلى  ص28

الملتقى اإلعالمي العربي الـ 7 جمع 
في الكويت أصحـاب الفكر والرأي 
التنويـر   ص15 وحاملي مشـاعل 

مجموعة  يقـود  البرقـش 
المبـادرات الوطنية إلقرار 
الذهبي«  »المثلـث  مبادرة 
في »فنية البلدي« اليوم    ص29

الحكومة وعدت بتعديالت جديدة على »المعسرين«
الزلزلة لـ »األنباء«: تقدمها خالل هذا األسبوع مع استعجال النظر فيها ونأمل رصد مليار دينار للميزانية وتخفيض النسبة وفتح االستفادة إلى منتصف 2009

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار برلني الدولي في مستهل زيارته ألملانيا 
وفي استقباله رئيس املراسم االحتادي الفيدرالي د.رينالد شتيك

األمير وصل إلى ألمانيا في مستهل جولة أوروبية ص3
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أسيل: نحاول تعديل اعوجاج التشريعات الكويتية
وتأتون لتزايدوا علينا في قضية المرأة؟!

مريم بندق
كشف رئيس اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية النائب د.يوسف 
الزلزلة ان احلكومة وعدت بارسال تعديالت جديدة على قانون صندوق 

املعسرين خالل هذا االسبوع.
وقال النائــــب د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ »األنباء«: طلبت 
استعجال النظر فيها من قبل اللجنة متهيدا العادة فتح باب الصندوق 
مجددا. واعرب د.الزلزلة عن االمل في ان تأتي التعديالت اجلديدة وفقا 
لقناعة االغلبية النيابية بالنص على زيادة رأســــمال الصندوق الى 
مليار دينار، وتغيير تاريخ االستفادة الى منتصف 2009، وتخفيض 
النسبة. واضاف رئيس اللجنة املالية واالقتصادية النائب د.الزلزلة: 
نأمل ـ اذا بالفعل تريد احلكومة اغالق هذا امللف ـ تضمني هذه البنود 
الثالثة في التعديالت املنتظرة، مذكرا احلكومة بأنها سبق أن ارسلت 
تعديــــالت في نوفمبر ومارس املاضيني قوبلــــت بالرفض من جانب 
االغلبية حيث استقرت على زيادة رأسمال الصندوق الى 750 مليون 
دينار، حتديدا في 2008/12/31 كحد اقصى للمقترضني لالستفادة من 

خدمات الصندوق، بنسبة الـ 50% واعادة حق االقتراض.

سامح عبد الحفيظ
استغربت النائبة د.أسيل العوضي االنتقادات 
التي يسّوق لها بعض النواب واملتعلقة بعمل 
جلنة شؤون املرأة، وقالت د.أسيل في بيان ردا 
على ما اثاره نواب »التنمية واإلصالح« تلقت 
»األنباء« نسخة منه »في الوقت الذي نحاول 
فيه أن نعدل اعوجاجا دام عشرات السنني في 
التشريعات الكويتية يأتي لنا من يزايد علينا 
ويرغب في االنتهاء بأقرب فرصة« متسائلة »أين 
كانوا طوال هذه السنوات؟« وزادت »قضية املرأة 
ليست عرضة للمزايدات السياسية، ونستغرب 

ممن يطالبون باســـتعجال تقرير جلنة املرأة 
وهم أعضاء فـــي املجلس ألكثر من 4 دورات، 
ومن يســـتطيع تأجيل قضيـــة املرأة كل هذه 
السنوات باستطاعته االنتظار إلى أن تنتهي 
اللجنة من عملها بالشـــكل الكامل«. وأضافت: 
»البعض يحاول اختزال حقوق املرأة املدنية 
في معاش مقابل اجللوس في البيت متجاهلني 
األمور األهم مثل املســـاواة فـــي الدخل املادي 
مع الرجل في حال تساوي الدرجة الوظيفية 
وحقوق السكن والتأمينات وغيرها من احلقوق 

املصيرية والهامة جدا«.

ردت على »التنمية واإلصالح«:

نشطاء لبنانيون تظاهروا مطالبني بتطبيق العلمانية رافعني 
شعارات مثل »لبنان مذهبي«

سمو رئيس الوزراء يكرم صاحب السمو امللكي 
األمير السفير محمد بن سعود

»الشعبي« أنجز تعديالته على »الخصخصة«

الحمود: زيادات لإلخصائيين وبدالت للمعلمين
وتغذية لـ »االبتدائي« وتقارير الكفاءة خطيًا

تدوير »األوقاف«: العجمي مديرًا لمكتب الفالح 
والشاهين لـ »التدريب والتطوير« وعبدالكريم

 لـ »المجتمعي« وتعيين العتيبي مديرًا لـ »اإلدارية«

الخالد يتجه إلعالن تدوير
 بين قيادات »الداخلية«

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
انتهى التكتل الشعبي من صوغ تعديالته على قانون اخلصخصة 
متهيدا ملناقشــــتها في اللجنة املالية البرملانية مــــع باقي االلتزامات 
النيابية. وتركزت تعديالت »الشعبي« على 14 مادة في القانون أهمها 
عــــدم جواز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة 
والتعليم وان اســــتثمار املوارد الطبيعية ال يكون إال بقانون ولزمن 
محدود. من جانبه، أكد رئيس اللجنة املالية النائب د.يوسف الزلزلة 
لـ »األنباء« ان قانون اخلصخصة يختلف عن الـ B.O.T مشيرا الى ان 
احلديث عن خصخصة انتاج القطاع النفطي غير مقبول، اما التصنيع 
مثل البتروكيماويات واألسمدة والصناعات البالستيكية فهذه يقوم 
بها القطاع اخلاص في كل الدول. من جانب آخر، وافقت جلنة الداخلية 
والدفاع أمس على قانون يجيز إعفاء اللحى للعســــكريني، كما أجلت 
النظر في قوانني اجلنسية الى االجتماع املقبل. من جانبه، قال مقرر 
اللجنة التشريعية ان ديوان احملاسبة أكد عدم وجود ممانعة لديه من 
تكليفه بإعداد تقارير بشأن املصروفات السرية للجهات احلكومية، إال 
أنه ال يرغب في ان يكون طرفا في رفع قضايا بشــــأن شبهة اجلرائم 

على املال العام.

مريم بندق
كشـــفت وزيرة التربيـــة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود عن 
ان اعـــالن تفاصيل الزيـــادات املالية 
لالخصائيني االجتماعيني والنفسيني 

سيتم بعد اعتماد مجلس الوزراء.
الوزيـــرة تأكيدا ملا  يأتي تصريح 
انفردت بنشره »األنباء« السبت اول 

امس.
ووعدت وزيرة التربية باقرار بدالت 
ماليـــة اضافية للمعلمـــني واملعلمات 
الذين يقبلـــون العمل عصرا مبدارس 
الوزارة في حالـــة التوصل الى قرار 
الدراسي، مضيفة:  اليوم  بشأن اطالة 
حتى اآلن مازلنا في مرحلة الدراسة، 
متسائلة: »شنو املانع لو وضعنا نظاما 

جديدا يسمح بدوام التالميذ والطلبة 
عصرا أو اضافة يوم دراسي جديد لعمل 

الواجبات املدرسية«.
واعلنت ان توزيع وجبات التغذية 
لتالميذ االبتدائي سيتم بعد شهر رمضان 

املبارك جلميع املدارس.
وبشرت املعلمني واالدارات املدرسية 
بأن تقارير تقومي الكفاءة ســـتتم خطيا 
وليس آليا مبوافقة مجلس اخلدمة املدنية، 
الفتة الـــى ان تخفيض نصاب املعلمات 
باملدارس االبتدائية املؤنثة قيد الدراسة، 
وأكدت ان اعـــادة النظر في مخصصات 
الصندوق املالي حتت البحث لتنفذ اعتبارا 
من العام الدراســـي اجلديد حسب عدة 
عوامل منها حجم املدرسة، واعداد الطلبة 

واملدارس املشتركة.

أسامة أبوالسعود
أصدر نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد قرارا بتدوير ناصر العجمي 
مديرا ملكتب د.عادل الفالح وهي الوظيفة 
التي كان يشغلها العجمي قبل تدويره في 
عهد الوزير احلريتي إلى إدارة التوجيه 
املجتمعي وسيرافق العجمي الوكيل الفالح 
في أول مهمة رسمية له إلى باكو اليوم 

بعد عودته مديرا ملكتب الوكيل.
وشمل القرار أيضا تدوير مدير إدارة 
التدريـــب والتطوير عبداهلل عبدالكرمي 

مديرا إلدارة التوجيـــه املجتمعي خلفا 
للعجمي، وعبداهلل الشاهني مدير مكتب 
الوكيل الفالح سابقا إلى منصب مدير إدارة 
التطوير والتدريب والذي كان يأمل ان 

يعود أدراجه إلى إدارة املسجد الكبير.
كما قّدم مدير الشؤون اإلدارية حبيب 
االستاذ استقالته من منصبه وتولى خليف 
األذينة مدير الشؤون املالية مهام الشؤون 
اإلدارية مؤقتا حلني عودة عبداحملســـن 
العتيبي مـــن إجازتـــه املرضية، حيث 
سيتولى منصب مدير الشؤون اإلدارية 
بالوزارة بعد موافقة مجلس الوكالء عليه 

قبل أيام.

أمير زكي
أبلغـــت مصادر أمنية »األنبـــاء« أن وزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالـــد دعا الوكالء 
املساعدين واملديرين العامني ومساعديهم من 

رتبة عميد فما فوق الى اجتماع اليوم.
ورجحت املصـــادر ان يعلن الوزير اخلالد 
بحضور الفريق أحمد الرجيب عن نية الوزارة 
إجراء تدوير بني عدد من القيادات بعد شـــغر 
منصب وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 

املنافذ.

لبنان: نشطاء يطالبون 
بالعلمانية حاًل لألزمة

بيروت: في غمرة احتدام
تنافس األسبوع األخير 
قبل انطالق قطار االنتخابات 
البلدية واالختيارية، تظاهر 
املئات مـــن علمانيي لبنان 
أمس للمطالبـــة بتطبيق 
العلمانـــي كحل  النظـــام 
ألزمة البلـــد الذي تعصف 
به الطائفية واالصطفافات 

السياسية.

التفاصيل ص7 و8
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)متين غوزال(النائبة د.أسيل العوضي والنائبان سعدون حماد ود.علي العمير خالل اجتماع جلنة البيئة في املجلس امس

44.3 مليون دينار أرباح 
التشـغيلية  »الخليـج« 
فــي الربـــع األول
ص42     %280 بنمـو   

األنباء  االقتصادية

علي رشيد البدر

التفاصيل ص2


