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»الخصخصة« بين تكتيك التأجيل واإلحالة إلى »الدستورية«
اللجنة المالية أدرجت تقريرها على جدول األعمال.. والنواب المعارضون يسعون إلرجاء مناقشته.. والزلزلة أكد توافر األغلبية إلقرار القانون 

»األنباء« تنفرد بنشر كادر موظفي دور الرعاية  ص20

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

باشر النواب املعارضون إلقرار قانون 
اخلصخصة في جلسة أمس تكتيكا  لعرقلة 
إقرار القانون وإفساح املجال ملزيد من الوقت 
أمام الضغط الش���عبي ملنع إقراره  حيث 
شرعوا في صياغة العديد من االقتراحات، 
وإيداعها لدى األمانة العامة الستعجال النظر 
في تقارير بعض اللجان وتقدميها على ما 
سواها في اجلدول. وبالنسبة جللسة اليوم 
جنح املعارضون في تقدمي مناقشة تقرير 
جلنة الداخلية والدفاع بشأن إعفاء اللحى 
للعسكريني وتخصيص ساعة ملناقشة تقرير 
جلنة البيئة ع���ن التلوث في أم الهيمان، 
إلى جانب الس���اعتني املخصصتني أصال 
ملناقشة ظاهرة غالء األسعار وهو ما يقلص 
الثانية لقانون  احتماالت مناقشةاملداولة 
اخلصخصة في نفس اجللسة. وفي املقابل، 
أجنزت اللجنة املالية البرملانية على هامش 
جلس���ة أمس تقريرها اخلاص عن قانون 
اخلصخص���ة وأحالته الى األمانة العامة، 
حيث سيسعى النواب املؤيدون بدورهم 
الستعجال مناقشة التقرير في جلسة اليوم 

وهو ما قد يؤدي بحسب  مصادر نيابية 
إل���ى جدل الئحي وخ���الف نيابي � نيابي 
من جهة ونيابي � حكومي من جهة ثانية 
حول القانون، حيث سيستخدم كل فريق 
وسائله لتحقيق أهدافه، إما إلقرار القانون 
أو لعرقلة سير اجللسة وترحيل القانون 
إلى اجللسات املقبلة أو تأجيله من خالل 
إعادته الى اللجنة ملزيد من الدراسة مع إبقاء 
املوضوع على جدول األعمال. هذا ويبقى 
أمام املعارضني للقانون بحسب املصادر 
ذاتها خيار اللجوء إلى احملكمة الدستورية 
حيث يعتقدون بعدم دستوريته. رئيس 
اللجنة املالية النائب د.يوس���ف الزلزلة 
قال ل� »األنب���اء«: ان قانون اخلصخصة 
سيناقش في جلسة اليوم وسيتم إقراره 
لتوافر األغلبية الالزم���ة لتمرير املداولة 
الثانية للقانون. وأش���ار الى ان املشروع 
ينص على وجوب السهم الذهبي للحكومة.  
وأمس وافق املجلس على مد أجل عمل جلنة 
التحقيق في طوارئ 2007 إلى بداية دور 
االنعقاد املقبل، كما باشر مناقشة قانون 
الكشف عن الذمة املالية ليستكمل النقاش 

صباح اليوم.

إيران:  اختبرنا بنجاح صواريخ »كروز بر ـ بحر«
وأجبرنا طائرة استطالع أميركية على الفرار

سالمات بوعبداهلل
نق���ل  النائ���ب مخل���د 
إل����ى  أم����س  الع����ازم����ي 
املستشفى الصدري إثر آالم 
ش���عر بها في الصدر، وقد 
أجريت له عملية قسطرة 
بإشراف د. ابراهيم الرشدان، 
تبني منها وجود انسداد في 

شريانني بالقلب.
سالمات بوعبداهلل، وما 

تشوف شر.

في المرحلة الخامسة لمناورات »الوالية 89«

النائب مخلد العازمي

اللقاء التشاوري لقادة الخليج بحث تبني سياسة موحدة تجاه القضايا اإلقليمية
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 

الوزراء في سلطنة عمان ونائب رئيس اإلمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز في لقطة تذكارية قبل بدء اللقاء التشاوري أمس

طهران � وكاالت: مبوازاة إعالنها عن إجبار طائرة استطالع 
أميركية على »الفرار« بعيدا عن منطقة مناورات »الوالية 89« 
البحرية في اخلليج أم���س األول، أعلنت طهران انها اختبرت 
بنجاح في املرحلة اخلامسة من املناورات أمس إطالق صواريخ 
كروز بر � بحر متوسطة املدى من اليابسة على أهداف بحرية 

حقيقية متحركة ومتت إصابتها بدقة.

.. النائبات األربع في مرمى التقييم ص4 و 5

األنباء  االقتصادية

حمد املرزوق وتوفيق اجلراح يتبادالن عقد التمويل

»األهـلـي  المـتـحـد« 
يوّقعـان  و»المجمعـات« 
تموياًل بـ 15 مليون دينار 
ص43 »بوليفارد«  لمشروع 

والكاظمـي«  »البشـر 
الرياضية  السـيارة  تطلق 
 – »مرسـيدس  الخارقـة 
بنـز« SLS  AMG   ص44

»التجـاري«: 22 مليـون دينار 
الربع  في  التشـغيلية  األرباح 
دينـار  مليـون  و1.4  األول 
ص36 الخســائر   صـافي 

ة   جر مشـــا
»الهدة« انتهت 
بمقتـل طالب 
 » سطة متـو «
ص11 القصور  

»األنـباء«  تنشـر حيثيـات الحكـم ببـراءة 
المتهمين في قضية شـبكة عريفجان  ص12

ثالث نساء يتابعن جلسة مجلس األمة أمس وأمامهن أحد رجال األمن        )أ.ف.پ(

 )كرم دياب(

التفاصيل ص 6 ـ 8

منتدى »القبس«: »المرأة الكويتية سنة أولى برلمان«

التفاصيل ص 48

ماجد العجيل

»برقان« يحقـق 29.3 مليون 
دينـار أرباحًا تشـغيلية عن 
الربع األول بنمو 39% و1.9 
مليون صافـي الربح  ص36

ص3


