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غير مخصص للبيع

المسودة األولية لتعديل القانون تضمنت تغييرات جوهرية بحقوق العاملين وصالحيات الحكومة وعمل الشركات المساهمة

»التخصيص«.. ال أسهم مجانية للمواطنني
 إلغاء احلد األدنى ألجور العمالة 
الكويتية كنسبة من ميزانية الشركة

 لم يلزم القانون الشركات املساهمة 
اجلديدة العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية

 للموظف الكويتي احلق في 
احلصول على أسهم املواطنني 

 الشركات املنافسة ليس لها حق 
املساهمة بالشركات املطروحة

 رفع حظر املشاركة بالتخصيص 
عن أعضاء احلكومة ومجلس األمة

 السماح بخصخصة مرافق النفط 
وال يجوز للتعليم والصحة إال بقانون

 خفض فترة حظر بيع أسهم 
املوظفني من 5 إلى 3 سنوات

 أصحاب املصالح التي مينعها القانون 
لن يحرموا من األسهم املخصصة

 سهم احلكومة الذهبي أصبح اختياريًا 
ولكن بالصالحيات السابقة نفسها

 60 يومًا حد أقصى لسداد  صالحيات واسعة للجهاز الفني التخصيص
املواطن قيمة أسهم التخصيص

 قيمة تخصيص أسهم الشركات 
املطروحة للخصخصة من جيوب املواطنني

تقرير »السكنية« حول التوقيت الزمني إلنجاز خدمات مدينتي صباح األحمد والخيران على طاولة مجلس الوزراء

فرق ساعة بني دوام الوزارات حلّ لألزمة املرورية
مريم بندق

طالبت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ديوان اخلدمة املدنية بإيجاد 
حل ألزمة االختناقات املرورية 
بصفته اجلهة املســؤولة عن 
تنظيم دوام العاملني بالوزارات 
واجلهــات احلكومية. وقالت 
املصــادر: ان الديوان بصفته 
اجلهة املســؤولة رسميا عن 
تنظيم ساعات دوام املوظفني 
مطالب بإيجاد معاجلة لالزمة 
املرورية التي ســتصبح اكثر 

اختناقا مع قرار تعميم تطبيق 
بصمة احلضور واالنصراف 
على اجلميع وبدء دوام طلبة 
املراحــل  اجلامعــة وجميــع 
التعليمية اعتبارا من اليوم. 
وأضافــت املصــادر قائلة: ان 
على الديوان إيجاد حل حلني 
انتهــاء وزارة األشــغال مــن 
مشروعات اجلسور وتوسعة 
الطرق، مشيرة الى ان إجنازها 
سيسهم مباشرة في انسيابية 
املــرور، وخير مثال على ذلك 
اجلسور التي تقام على طريق 
جمــال عبــد الناصــر، والتي 

أسهم االفتتاح اجلزئي لها في 
حتقيق مرونة على الطريق. 
وحتفظت املصادر على تقسيم 
دوام الوزارات الى مجموعتني، 
صباحا ومساء، مشيرة الى ان 
هذا احلل ليس عمليا. وأيدت 
املصادر تقسيم دوام الوزارات 
الــى مجموعتني مثلما يحدث 
فــي شــهر رمضــان وإيجــاد 
فاصل ســاعة بني بداية دوام 
موظفي املجموعتــني، وتاليا 
ساعة عند نهاية الدوام. وأكدت 
أن إصــدار مجلــس اخلدمــة 
املدنية قــرارا بتطبيق بصمة 

احلضــور واالنصــراف على 
اجلميع يحتاج الى إيجاد حل 
املتوقعة.  سريع لالختناقات 
هذا، ويطلــع مجلس الوزراء 
في اجتماعه هذا األسبوع على 
تقرير الهيئة العامة للرعاية 
السكنية حول اجلداول الزمنية 
التفصيلية احملددة فيها آلية 
تشــغيل اخلدمات العامة في 
مدينتي صباح األحمد واخليران 
الســكنيتني ومراحل اإلجناز 
لضمان تشغيلها للمواطنني، 
وذلك بحسب تكليف املجلس 

للهيئة األسبوع املاضي.

اقتصاد

خالد الروضان الشيخ محمد اجلراح 

اجلراح: إحياء »طريق احلرير« 
يعزز التبادل التجاري بني 

الصني والعالم العربي

الكويت تدق أبواب 
الشراكة االقتصادية 

مع »التنني الصيني«

 »نفط الكويت« تبرر زيادة ميزانيتها بـ ٪35: 
مشاريع رفع اإلنتاج تتطلب ضخ أموال طائلة 

المطيري لصيغة توافقية بين السلطتين لتمرير القوانين الشعبية

الدقباسي: سأحشد خلفض سن التقاعد

مصر: »النقض« تؤيد املؤبد ملرسي 
وإعدام 3 في »التخابر مع قطر«

إنذار حوثي لصالح بالسجن.. 
والسبب »ذمته املالية«

عــدنـ  وكاالت: في مؤشــر جديد على 
تفاقــم اخلالفــات بني حليفــي األمس في 
اليمن، جماعة احلوثي والرئيس السابق 
علي صالح، تلقى األخير تهديدا صريحا 
ألول مرة من ميليشيات احلوثيني بالسجن 
مــا لم يقدم اقــرار ذمته املاليــة. وطلبت 
»هيئة مكافحة الفساد« اخلاضعة لسيطرة 
احلوثي، من الرئيس املخلوع تقدمي إقرار 
بالذمة املالية، للكشــف عن حجم األمالك 

واألموال التي استحوذ عليها خالل وجوده 
في احلكم طيلة ٣٣ عاما، منذرة اياه بالسجن 
في حال لم يقم بهذه اخلطوة. وفي خطاب 
وجهته الهيئة إلى صالح في ١١ ســبتمبر 
اجلــاري، أحملت إلــى أنه ليــس من حق 
صالح مخالفة قانــون إقرار الذمة املالية 
الذي اصدره بنفسه عام ٢٠٠6، وسيعاقب 
مبوجب اجلزاءات املفروضة على املخالفني 

في نص القانون.

موسى أبوطفرة ـ رشيد الفعم

افتتــاح دور  مــع قــرب 
االنعقــاد العــادي الثاني من 
الفصل التشــريعي اخلامس 
عشر ملجلس األمة، بدأ العديد 
من النواب بترتيب أجنداتهم 
متاشيا مع الرغبات الشعبية 

آخذيــن في االعتبــار عملية 
النيابي  النيابي-  التنســيق 
لتمرير أولوياتهم التشريعية.

وفي هذا اإلطار، أكد النائب 
الدقباسي انه سيسعى  علي 
حلشــد الدعم النيابي إلقرار 
اقتراحــه حول خفض ســن 
التقاعد، وذلك لتحقيق هدفه 

بحل أزمة البطالة، مشددا على 
ثقته التامــة باهتمام النواب 
بهذه القضية. ومتنى النائب 
الدقباسي أال تتخذ احلكومة 
موقفا مسبقا برفض خفض 
ســن التقاعــد قبل مناقشــة 
الفكرة واالستماع للرأي اآلخر، 
وفي هذا السياق، طالب النائب 

ماجد املطيري احلكومة بعدم 
عرقلة القوانــني ذات الطابع 
الشعبي. وفضل املطيري في 
تصريح صحافي إيجاد صيغة 
توافقية بني احلكومة واملجلس 
حول تلــك القوانني للخروج 

بحل يرضي الطرفني.

القاهــرة - أ.ش.أ: أصــدرت 
محكمــة النقــض فــي جلســتها 
املنعقدة امس برئاسة املستشار 
حمــدي أبواخلير نائــب رئيس 
احملكمة حكما نهائيا وباتا بتأييد 
 ٣ أحــكام باإلعــدام شــنقا بحق
٣ من املتهمني من عناصر جماعة 
اإلخوان، وتأييد عقوبة الســجن 
املؤبد بحق الرئيس األسبق محمد 
مرسي، وكذلك األحكام الصادرة 
بالســجن املؤبــد واملشــدد بحق 
متهمني آخرين في قضية التخابر 
وتســريب وثائــق ومســتندات 
صادرة عن أجهزة الدولة السيادية 
وموجهة إلى مؤسســة الرئاسة 
وتتعلق باألمن القومي والقوات 
املســلحة املصرية وإفشائها إلى 

دولة قطر.

ملشاهدة 
PDF الصفحة

»التعليم العالي«: معادلة الشهادات 
الطبية تتم عبر جلنة فنية

الكويت تدعو سفير كوريا الشمالية ملغادرة أراضيها 
وتخفّض التمثيل الديبلوماسي للقائم باألعمال 

أسامة دياب

في خطوة تتسق مع قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢١٢٣ والذي 
صدر ردا على إجراء كوريا الشــمالية جتربتها النووية اخلامسة، 
كشــفت مصادر مطلعة في وزارة اخلارجية عن طلب الكويت من 
سفير جمهورية كوريا الشمالية مغادرة أراضيها وتخفيض مستوى 
التمثيل الديبلوماسي إلى مستوى القائم باألعمال. وأوضحت املصادر 
- في تصريحات خاصة لـ »األنباء« أن »اخلارجية الكويتية« أبلغت 
السفارة بقرارها، مشيرة إلى أن عدد الديبلوماسيني املسموح لهم 
بالبقــاء على أرض الكويت هو ٤ فقط مبــن فيهم القائم باألعمال. 
وعلى صعيد متصل، أكد السفير الكوري الشمالي سوتشانغ سيك 
اخلبر عبر اتصال هاتفي مع »األنباء«، أنه سيغادر الكويت مع باقي 
الديبلوماســيني الذين شملهم تخفيض مستوى التمثيل بناء على 

طلب السلطات الكويتية قبل نهاية الشهر اجلاري.

»املعلمني«: »البصمة« ستؤثر سلبًا 
على العمل امليداني التعليمي

العوضي: ال وقف إلعانة الـ 300 دينار ملن ترعى 
»شديد اإلعاقة« وتتلقى مساعدة أخرى

ثامر السليم

أكدت الوكيلة املساعدة لشؤون البعثات واملعادالت والعالقات 
الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن الوزارة ملتزمة 
بالقرارات الوزارية املنظمة ملعادلة الشهادات العلمية ومنها القرار 
الوزاري رقم ١9٢ املؤرخ في ٢٠١٠/٤/٢١، والذي ينص على عدم السماح 
لطلبــة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها باألقســام األدبية 
بااللتحاق بالتخصصات الطبية في جميع اجلامعات واملعاهد في 
الدول العربية واألجنبية واملوصى بها لدى الوزارة، وأنه لم تتم 
معادلة أي شــهادة طبية مخالفة لهذا القرار الوزاري.  وأوضحت 
الســنان أن معادلة الشــهادات الطبية تتــم أوال من خالل اللجنة 
الفنية ملعادلة التخصصات الطبية واملشّكلة من وزارتي الصحة 
والتعليم العالي وعمداء كليات الطب وطب األسنان والصيدلة في 
جامعة الكويت لدراسة الشهادات الطبية قبل النظر في معادلتها 
من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفة أنه ال تتم املعادلة إال بعد 
مطابقتهــا للقرارات الوزارية املنظمة ملعادلة الشــهادات العلمية 
واملنشورة في موقع وزارة التعليم العالي اإللكتروني، وأن الوزارة 
حريصة أشد احلرص على جودة مخرجات التعليم ملن يرغب في 
العمل بالكويت وذلك من خالل معادلة الشهادات العلمية لهم بعد 

مطابقتها للقرارات الوزارية املنظمة للمعادالت.

عبدالعزيز الفضلي 

أكدت جمعية املعلمني حتفظها ورفضها الكاملني لتطبيق نظام 
البصمة على املعلمني، الفتة إلى أن هذه القضية من شأنها أن تسيء 
ملكانــة املعلمني ومبدأ الثقة بهم ومبكانتهم ورســالتهم ودورهم، 
عالوة على ما تســببه من آثار وتداعيات ســلبية على آلية العمل 
فــي امليدان التعليمي. هذا، وقد رفعــت اجلمعية مذكرة إلى وزير 
التربية أبدت فيها رأيها بكل وضوح وشــفافية حول قرار مجلس 

اخلدمة املدنية بشأن البصمة.

محمد مرسي في قفص االتهام خالل النطق باحلكم

3234

 »النفط« يوّدع التقشف.. قفزات هائلة 
في امليزانيات التشغيلية

التفاصيل ص37 ٭

التفاصيل ص 21 ٭

الشيف توماس ومحمد الشايع وباتريشيا فيتز  نائب السفير األميركي خالل حفل االفتتاح       )ريليش كومار(

»الشايع« تفتتح أول فرع لـ »بوشون بيكري« 
27في الكويت

»NoufEXPO« تطلق أعمال امللتقى 
 األول للخدمات االستشارية 

33للمشاريع احلكومية

 »املالية« للشركات النفطية: حافظوا على سقف 
32امليزانية مثل األعوام الثالثة املاضية

التفاصيل ص 35 ٭

تعديالت قانون التخصيص ص 31 محمود فاروق

التفاصيل ص 18 ٭
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