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 الزعيم الليبي معمر القذافي يخاطب مجموعة من القيادات الليبية بمناسبة ذكرى قصف الطائرات األميركية لمدينتي طرابلس الغرب وبنغازي 
عام 1986 والذي أدى الى مقتل 41 شخصا من بينهم ابنة القذافي بالتبني             )أ.ف.پ(

)متين غوزال(أحد اجتماعات التكتل الشعبي

»الشعبي« أمام اختبار صعب
األوساط السياسية تراقب عن كثب السيناريوهات التالية لموقف أعضائه من قانون الخصخصة

القذافي: نصّلي من أجل ابننا أوباما
طرابلس ـ د.ب.أ ـ أ.ف.پ: أكد الزعيم الليبي 
معمر القذافي انه »خائف على الرئيس األميركي 
باراك أوباما من اليهود حيث من املمكن أن يكون 
مصيره مثل مصير الرئيـــس األميركي الراحل 
جون كينيدي الذي قرر تفتيش مفاعل دميونة 
اإلسرائيلي، فقتلوه«، وتابع القذافي: »نحن نصلي 

من أجله ألنه ابننا، هو ابن أفريقيا«.
ودعا القذافي شـــعوب العالم إلى أن يعطوا 
الرئيس األميركي باراك أوباما الفرصة وأن يؤيدوا 

سياساته »العاقلة واحلكيمة«، قائال خالل لقاء 
مع عدد من القيادات الشعبية الليبية مبناسبة 
الذكرى الرابعة والعشرين للغارة األميركية على 
ليبيا عام 1986 »إن سياسة أوباما إلى اآلن يجب 
تشجيعها ومساعدته على تطبيقها إذا أمكن ألنه 
اآلن رجل يجنح إلى الســـالم«، معتبرا أن أوباما 
نأى بنفســـه عن »البرامج األميركية اجلنونية 
التي استخدمتها أميركا في العهود السابقة ضد 

الشعوب«.

دعا شعوب العالم إلى تأييد سياسة الرئيس األميركي »العاقلة والحكيمة« األمم المتحدة: باكستان تقاعست
 عن حماية بوتو.. وتعمدت إفشال التحقيق

تعديالت مرتقبة قبل المداولة الثانية قد تقود التكتل إلى عبور األزمة
المحرر البرلماني

في غمرة االنشـــغال بقانون 
الذي تقدم بسرعة  اخلصخصة 
هائلة ليتصدر القضايا املطروحة 
على الساحة السياسية، انبثق عن 
تطورات القضية موضوع مثير 
بالنسبة جلمهور السياسة ونخبها 
في البـــالد، وهو عودة احلديث 
القدمي – اجلديـــد عن احتماالت 

تفكك التكتل الشعبي.
فمنذ أزمة التأبني التي أدت الى 
انفصال النائب عدنان عبدالصمد 
والنائب السابق احمد الري لم مير 
التكتل باختبار اقسى من الذي مير 
به اليوم، نظرا حلساسية موضوع 
اخلصخصة والتباعد الكبير في 
وجهات النظر بني زعيم التكتل 
النائب أحمد السعدون من جهة 
والنائبني مســـلم البراك وخالد 

الطاحوس من جهة أخرى.
وقد أشارت مجريات جلسة 
مجلس األمة أمس األول الى ان 
النائب أحمد الســــعدون، وهو 
عضو فاعل فــــي اللجنة املالية 
التــــي أعدت مشــــروع القانون 
ونظرت في االقتراحات اخلاصة 
به، مقتنع بأن القانون بصيغته 
احلالية ميثل مكسبا تشريعيا 
املظلــــة املطلوبة لتأمني  يوفر 
املشاركة الشــــعبية في ملكية 
مشروعات الدولة ومؤسساتها 
على غرار قوانني املشــــروعات 
التنموية الكبرى التي أقرت في 
2008 وكان له ولـ »الشــــعبي« 
دور كبيــــر باقرارها. كما يرى 
القانون يتضمن  أن  السعدون 
الضوابط الالزمة ملشاركة القطاع 
التنمية وحلفظ  فــــي  اخلاص 

حقوق العمالة الوطنية.
وعزز السعدون وجهة نظره 
مبقارنـــة القانون بكل التجارب 
العاملية في مجال اخلصخصة، 
مؤكدا انه افضلها على االطالق، 
وأســـبغ وصف »الريادة« على 
القانون الذي يعول عليه ليكون 
السبيل لتفادي تدهور موشرات 
املالية العامة على املدى البعيد.
باملقابل واجه النائبان مسلم 
البراك وخالد الطاحوس القانون 
مبا يشبه »االنتفاضة« السياسية 
ولم يستبعدا في ظل وجود أغلبية 
برملانية داعمة له خيار اللجوء 
الى الشارع واالستنجاد بالنقابات 
التي »عادة مـــا تكون الضحية 
التالية الي خصخصة بحسب كل 
التجارب في العالم«، إضافة الى 
هيئات ومؤسسات املجتمع املدني 
املعارضة ملشروع اخلصخصة 
من حيـــث التوقيت أو الصيغة 
احلالية التي تراها ناقصة ومليئة 
بالثغرات التي تتطلب تعديالت 

كبيرة لسدها.
والسؤال الرئيسي الذي يطرح 
نفســـه: ما أثر هذا التباين على 
الذي كان قد  التكتل »الشعبي« 
عبر خالل مسيرته، خاصة في 
املرحلة األخيرة قضايا حساسة 
جـــدا، مثل قضيـــة »القروض« 
وغيرها بتوافق وحلول وســـط 

بني أعضائه؟
خصوم التكتل يتطلعون الى 
عملية انشـــقاق تنهي مسيرته، 
خاصة أن بعضهم يســـتغربون 
أصال صمود التكتل في وجه الفرز 
الذي شهدته الساحة السياسية 
في الفترة األخيـــرة، أما قواعد 

التكتـــل فمازالت تســـتبعد هذا 
الســـيناريو، مؤكدة ان التباين 
الذي حصل لم يكن مفاجئا ألن 
مواقف السعدون في اللجنة املالية 
كانت واضحة من البداية، والن 
اخلالف احلاصل ليس على »مبدأ 
اخلصخصة« وإمنا على محاوالت 
مترير القانون بسرعة ومن دون 
اخلطوات األساسية الواجب ان 
تســـبقه لتضمن منع االحتكار 
وحمايـــة املســـتهلك وحمايـــة 
حقوق العمـــل النقابي وغيرها، 
الـــى ورود معلومات  إضافـــة 
عن حلول مشـــاريع خصخصة 
جاهزة بانتظار القانون مبختلف 
القطاعات، ومنها املراحل الالحقة 

لالنتاج بالقطاع النفطي.  
وتؤكـــد مصـــادر مقربة من 
التكتل ان تعديالت واسعة سيتم 
تقدميهـــا الى اللجنة املالية قبل 
املداولة الثانية قد تســـاهم الى 
حـــد كبير في تقريـــب وجهات 
النظر حول القضية، خاصة في 
ظل انفتاح السعدون على فكرة 

التعديالت.
في ظل هذه التطورات، األمر 
املؤكد ان التكتل الشعبي، وهو 
أطــــراف املعارضة على  أبــــرز 
الساحة السياسية طيلة سنوات، 
يقف اليوم أمام حتد كبير جدا 
رمبا يكون األكبر في مســــيرته 
بســــبب حساســــية املوضوع، 
ونتيجته قد تكــــون إما افتراقا 
أو بداية ملرحلــــة جديدة يكون 
فيها التكتل محصنا وقادرا على 
جتاوز أي خالف جوهري وتباين 
في مواقف أعضائه حول القضايا 

الكبرى.

عواصمـ  وكاالت: أكدت جلنة األمم املتحدة املعنية بالتحقيق 
في حادثة اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بينظير بوتو، 
ان احلكومة الباكستانية برئاسة برويز مشرف وقتذاك وقوات 
الشـــرطة تقاعستا عن حماية بوتو، وان الشرطة الباكستانية 

»تعمدت« اإلخفاق في التحقيق.
وبالنظر الى ما بعد وقوع االغتيال مباشرة، وجدت اللجنة 
ان تصرف الشـــرطة وأخطاءها، مبا في ذلك عدم جتميع األدلة 

واحلفاظ عليها قد أضر بالتحقيق ضررا بالغا.
وقال التقرير: »ان جتميع 23 دليال فقط لم يكن كافيا باملرة 

في قضية ميكن جتميع آالف األدلة فيها«.

بن الدن ينشئ صفحة 
على »الفيس بوك«

عواصــــم ـ وكاالت: أنشــــأ زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن صفحة 
على »الفيس بوك« حســــب ما أورد 
موقــــع »لندن ايفنينغ ســــتاندرد«.

وذكرت صحيفة »ذي صن« أمس ان 
خبراء أمنيني بريطانيني طالبوا بإغالق 
الصفحة، مضيفة أن حتقيقا أجرته 
كشف ان الصفحة جذبت حتى اآلن 
مــــا يقرب من 1000 متطرف بعد أقل 

من شهر على إطالقها.

من الماضي

ع��لي الس�ليمان: 
تعلم���ت صناع�ة 
البش��وت أب�ًا عن 
جد.. وب�دأت العمل 
في�ه�ا من�ذ س�نة 
اله��دامة الث�انية 

ص12 و13

فرنسا والكويت وّقعتا االتفاق النووي 
وباريس ملتزمة بحفظ أمن الكويت

ساركوزي قلّد المحمد أرفع وسام فرنسي 
جابر المبارك يدعو النواب إلى اجتماع

»الداخلية والدفاع« غدًا لبحث صفقة »الرافال«
تلتقـــي صباح غـــد جلنة 
الداخليـــة والدفاع  الشـــؤون 
مبجلس األمة مع النائب األول 
الدفاع  الوزراء ووزير  لرئيس 
املبارك وعدد من  الشيخ جابر 
املسؤولني بالوزارة واجليش. 
ويأتي هذا اللقاء بطلب من الشيخ 
جابـــر املبارك الطـــالع أعضاء 
اللجنة على احلقائق والبيانات 
حول ما يثار عن صفقة طائرات 

الرافال الفرنسية.
وفي اتصال هاتفي لـ »األنباء« 
مع الشيخ جابر املبارك حول هذا 
اللقاء قال: »نحن نشكر اللجنة 
على تلبية طلبنا وتوجيه الدعوة 
لهذا االجتماع، وأمتنى ان يحضر 
جميع النواب املهتمني باملوضوع 
واملتابعني له الطالعهم على كل 

الشيخ جابر املباركاحلقائق«.

شكر اللجنة على تلبية طلبه

السفير السوري بسام عبدالمجيد
في حوار مع »األنباء« 

في ذكرى عيد الجالء:

تش�اور وتنس�يق دائمان 
بين سورية والكويت لخدمة 
التضام�ن العرب�ي  ص35

السفير السوري بسام عبداملجيد

»عمال البترول« يحدد 
خطواته التصعيدية 
ضد الخصخصة غدًا

صيغة إصدار ميالديات 
أبناء »البدون« قريبًا

البترول  دعا احتاد عمال 
البتروكيماويات  وصناعـــة 
اجلمعية العمومية لالنعقاد 
بصفة غير عادية غدا األحد 
مبقر االحتاد التخاذ اخلطوات 
التصعيدية بشأن موضوع 

خصخصة القطاع النفطي.

محمد الدشيش
علمت »األنبـــاء« من مصدر 
خـــاص فـــي وزارة الداخلية ان 
االجتمـــاع الذي عقد في اليومني 
املاضيني بني الـــوزارات املعنية  
الى جانب »املعلومات املدنية« مت 
االتفاق فيه على صيغة شبه نهائية 
الستخراج شهادات امليالد اخلاصة 
بـ »البدون«. واضاف املصدر ان 
التي  هناك العديد من املسميات 
ستطلق على هذه الشهادات ومن 
بينهـــا ان يكتب في خانة مرجع 

الداخلية »غ محدد«.

»األنباء الرياضية« )22 � 27(

هولن�دا حققت العالمة 
التصفيات..  في  الكاملة 
للتأهل  وم��رش�حة 
الذه�ب�ي  للمرب��ع 
2010 موندي�ال  في 

مدافع »األصفر« الصاعد مجيد طالل:
الفوز بالدوري الممتاز 

وكأس االتحاد اآلسيوي
أفضل هدية لتعويض 
الجماهير القدساوية

هروب 
أحد قادة 
»القمصان 

الحمر«  
في تايلند

بعد محاولة 
فاشلة 

الغتياله
ص 38

الجيش األميركي يساعد وحدات الحرس الوطني
 في السيطرة على »مخاطر إشعاعية« بالشعيبة ص3

التفاصيل ص36التفاصيل ص36

الرئيس الفرنسي ساركوزي يقلّد سمو الشيخ ناصر احملمد وسام االستحقاق الوطني األكبر 
وهو أرفع وسام فرنسي

قالت مصادر ديبلوماسية: ان الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي تعهد لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد بأن فرنسا »ستكون دائما الى جانب 

الكويت حال تعرض أمنها ألي تهديد«.
هذا ونقل ســـمو رئيس الوزراء للرئيس الفرنســـي رسالة خطية من صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد تتناول العالقات املتميزة والتاريخية بني 

البلدين الصديقني وسبل تطويرها.
إلى ذلك، قّلد الرئيس ســـاركوزي سمو الشيخ ناصر احملمد وسام االستحقاق 
الوطني األكبر وهو أرفع وسام في اجلمهورية الفرنسية تقديرا لدور ومساهمات 

سموه في توطيد وتنمية العالقات بني البلدين.
ووقع اجلانبان الفرنسي والكويتي اتفاق تعاون لتطوير االستخدامات السلمية 

التفاصيل ص3للطاقة النووية الى جانب اتفاقيات أخرى.


