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 الرجيب: مخاطر تحيط باألمن الوطني
 لـ »التعاون« تتطلب جهودًا لبلورة األفكار

»السلفية«: إقرار الخصخصة من غير تعديالت 
النواب والنقابات جريمة في حق الكويت

نقابة »الدفاع« تناشد »الخدمة المدنية«
 إعادة البدالت الموقوفة لموظفيها 

القناعي: الكويت ال تّدخر جهدًا
 في تقديم العون والمساعدة إلى لبنان

العجمي: نطالب الخدمة المدنية
 بإقرار بدالت »اإلطفاء«

الداخلية  اكد وكيل وزارة 
الرجيب اهمية  الفريق احمد 
االجتماع الثاني لوكالء وزارات 
الداخلية بدول مجلس التعاون 
لدول اخللي���ج العربية الذي 
بدأ أعماله امس ويستمر ملدة 

يومني.
وقال وكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب رئيس 
الدورة احلالية الجتماع وكالء 
وزارات الداخلية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
في كلمة لدى افتتاحه أعمال 
االجتماع: ان اهمية هذا اللقاء 

تأتي من منطلق انه يتناول عددا من املوضوعات 
واألحداث والقضايا األمنية املهمة.

واضاف ان هذه القضايا االمنية والتي هي 
محور هذا االجتم���اع يترتب عليها العديد من 
التداعيات السلبية، ما يؤثر على أمننا الوطني، 
ولي���س ادل على ذلك مم���ا تعرضت له حدود 
اململكة العربية السعودية الشقيقة من محاولة 
اعتداء من جماعات ارهابية هدفها زعزعة االمن 

واالستقرار في اململكة.
وثمن الرجيب بسالة وشجاعة القوات املسلحة 
في اململكة العربية الس���عودية والتي تصدت 
للعدوان ودحرته، وابتهل الى اهلل عز وجل ان 

يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته.
واوضح ان املخاطر التي حتيط باالمن الوطني 
لدول املجلس وتهدد استقرارها تتطلب من اجلميع 
املزيد من التعاون الفعال واجلهد احلثيث لبلورة 

االفكار والرؤى للموضوعات 
املدرجة عل���ى جدول االعمال 
وصوال الى توصيات واقعية 
مناسبة بشأنها تترجم على 
ارض الواقع متى ما اعتمدت من 
وزراء الداخلية في اجتماعهم 
املقبل ومب���ا يع���ود بالنفع 
على امن شعوبنا واستقرار 

املنطقة.
واعرب الرجيب عن عظيم 
شكره وامتنانه للنائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الس���عودي االمير 
نايف بن عبدالعزيز واالمني 
العام املساعد للشؤون االمنية باالمانة العامة 
ملجلس التعاون العميد حسن الصميم على حسن 
االستقبال وكرم الضيافة وعلى اجلهد املقدر الذي 

بذلوه في التنظيم والتحضير لالجتماع.
ويبحث االجتماع عددا من املوضوعات الهامة 
املدرجة على ج����دول االعم����ال،  واملستجدة 
كما يتناول مجمل املوضوعات ذات االهتم�����ام 
املشترك بني دول املجلس وسبل تعزيزها بهدف 
التعاون والتنس���يق االمني بني دول املجلس 
اضافة ال���ى العديد من املوضوع���ات املهم���ة 
االخرى ف���ي اطار متطلب��ات االس���تراتيجية 

االمنية الشاملة.
وسيرفع االجتماع ما يتوصل اليه من نتائج 
الى اللقاء التش���اوري احلادي عش���ر لوزراء 
الداخلية بدول مجلس التعاون الذي س���يعقد 

في الرياض اواخر االسبوع املقبل.

حذر عضو املكتب السياسي 
في احلركة الس����لفية مشعل 
املعلث من مغبة اقرار قانون 
اخلصخصة بصورته احلالية 
االلتف����ات الصوات  من غير 
العقل من الن����واب باملطالبة 
بتعديالت جوهري����ة، وقال 
املعلث في تصريحه ان مرور 
القانون بهيئته احلالية لهو 
بيع للكويت في املزاد العلني، 
واستغرب املعلث في تصريحه 
النواب على تنفيذ  استذباح 
اجن����دات التج����ار وكأن من 
اوصلهم لقبة عبداهلل السالم 

هم التجار وليس املواطنني، وناش����د املعلث 
النواب الش����رفاء واملؤسسات املدنية والقوى 

الوقوف بوجه  السياس����ية 
قانون اخلصخصة او قانون 
املواطنني،  مصمصة كرام����ة 
مح����ذرا م����ن خطورت����ه في 
حتويل الشعب الكويتي الى 
الكويتيني  طبقتني وجع����ل 
عبي����دا للتج����ار، وفي نهاية 
تصريحه متن����ى املعلث من 
النواب والنشطاء السياسيني 
والنقابات حضور املهرجان 
اخلطابي والذي تقيمه احلركة 
السلفية في س����احة االرادة 
اليوم حتت عن����وان »نواب 
اخلصخص����ة عذرا.. الكويت 
ليست للبيع«، وذلك ملواصلة الضغط الشعبي 

ضد قانون اخلصخصة.

ناشد رئيس نقابة وزارة 
الدفاع م.أحمد العنزي رئيس 
مجلس اخلدمة املدنية باإلنابة 
الشيخ د.محمد الصباح بإدراج 
مطالبات وزارة الدفاع والتي 
تتعلق مبصير 1400 موظف 
مدن����ي جراء وق����ف بدالتهم 
والعمل على استردادها بأثر 
رجعي ضم����ن أجندة أعمال 
املجل����س وتفعي����ال للندوة 
التي عقدته����ا نقابة الوزارة 
بحضور السلطة التشريعية 
والتي تبن����ت ادراجها ضمن 
الداخلية  أجندة أعمال جلنة 

والدفاع واميانا من����ا بإبقاء الضوء على هذه 
املش����كلة ومحاولة ايجاد احللول البديلة لها 
إلرجاع احلقوق ألصحابها، كون هذه البدالت 
حق مش����روع لهم وان الديوان هو من أقرها 

وصرفها فكيف يناقض قراراته 
رغم ان ظروف العمل واحدة 
بني املوظفني الكويتيني املدنيني 
وزمالئهم العسكريني خاصة ان 
خبرات العاملني املدنيني بوزارة 
الدف����اع في زيادة مس����تمرة 
خلدمة جميع قطاعات الوزارة 
بشقيها املدني والعسكري؟ 
مؤكدا في الوقت نفسه حرص 
وزارة الدفاع على استقطاب 
الكفاءات واخلبرات الوطنية 
الكوادر  الكويتية أصح����اب 
الفنية والتخصصات النادرة 
للعمل فيها تنفيذا لتوجيهات 
وكيل وزارة الدفاع، مطالبا النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأن يكون الداعم 
األول نحو تفعيل ما جاء مبطالبة ابنائه املوظفني 

املدنيني بوزارة الدفاع.

بيروت ـ أحمد منصور
اقام املجلس البلدي في بلدة الدوير بلبنان حفل 
تدشني البئر االرتوازي »املمول«، مبنحة من الكويت 
الكويتي للتنمية االقتصادية  وباشراف الصندوق 

العربية.
حضر احلفل النائب هاني قبيسي ممثال رئيس 
مجل����س النواب نبيه بري والنائبان ياس����ني جابر 
وعبداللطيف الزين، والوزير السابق علي قانصو، 
ورئيس جتمع لبنان الواحد الكيان عصام ابودرويش 
وسفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي، واملمثل املقيم 
للصندوق الكويتي للتنمية في لبنان د.محمد صادقي، 
واملسؤول السياسي حلزب البعث العربي االشتراكي 
في النبطية فض����ل اهلل قانصو، وامام بلدة الدوير 
كاظم ابراهيم، رئيس مصلحة لبنان اجلنوبي احمد 

نظام، وحشد من الشخصيات واالهالي.
وبعد كلمة ترحيب م����ن فؤاد رمال القى رئيس 
بلدية الدوير د.عبدالعزيز قانصو كلمة اعتبر فيها 
ان العطاء الكويتي املتمثل مبشروع البئر االرتوازية 
وغيره من املش����اريع في املناطق اللبنانية هو دعم 
لصمود شعبنا وهو غيض من فيض العطاءات التي 
ال حتصى والتي ينثرها الكويتيون على كل مساحة 
لبنان، واضاف قانصو: »وفاؤنا لكم مشاعر ال تنضب 
من احلب واالمتنان، شكرا للكويت ولشعب الكويت 

وألمير الكويت«.
ثم ألقى السفير القناعي كلمة جاء فيها: نحتفل 
اليوم بافتتاح احد املشروعات التي ساهمت الكويت 
في متويلها من خ����الل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، ذلك الصندوق الذي قدم مساعدات 
للدول النامية وساهم في جهود التنمية في اكثر من 
100 دولة حول العالم حتى اآلن منذ انشائه عام 1961 

ومببلغ اجمالي جتاوز 14 مليار دوالر.
وقال ان الكويت ال تدخر جهدا في تقدمي العون 

واملساعدة الى لبنان الشقيق حكومة وشعبا واليوم 
جنني ثمار ما قدمته الكويت من منحة مالية قيمتها 
300 مليون دوالر بعد حرب يوليو 2006 لنشهد معا 
افتتاح العديد من املشروعات احليوية ومشروعات 
البنى التحتية في مختلف مناطق لبنان العزيز على 
قلوبنا جميعا. واش����ار ال����ى ان الكويت ومن خالل 
الصندوق الكويتي للتنمية تعطي مشروعات بناء 
السدود وحفر اآلبار والتزود باملياه العذبة للشرب 
األولوية القصوى في التمويل والتنفيذ، وان املشروع 
احلالي هو ثمرة عمل دؤوب تضافرت خالله جهود 
العديد من اجلهات وبتموي����ل قدره نحو 800 ألف 
دوالر. وقال ان املواقف والتوجيهات السامية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ستبقى ماثلة في 
االذهان والوجدان ال تنسى وال متحى مبا جاد على 
اخوته في لبنان بالعطاء ايام العسر واليسر وفي 
بناء ما هدمته آلة احلرب االس����رائيلية وفي تعزيز 

صمود ابناء هذا البلد الشقيق.
وقال ان ما يزيد من فرحتنا ونحن ندش����ن هذا 
املشروع هو ان لبنان الشقيق ميثل منوذجا رائعا 
للتعايش والتسامح بني مختلف اطيافه ومذاهبه وان 
حب البلدين الشقيقني للحرية وعشقهما للدميوقراطية 
ركيزتان اساسيتان من ركائز التوأمة والتوافق تعمالن 
على تعزيز العالقات القوية اصال على كل االصعدة 
انطالقا من تاريخ طويل من وشائج احملبة والعطاء 
غير احملدود والدعم الالمتناهي من كال البلدين في 
السراء والضراء بعد ذلك تسلم القناعي درعا تذكارية 
من ممثل الرئيس بري النائب قبيسي ودرعا أخرى 
من رئيس بلدية الدوير قانصو ومن ثم قام قبيسي 
وجابر والزين والقناعي وصنادقي وقانصو بقص 
الشريط التقليدي لتدشني البئر االرتوازية وازاحوا 
الستارة عن لوحة تؤرخ للمناسبة وجالوا في اقسام 

منشآت البئر.

طالب رئيس نقاب���ة العاملني باالدارة العامة 
لالطفاء احمد العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس اخلدمة املدنية باقرار بدالت رجال 
االطف���اء وذلك تقديرا ملا يقدم���ه االطفائيون من 
تضحيات من خالل املخاطرة بأرواحهم في مواجهة 
احلرائق والكوارث ال ق���در اهلل، وانقاذ االرواح 
وحماية املمتلكات العامة واخلاصة، حيث انه ال 
يخف���ى على احد ان رجل االطفاء يخرج من بيته 
وال يعلم ان كان سيعود لبيته وابنائه ام سيكون 
شهيد الواجب، ولنا في شهداء االطفاء امثلة كثيرة، 
وال يخفى عل���ى اجلميع ان هذا املوضوع يخص 

فئة مخلصة وجادة في عملها.
وذكر العجمي انه ال يخفى على احد ان رجال 
االطفاء وادارتهم من املؤسسات القليلة التي عملت 
من دون انقطاع اثناء الغزو العراقي الغاشم للكويت 
وقد ساهم رجال االطفاء بشكل فاعل وملموس في 
اخماد حرائق آبار النفط الكويتية التي اش���علها 

جنود الطاغية املقبور.
وقال العجمي ان رجال االطفاء يستحقون منا 
الكثي���ر والكثير النهم هم اجلنود املجهولون في 
بلدنا احلبيب الكويت مبا انهم يواجهون املخاطر 
كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة يفزعون ملواجهة 

ألسنة اللهب في درجات حرارة عالية جدا.

وكيل الداخلية ثّمن بسالة وشجاعة القوات السعودية في الدفاع عن أراضيها

دعت للمهرجان الخطابي الليلة في ساحة اإلرادة

بلدة الدوير تدشن بئرًا ارتوازيًا بمعونة كويتية

السفير عبدالعال القناعي وعدد من املسؤولني اللبنانيني أثناء تدشني البئر

سعد طامي

طامي: خصخصة القطاعات الحيوية ظلم للعمالة الوطنية  
والبعض يستخدم ازدواجية الجنسية للتصفيات السياسية

الرشيدة إيجاد حلول شافية للعديد من القضايا واملشكالت 
التي تعاني منها البالد.

يقال انه كانت تربطك عالقة ش��خصية مع املرحوم بإذن 
اهلل د.أحمد الربعي.. حدثنا عن هذه العالقة؟

عالقتي مع املرحوم بإذن اهلل د.أحمد الربعي كانت فوق 
السحاب ألنه كان رجال مناضال ومكافحا من أيام الدراسة 
وكانت لنا معه رحالت خاصة الى الصحراء آنذاك، رحمه 
اهلل، وهو خس���ارة للبلد، فهذا الرجل لم يكن سهال ومن 

بعده بدأت وزارة التربية تتأخر في كل مجاالتها.
ما رأيك في االصطف��اف القبلي والفئوي والطائفي الذي 

يحصل في ظل األزمات السياسية؟
الناس شعوب وقبائل والؤهم يكون للقبيلة أو للطائفة 
أو للفئة وبالطب���ع الوالء األول للكويت، أما فيما يخص 
األزمات السياس���ية فقد أصبح���ت متوالية وتأتي إللهاء 

الشعب عن أمور عديدة وكبيرة.

استجوابات حالية

ما رأيك في االستجوابات احلالية؟
عبدالرحمن العتيق���ي كان وزير املالية ووزير النفط 
في الس���بعينيات ومت استجوابه من قبل النائب عبداهلل 
النيباري، وسبب االستجواب اتفاقية اوقفها مجلس النفط 
قبل التأميم، وكان سمو االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
رحمه اهلل متعاطفا معنا وكان في ذلك الوقت وليا للعهد 
ورئيسا للوزراء، وأتيناه وشرحنا له وقال لنا: ما الطريقة 
ملعاجلة ه���ذه القضية؟ قلنا: احلكومة تأمم النفط وقمنا 
فعال بتأميمه، وقامت كل الدول اخلليجية والعربية بعدنا 

بتأميم النفط، فكانت الكويت سباقة في هذا اجلانب.
عندم��ا كنت ف��ي الصغ��ر كان يطلق علي��ك »الفارس 

االسمر«، فمن اطلق هذه التسمية؟ وماذا تعني لك؟
حسب مواقف الش���خص تطلق عليه التسمية، ففي 
الس���ابق كنا نذهب للمواطنني قبيل االنتخابات ونطلب 
منهم التصويت لنا فيقولون نحن س���نعطي اش���خاصا 
غيرك���م، واالمر كله طبيع���ي ألن هناك نوعا من الصدق 

والشفافية والبساطة.

عصر ذهبي

كي��ف تصف الفترة التي كنت فيها نائبا في مجلس االمة 
وكان ابن اخيك محمد طامي عضوا في املجلس البلدي؟

طبع���ا لكل عائلة عصر ذهبي، واعتبر أن هذه الفترة 
كانت العصر الذهبي للعائلة وبالتأكيد الذي يأتي ويخدم 

بشرف سواء سنة او عشر سنوات يخرج شريفا.
في العام 1999 كانت البلدية تستند الى قانون، اما اآلن 
فأصبح املنصب تشريفيا وجردوه من كل صالحياته وقدموا 
قانونا بعد خروجنا كنا نطالب بتوقيفه في املجلس، قدم 
القانون واصبح التصويت علي���ه، وفي احلقيقة ظلموا 
املجلس البلدي املنتخ���ب، اآلن رئيس مجلس البلدي ال 
ميلك صالحيات، فهذه اهانة لالعضاء ويجب اعادة احلقوق 
املسلوبة لهم وهو ال ميلك سوى املعاش والسيارة، فالناس 
الذين مت انتخابهم لعضوية البلدي يريدون منه االجناز 
وليس التجرد من الصالحيات لدرجة ان عضو اجلمعية 
اصبح اهم من عضو البلدي، ألن لديه صالحيات اكثر، فإن 
لم يرد املجلس البلدي القانون السابق فالوزير لن يستمع 

لهم وال يأخذ بقراراتهم ومجلس الوزراء كذلك.

الس���ن، والش���خص عندما يكبر يزداد همه فال أستطيع 
الظهور في احلياة السياسية حتى لو صرت نائبا من غير 
تصويت للناخبني، فأنا ألتزم بقوانني القبيلة ودستورها 
ولم يحالفني احلظ في الفرعيات، والبركة في الش���باب 
النشط، ونتمنى ان يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه في 

خدمة املجلس والشعب.
ان مهمة النائب اصبحت صعبة لكثرة متطلبات الناخبني 
وكثرة عددهم في ظل قلة فرص العمل، وعدم تطبيق مبدأ 
العدالة واملس���اواة ما يجعل الناخب يلجأ الى النائب في 

كل األمور احلياتية.

تعديل الدوائر

هل تعتقد ان تعديل الدوائر أثّر على احلياة السياسية؟
في احلقيقة تشرفت بتمثيل الكويت وفق نظام الدوائر 
اخلمس ونظام ال� 25 في السبعينيات، وبعد ذلك، وهناك 
اختالف ف���ي نظام الدوائر اخلمس الس���ابق عن النظام 
احلالي من ناحية عدد الناخبني وازدياد وعيهم باحلياة 
السياس���ية، ولم تكن الدوريات تطارد الفرعيات بل كان 
رجال الشرطة ينظمون الفرعيات مبساعدة ابناء القبائل، 
وهذه القبائل هي نفسها األحزاب، أما اآلن فالوضع اختلف 
متاما وأصبح صعبا جدا وفي السابق احلكومة كانت غير 
قادرة على السيطرة على أغلبية النواب أما اآلن فسيطرت 
على نواب ميثلون أكثر من النصف وقسم النواب قسمني 
وتصن���ف نواب األمة بني قبل���ي وطائفي فنائب مجلس 
األم���ة احلالي ليس نفس النائب في الس���ابق وله نظرة 

غير النظرة احلالية.
كيف ت��رى الق��رارات احلكومي��ة في العهدين الس��ابق 

واحلالي؟
القرارات احلالية للحكومة متذبذبة وغير مس���تقرة 
والوضع سيئ واحمليط حولنا سيئ، نسأل اهلل ان يعني 
األجيال القادمة على هذا الوضع، الصراعات والتصفيات 
واحلسد واحلقد أصبحت تطفو على احلياة السياسية، 
واملواطن البس���يط مسلوب احلق من قبل بعض أعضاء 
السلطتني، كما ان الوضع اخلارجي مخيف وخطير وغير 
مطمئن خصوصا من ايران، وبدأنا نرى منها نظرات العداء، 
نس���أل اهلل فعل ما هو خير لن���ا، ونتمنى من حكومتنا 

حسين البريكان
اعتبر النائب السابق سعد طامي أن خصخصة بعض 
القطاعات احلكومية كالنفط واملواصالت ستجعل املواطن 

البسيط ضحية للتجار وستظلم العمالة الوطنية.
واكد طامي في حوار مع »األنباء« ان مسألة ازدواجية 
اجلنس���ية موجود في كل مكان وليست بغريبة، مؤكدا 
انه ملف حس���اس والبعض يستخدمه خللط االوراق او 

للتصفيات السياسية.
طامي حت���دث عن القضايا املطروحة على الس���احة، 

وفيما يلي التفاصيل:
بع��د موافقة مجل��س االمة على قان��ون اخلصخصة في 

املداولة االولى، ما رأيك في ذلك؟
خصخصة القطاع النفط���ي وقطاعات أخرى كقطاع 
املواصالت وتس���ليمها للتجار ستجعل املواطن البسيط 
هو الضحي���ة للظلم خصوصا ان بع���ض التجار همهم 
االول واألخير املادة، متناسني هموم املواطنني وهذا ظلم 
للعمالة الوطنية، الن مصالح البسطاء يتوالها التجار بدال 
من الدولة، ناهيك عما س���ينتجه هذا القانون الذي اطلق 

الرصاصة األخيرة على املواطن.
وأؤك���د ثانية ان بعض التجار يتخلون عن املواطنني 
في الظ���روف الصعبة ومن ذلك ما ح���دث خالل االزمة 
االقتصادية االخيرة حيث متت اقالة بعض املوظفني في 
القطاع اخلاص مما تسبب في ضياع مستقبلهم وال توجد 

هناك جهة تنصفهم أي ال حسيب وال رقيب.

ازدواجية الجنسية

بني الفينة واألخرى يطرح موضوع ازدواجية اجلنس��ية 
فما رأيك؟

ازدواجية اجلنس���ية موجود في كل مكان وهذا  شيء 
طبيعي وليس غريبا، وهو ملف حس���اس والبعض االن 
يس���تخدمه خللط األوراق أو للتصفيات السياسية على 

حساب ابناء القبائل الذين تنتهك كراماتهم كل يوم.
كلنا نرفض أن يخالف احد القانون، لكن ال نرضى ان 
يطبق القانون على فئة دون اخرى، فاحلكومة ال تستطيع 
وال جترؤ على س���حب من لديه اجلنس���ية البريطانية 
او االميركية لكنها ستستأس���د على الناس املستضعفني 
وتستخدم هذا امللف للضغط على ابناء القبائل النهم في 
الفترة االخيرة يحلمون لواء املعارضة وهذا أزعج احلكومة 

مما جعلها ترهبهم بهذا امللف.
وكيف ترى الوضع السياس��ي في الكويت؟ وهل اعتزلت 

احلياة السياسية؟
احلياة السياس���ية في الكوي���ت صعبة، ولم تعد كما 
كانت في الس���ابق، وكثرت املشاكل وتفتح ذهن املواطن 
على العديد من القضايا التي تهمه وأصبح الشعب بأكمله 
سياسيا وتشبع سياسيا، فاحلياة في السابق كانت أبسط 
وأسهل والنائب حاليا ليس محظوظا اذ يتجمع الناخبون 
حوله يحذرونه من ع���دم تقدمي اخلدمات لهم في األمور 
البس���يطة واملعامالت، وبات الشخص الذي ال ميلك ماال 
وليس تاجرا غير قادر على نزول االنتخابات سواء كان في 
تشاورية او انتخابات عامة، فال ينظر في الوقت احلالي 
الى موقف النائب الذي يقوم على خدمة الشعب اخلدمة 
الصحيحة ويبتعد عن املصالح الش���خصية واملش���اكل 
التي أدخل���ت البلد في نفق مظلم، وأن���ا اآلن كبرت في 

الفائدة من ذلك؟ مؤكدا ان قانون 
اخلصخصة س����يغير التركيبة 
االجتماعية للمجتمع وسيخلق 
عدم توازن في العدالة االجتماعية 
وسيسيء إلى العمالة الوطنية، 
بدال من ان يكون القانون مرسخا 
إلرادة الدول����ة وحاميا للمرافق 

والثروات الوطنية.
واضاف العنزي ان االدعاء 
القطاع اخل���اص يعمل  ب���أن 
بكفاءة أعلى ادعاء باطل وغير 

صحيح.

اكد الناشط السياسي علي 
دخي���ل العنزي رفض���ه التام 
لقانون اخلصخصة الذي اقره 
مجلس األمة مؤخرا، مشيرا الى 
ان الهدف من اخلصخصة هو 
جعل الش���عب الكويتي يعمل 
حت���ت رحمة التجار، واذا كان 
اعضاء مجلس األمة يرفضون 
ان يكونوا فداوية عند احلكومة 
فإن الش���عب يرفض ان يكون 
خدما عند التجار، مشددا على 
ضرورة دراس���ة اخلصخصة 
بشكل متأن حلفظ كرامة الشعب 
الكويت���ي وإال فإنها مرفوضة 
جملة وتفصيال، خصوصا ان 
هذا القانون سيطول قطاعات 
حيوية في الدولة تستحوذ على 

نسبة موظفني كبيرة.
العن����زي ان قانون  وق����ال 
اخلصخص����ة سيس����لم جميع 
الش����ركات احلكومي����ة الى فئة 
محدودة لتتحكم في اقتصاد الدولة 
كامال، متسائال عن االسباب وراء 
الناجحة  القطاعات  خصخصة 
والقطاعات االستراتيجية والتي 
متثل األمن القومي في الدولة، وما 

رئيـس وأعضاء »البلـدي« بحاجة إلى صالحيـات ليتمكنوا من تحقيـق اإلنجازات

النائب السابق أكد لـ »األنباء« أن بعض التجار تخلوا عن المواطنين خالل األزمة االقتصادية و»سّرحوهم من القطاع الخاص«

الفريق أحمد الرجيب

علي دخيل العنزي

العنزي: قانون الخصخصة سيغير 
التركيبة االجتماعية للمجتمع

التركيت: تنسيق متكامل مع »الخدمة المدنية« 
لتعديل النظام المالي لـ »اإلطفاء«

قال نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية العقيد خالد 
التركيت أمس ان هناك تنسيقا متكامال مع مجلس اخلدمة املدنية 

لتعديل النظام املالي والوظيفي لرجال اإلطفاء.
وأوضح التركي����ت في تصريح صحاف����ي ان اإلدارة العامة 
قامت بالتنسيق من ديوان اخلدمة املدنية وبناء على توجيهات 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان برفع 
توصيات لتوحيد بدالت الضب����اط وضباط الصف، خصوصا 
في قطاع املكافحة والتدريب أس����وة برجال الشرطة واجلهات 

العسكرية األخرى.
وذكر ان الزي��ادة والبدالت املقترحة ستصل الى 250 دينارا، 
وس����تكون بشكل رس����مي لضب�����اط الصف معربا عن أمل����ه 
ف����ي ان تقر ه���ذه الب���دالت لرج���ال اإلطف���اء نظرا لطبيع��ة 
عملهم وما يتعرض����ون له من أعمال ش����اقة وخطرة وتقديرا 

لتضحياتهم.

م.أحمد العنزي

مشعل املعلث


