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ال خصخصة للنفط والغاز والمصافي.. والسهم الذهبي إلزامي
إلزام الشركات المخصخصة بالعمل وفقًا ألحكام الشريعة.. وتقرير تفصيلي كل عام لبيان االلتزام بالمعايير..  والزلزلة لـ »األنباء«: تنفيذ القانون يحتاج إلى 3 سنوات 

مجلس األمة وافق على المداولة الثانية بأغلبية 33 صوتًا  مقابل 28 وأضاف إلى الصحة والتعليم 3 قطاعات ال يشملها القانون

»األنباء« زارت منزل الطالب القتيل  في »القصور« وتحدثت إلى والده: 

لن ننساك يا عمر وستظل صورتك في قلبي

ه بعد حفل تكرمي للمتفوقني الفتى املغدور في صورة مع والد صورة القاتل عممت على املنافذ البرية واجلوية

الرئيس جاسم اخلرافي يوجه النواب للحفاظ على حسن سير اجللسة أمس.. وحديث عن التعديالت املقدمة 
ي أ الكندر أ عال ودور النواب في احلديث  بني نائب الرئيس عبداهلل الرومي واألمني العا

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

وافق مجلس األمة أمس على املداولة 
الثانية لقانون اخلصخصة بأغلبية 33 
صوتا مقابل عدم موافقة 28، وأحاله إلى 
احلكومة.  وخالل اجللسة التي امتدت 
حتى السادسة مس���اء وأثناء النقاش 
العام الذي فرز املجلس إلى فريقني مؤيد 
ومعارض، أدخل املجلس تعديالت جديدة 
على تقرير اللجنة املالية كان أبرزها عدم 
جواز تخصي���ص انتاج النفط والغاز 
التكرير  الطبيعي ومرفقاته ومصافي 
إضافة إلى مرفق���ي التعليم والصحة، 
وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا لبعض 
النقابات العمالي���ة والنواب املطالبني 
بالتعديالت خاصة ف���ي ظل الدعوات 
لشمول املصافي باخلصخصة، كما أقر 
املجلس تعديال نصه »يجب ان يكون 
للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات 
التي تأسست نتيجة للتخصيص« حيث 
جاءت املوافقة باالجماع، باإلضافة الى 
املوافقة على ان تلتزم الش���ركات التي 

يتم تخصيصه���ا بالعمل وفقا ألحكام 
الش���ريعة اإلس���المية على ان يوافي 
مجلس ال���وزراء مجلس األمة بتقرير 
تفصيل���ي كل ع���ام ببيان ع���ن مدى 
التزام الشركات املخصخصة باملعايير 
واالش���تراطات. وأعلن رئيس اللجنة 
 املالي���ة النائب د.يوس���ف الزلزلة في 
تصريح ل� »األنباء«: ان قانون اخلصخصة 
يحتاج الى حوالي 3 سنوات للتنفيذ. 
وق����ال د.الزلزلة إن القانون ميثل 
مقدمات لقضايا كثيرة حتتاج إلى عمل 
منها تشكيل املجلس األعلى للتخصيص 
ووضع الالئح����ة التنفيذية للقانون 
وعمل دراسة متكاملة للقطاعات التي 
يجب خصخصتها وتشكيل الشركة 
التي ستتولى إدارة قطاع اخلصخصة، 
وأضاف أن املطلوب من احلكومة اآلن 
إجناز 4 قوانني رئيسية هي مكافحة 
الفساد وحماية املستهلك والضرائب 
وإدارة املش����اريع العامة والتي متثل 

رديفة لقانون اخلصخصة.

األنباء  االقتصادية

شيخة البحر

ي اخلرافي لؤ

بدر السبيعي

يوسف املاجد

د.محمد عبداحلق

»الوطني« يبدأ تشغيل أحدث 
إلكتروني  مصرفـي  نظام 
36 ص  الـعـالـم   فـي 

فـي   %5 تملكـت  »المـال« 
شـركة سـعودية إلنشـاء 
مصنع لألسـمنت  ص 38

 »الكويتيـة لالسـتثمار« تطبق 
أوائل  إسـتراتيجية جديـدة 
أصولها  وجميع  المقبل  العام 
مـتاحــة للبيــع  ص 37

الوطنيـة«  »االسـتثمارات   
تحـالفات  لتكوين  تسـعى 
اسـتـعــدادًا  عـالميـة 
39 ص  التنميـة  لخطـة 

د.محمد عبدالحق في حوار 
خاص لـ »األنبـاء«: »االمتياز« 
أساسـية:  قيم   4 بـ  تتمتع 
االلتزام والحوكمة والشفافية 
المسـاهمين حقوق  وحماية 

ص42و43

واحدة  طعنة  التربية:  وزيرة 
صرعت المغدور والمسؤولية جماعية 
لنبذ  عنـف المدارس   ص10و11

التفاصيل ص 6 ـ 9

العفاسي: الكويت قدمت
 لـ »البدون« جميع أنواع الرعاية
كون��ا: أك��د وزي��ر الش��ؤون 
د.محمد العفاسي أمام مؤمتر حقوق 
اإلنسان في جنيڤ أمس، أن الكويت 
قدمت جميع أنواع الرعاية للمقيمني 
بص��ورة غي��ر قانوني��ة )البدون(، 
وق��ال: مت إص��دار بطاق��ات له��م 
وشهادات ميالد، كما مت توثيق عقود 
الزواج ومنحهم رخص القيادة وحق 
التقاضي والتعبير عن الرأي وحرية 
العم��ل في القطاعني العام واخلاص، 
الى جانب توفير املسكن املالئم لهم 
مع حري��ة التنقل والس��فر وإجراء 
املعامالت املدنية والتجارية وغيرها، 
وت���عهد د.الع��فاسي بأن تن�شئ 
الك���وي��ت مس��ت���قبال هي���ئة 
عامة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقا 

ملبادئ باريس.

لجنـة  يشـّكل  الفهـد 
استشـارية  في شؤون 
التنميـة االقتصادية    ص46

التفاصيل ص 18

)متين غوزال(

مساواة المعلمين بكادر 
التطبيقي بزيادة تبدأ 

من 100 إلى 600 دينار
موسى أبو طفرة

علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة في ديوان اخلدمة املدنية ان 
وفد جمعية املعلمني التقى رئيس 
الديوان عبدالعزيز الزبن صباح 
أمس ومت بح����ث طلب اجلمعية 
زيادة كادر املعلمني واملعلمات في 
وزارة التربي����ة وتعديل كادرهم 
بحيث تتم مساواتهم بكادر اساتذة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب. وقال����ت املصادر ان 
االجتماع تطرق الى حتديد الزيادة 
املالية على الكادر احلالي للمعلمني 
بحيث تبدأ من 100 دينار لتصل 
ال����ى 600 دينار وذلك بحس����ب 
الدرجة الوظيفية للمعلم، وترتبط 
كذلك باملستوى الوظيفي للمعلم 
الذي يتدرج من مستوى )د( الى 
)أ(، موضحةان جمعية املعلمني 
الكويتية اشادت بتجاوب مسؤولي 
الديوان وتفهمهم ملطالب تعديل 
الكادر املالي للمعلمني خصوصا 
ان املعلم الكويتي بات االقل اجرا 
ف����ي دول مجلس التع����اون. كما 
ذكرت املصادر ان االجتماع تطرق 
كذلك الى تعديل مواد التأمينات 
االجتماعية بحي����ث يقر قانون 
ضم التعليم ضمن املهن الشاقة، 
مش����يرة الى ان ه����ذا املقترح مت 
تأجيل النقاش فيه الى االجتماع 

املقبل.

القـاتل سّلـم نفـسـه 
إلى مباحث األحمدي مساء أمس 


