
حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري  
سامح عبدالحفيظ

تسعى أجهزة مجلس األمة 
اإلداري���ة والفنية مب���ا فيها 
مكتب املجلس إلنهاء اجراءتها 
استعدادا خلتام دور االنعقاد 
احلالي في فت���رة ال تتجاوز 

نهاية يونيو املقبل.
وفي هذا اإلطار أكد مصدر 
برملاني مطلع ان هناك توجها 
يتم االتفاق عليه بني النواب 
لتكثي���ف عق���د اجللس���ات 
الرابعة  أمدها حت���ى  وإطالة 
مس���اء إلق���رار تقارير جلنة 
امليزاني���ات واحلس���اب���ات 
اخلتامية حول امليزانية العامة 
للدولة، خصوصا ان الس���نة 
املالية اجلديدة بدأت منذ أبريل 

اجل���اري، باإلضافة الى إقرار 
العديد من القوانني.

وعن جلس���ة الي���وم قال 
التصويت  انه سيتم  املصدر 
عل���ى تقرير جلنة مش���روع 
اجلواب على اخلطاب األميري 
ثم مناقش���ة قانون اخلبراء 
والتصويت عليه، موضحا ان 
نتيج���ة التصويت لم تتضح 
حتى اآلن بسبب تضارب اآلراء 
النيابي���ة واحلكومي���ة حول 

القانون.
وقال املصدر: ان عشرة نواب 
قدموا رسميا طلبا لعقد جلسة 
خاصة بعد غد اخلميس ملناقشة 
وإقرار قانون اخلصخصة حيث 
وزع الرئيس جاسم اخلرافي 

الدعوات لذلك.

وتزامنا مع هذه اإلجراءات 
عقد فري���ق أولويات املجلس 
أمس اجتماعه األول بناء على 

طلب مكتب املجلس.
النائب  الفريق  وقال مقرر 
عادل الصرعاوي في تصريح 
انه جرت مناقش���ة  صحافي 
األولويات مع األخذ في االعتبار 
عدد اجللسات املتبقية وكيفية 

إسقاط األولويات عليها.
وأشار إلى طرح عدة أفكار 
إلجناز األولويات أهمها متديد 
اجللس���ات أو عقد جلس���ات 
خاصة إال أن اجللسات اخلاصة 
حتتاج ملوافقة املجلس، وأعلن 
الفريق  الصرعاوي ان تقرير 
س���يكون جاهزا مطلع مايو 

املقبل.
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تعديالت الحكومة  على »المعسرين«: ال تعديل!
مريم بندق

بعك���س التوقع���ات ج���اءت رياح 
احلكومة على تعديالت قانون صندوق 
املعس���رين مجددا مبا ال تشتهي سفن 
األغلبية النيابية التي أملت ان ترسو مع 
احلكومة على شاطئ االتفاق في قضية 

مألت الدنيا وشغلت الناس.
فقد متس���ك وزير املالية مصطفى 
الشمالي بالتعديالت على القانون رقم 28 
لسنة 2008 اخلاص بصندوق املعسرين 
وابل���غ في نهاية مارس املاضي رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي بالتعديالت 
ذاتها التي سبق ان رفعتها احلكومة الى 
املجلس في نوفمبر املاضي دون تغيير 

ولو قيد أمنلة.
ومتحورت التعديالت اجلديدة القدمية 
حول زيادة رأسمال الصندوق الى 250 
مليون دينار، السماح بإعادة االقتراض، 
التسجيل للمقترضني حتى نهاية 2008، 
سريان التعديالت على املواطنني الذين 
سبق لهم إبرام تسويات مع الصندوق، 
وإعادة فتح باب التسجيل ملدة 6 أشهر. 
مع غياب اإلشارة الى نسبة ما يتحمله 
املقترض ش���هريا مقارنة براتبه، مما 

يعني متس���ك احلكومة أيضا بال� %50 
للتسجيل في الصندوق.

من جانبه وصف رئيس اللجنة املالية 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة هذه 
التعديالت بأنها »غير كافية«، مؤكدا ان 
جوهر التعديالت يجب ان يكون تخفيض 
النسبة للمشمولني مبزايا الصندوق، 
وتابع: في ظل غياب ذلك »فأنا شخصيا 

لن أوافق عليها«.
املالية  اللجنة  ان  وقال د.الزلزل���ة 
رفضت في اجتماعها أمس مرسوم رد 
قانون إس���قاط فوائ���د القروض وهذا 
يتطل���ب 44 صوتا لتمريره خالل دور 
االنعقاد احلال���ي أو تأجيل التصويت 
عليه الى ال���دور املقبل للموافقة عليه 

بثلثي أصوات النواب.
من جهة ثانية عقد مجلس الوزراء 
جلسته األسبوعية مساء امس برئاسة 
س���مو رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد.
وقالت مص���ادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اإلس���كان والتنمية الشيخ أحمد الفهد 
قدم التعدي���الت النهائية على برنامج 

عمل احلكومة حيث مت ربط املشاريع 
الواردة فيه بامليزانيات وفق برامج زمنية 
محددة س���تلتزم بها احلكومة بوضع 

مؤشرات قياس األداء.
هذا واستعرض الشيخ أحمد الفهد 
التفصيلية  الكش���وف  أمام املجل���س 
للمشاريع التي تضمنها البرنامج وكلفة 

كل مشروع على حدة.
وقدم مشاريع القوانني املطلوبة للبدء 
في تنفيذ البرنامج ومنها املرسوم اخلاص 
بجهاز متابعة اخلطة ومشاريع قوانني 
االندماج واالس���تحواذ على الشركات 
وقانون إنشاء هيئة الضريبة والتعديالت 
اخلاصة بقانون أمالك الدولة وقانون 
الشركة بني القطاعني العام واخلاص لفتح 
املجال أمام القطاع اخلاص للمشاركة في 
تنفيذ مشروعات برنامج عمل احلكومة، 
وكان الشيخ أحمد الفهد قد عقد اجتماعات 
متتالية للجنة الوزارية االقتصادية مت 
الى تلبية املالحظات  خاللها الوصول 
النيابية التي طرحه���ا أعضاء اللجنة 
املالي���ة البرملانية اس���تعدادا الجتماع 
األسبوع املقبل العتماد البرنامج بشكل 

نهائي.

اعتمدت المالحظات النيابية على برنامج عملها: الربط مع الميزانيات وفق برامج رئيسية ومؤشرات اإلدارة .. و»المالية البرلمانية« ترفض »رد إسقاط الفوائد« 

األنباء  االقتصادية

عبدالسالم البحر

خالد الغبيشان

فهد العثمان مجددا دعوته ملناظرة تلفزيونية على الهواء مع توني بلير

تواجدهـا  ترّسـخ  »الوطنيـة« 
فـي أوروبا مـع ثـالث رحالت 
ابتـداء  ڤيينـا  إلـى  أسـبوعية 
ص42 المقبـل  يونيـو   2 مـن 

افتتاح معرض العقار 
واالستثمار في أرض 
الدولية  المعـارض 
برعاية الشيخ أحمد 
ومشـاركة  الفهـد 
ص43 شـركة   53

فهـد العثمـان: مـا قدمـه بليـر مجـرد توصيـات 
ومالحظات ال ترقى لمسـتوى االنطالق باستراتيجية 
للتنميـة وأدعـوه لمناظـرة علـى الهـواء    ص44
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

التفاصيل ص 29-28

شركة مساهمة عامة لتنفيذ محطة الزور  تمديد الجلسات إلقرار الميزانية
نقلت مصادر مطلعة عن نائب رئيس الوزراء

للشؤون االقتصادية الشيخ أحمد الفهد انه 
 )B.O.T( مت تكليف جلنة املشروعات التنموية
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء واملاء الستصدار 
قانون لتنفيذ محطة الزور عن طريق شركة 

مساهمة عامة.
وأش����ارت املص����ادر الى ان الفه����د أكد ان 

هذه اخلطوة تأتي في إطار تفعيل مش����اركة 
القطاع اخلاص في خطة التنمية وان املشاركة 
املجتمعية في خطة التنمية سواء عن طريق 
دخول القطاع اخلاص في تنفيذ املشروعات 
أو اطالق ش����ركات مس����اهمة عامة مبشاركة 
املواطنني من ش����أنه ان يكون أحد احملفزات 

لنجاح »مشروع األمة«

تكليف لجنة المشروعات التنموية بالتنسيق مع »الكهرباء« الستصدار قانون بذلك اتفاق نيابي على إطالة أمدها حتى الـ 4 مساء إلنجاز جدول األعمال قبل نهاية يونيو

واشنطن استبقت القمة »النووية«: سنواجه إيران
بالمزيد من الدفاع الصاروخي حول الخليج

موسكو: نعلم بوجود خطط لدى واشنطن وإسرائيل لتوجيه ضربة إليران

الغبيشان رئيساً التحاد العمال

نواب ونقابيون: الخصخصة 
مشروع لبيع البلد

واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت 
قبيل جلسات القمة النووية العاملية التي 
بدأت في واش����نطن أمس مبشاركة 47 دولة 
وتستمر اليوم أيضا، شدد كل من وزير الدفاع 
األميركي روبرت غيتس ووزيرة اخلارجية 
هيالري كلينتون على ان الواليات املتحدة لم 
تصل الى مرحلة باتت فيها مستعدة للقبول 
بإيران نووية، مؤكدين »سنواجه احلكومة 
اإليرانية باملزي����د من الضغوط االقتصادية 
والدفاع الصاروخ����ي والتعاون في اخلليج 
لكي نبرهن إليران ان أي هجوم منها ميكن 

ان يتسبب في ردة فعل قوية«.
في املقابل أكدت ايران انها »لن تدخل في 
أي حرب مباشرة مع األعداء، بل ستدافع عن 
أرضها من خالل استهداف مصالح البلد املعتدي 
والدول التي تدعم املعتدين«، ودخلت روسيا 
على خط التصريحات النووية، بتحذير مباشر 
أطلقه رئيس هيئ����ة األركان العامة للقوات 
املسلحة الروسية اجلنرال نيقوالي مكاروف 
أمس قائال ان الهيئة على علم بوجود خطط 
الواليات املتحدة وإس����رائيل لتوجيه  لدى 
ضربة بالقنابل إلي����ران تكون مبثابة »آخر 

إجراء«.

العوضي  عادل  البروفيسور 
لـ »األنباء«:  ثلث الكويتيين 
ص33 بالروماتيزم     مصابون 

لألمهـات:  المغربـي  د.عمـاد 
احرصـن على أال ينـام أطفالكن 
و»الرضّاعة« في أفواههم     ص34و35

طهران: سنستهدف مصالح أي بلد يعتدي علينا والدول الداعمة له
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أبعدوا  القـالف:   علـي 
واألجنـدات  الوصاية 
أولويات  عـن  الخاصـة 
العمل السياسـي    ص26

عضو األمانة العامة للتجمع
 الكويتي المستقل لـ »األنباء«:

التفاصيل ص48

نـ�شــتــــري
جموهراتكم املر�صعـة 

بالأملـا�س وال�صاعات 

الثمينة باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5 املباركية
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أسامة أبوالسعود
رفض نواب ونقابيون قانون 
اخلصخصة واصفني إياه بأنه 
البلد. من جهة  مشروع لبيع 
ثانية، كش���ف رئيس االحتاد 
العام لنقاب���ات عمال الكويت 
العازمي عن  الغبيشان  خالد 
ان املجلس التنفيذي لالحتاد 
قام بتزكيته رئيس���ا لالحتاد 
لفترة جديدة خالل اجتماعه 
األخير مبقر االحتاد في ميدان 

التفاصيل ص6حولي.

التفاصيل ص6 ـ 8

التفاصيل ص9

حديث باسم بني رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والنائب د.فيصل املسلم ويبدو نائب الرئيس 
)متين غوزال(عبداهلل الرومي والنائب محمد املطير في حديث جانبي

عيسى خداده والشيخ مالك السلمان والسفيرة ديبورا جونز 
)أحمد باكير(ووليد قدومي يقصون شريط االفتتاح


