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)هاني الشمري(األوراق البيضاء تنتظر قلم الشايجي ليمألها بابداعاته

غالف الرواية املرتقبة لصالح الشايجي 
كما تصورها بدر ششتري

الحكومة تدرس رّد »الخصخصة« ونواب يبحثون اللجوء إلى »الدستورية«
تتحفظ على التعديالت المتعلقة بقضية السهم الذهبي وعدم جواز تخصيص المصافي ووجوب العمل وفقًا للشريعة

رواية جديدة: 
غالفان بينهما ورق أبيض!

صالح الش�ايجي تلقى هدية عبارة عن 
رواية أوراقها بيضاء وليس عليها سوى 
3 كلم�ات من 3 م�ن أصدقائه يحثونه 
على م�لء الصفح�ات برواي�ة مقبلة..
ف�ردّ عليهم في »قيلولته« األس�بوعية

ص43

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

رغم التفاؤل الذي أبدته  احلكومة 
بعد إق���رار قان���ون اخلصخصة 
أمس األول إال أنها بدأت من خالل 
إمكانية  مستش���اريها بدراس���ة 
رد القانون ملجلس األمة بس���بب 
طبيعة التعديالت التي أقرت على 

القانون.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« 
أن احلكومة لديها حتفظ على قضية 
السهم الذهبي وعدم جواز تخصيص 
مصافي التكرير اخلاصة بالقطاع 
النفطي باإلضافة الى إلزامية العمل 
وفق نظام الشريعة اإلسالمية في 

املشاريع املراد خصخصتها.
وفي االجتاه املقابل قالت مصادر 
برملاني���ة إن الن���واب يدرس���ون 
إعداد مذك���رة للجوء إلى احملكمة 
الدستورية في حال اتخذت احلكومة 

مثل هذا اإلجراء.
وفي ه���ذا اإلط���ار، اكد رئيس 
املجلس جاسم اخلرافي في تصريح 
صحافي ان القانون يدعم العمالة 

الوطنية مشيرا إلى أن له نتائج 
إيجابية مب���ا يتوافق ونصوص 
الدس���تور الت���ي نظم���ت جواز 

تخصيص بعض املرافق من عدمه، 
وشدد اخلرافي من جديد على انه ال 
يوجد احد ابدا يرضى ببيع الكويت 

او يتوانى في احلفاظ عليها، وال 
ينبغي التشكيك في وطنية أحد، 
واذا صفت النفوس وابتعدنا عن 
املزايدات والتفكير في كيفية العودة 
إلى كرسي البرملان فإننا سنعمل 
من أج���ل خدمة الكوي���ت. نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش���ؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الش���يخ أحمد الفهد اكد 
من جانبه أن قانون اخلصخصة 
الرئيس���ية للخطة  القوانني  أحد 
التنموية وأشار الفهد بعد انتهاء 
اجتماع اللجن���ة املالية البرملانية 
الذي كان مخصصا ملناقشة اخلطة 
الس���نوية الى ان القانون بحاجة 
إلى توفير بيئة مناسبة من خالل 
 B.O.T ����3 قوان���ني ووس���ائل هي ال 
وال� P.P.P واملشاركة بالتشغيل وإعادة 
املش���اريع إلى الدولة. من جهته، قال 
رئيس اللجن���ة املالية مبجلس األمة 
النائب د.يوس���ف الزلزلة ان اللجنة 
ستنهي االثنني املقبل الشكل النهائي 

لقانون اخلطة السنوية.

األنباء  االقتصادية

ن أسعد البنوا

مرزوق اخلرافي

ي ن بود مروا

الوزيرة سعيدة وارسي ل        )أ.ف.پ( ي ُدشن في لوبي فندق اإلمارات باالس بأبوظبي أمس األو إماراتي يجرب جهاز بيع الذهب السريع الذ

البن�وان: »زين« تحقق 
األول  للرب�ع  أرباح�ًا 
بقيم�ة 179 ملي�ون 
فلسًا   13 بواقع  دوالر 
للسهم الواحد    ص 29

الخرافي: 31.9 مليون 
»أمريك�انا«  أرباح  دينار 
لل�رب�ع األول   ص 29

»الجزيرة«  ب��ودي: 
تتج�ه لتحقيق أرباح 
بنهاية 2010   ص 30

أول جهاز لبيع الذهب »عالماشي« في اإلمارات
أبوظب���ي � أ.ف.پ: 
متاش���يا م���ع عص���ر 
السرعة، ُدشن في فندق 
اإلمارات باالس بأبوظبي 
أمس جهاز »غولد تو 
غ���و« األول من نوعه 
في العالم لبيع الذهب 

مباشرة للمشتري.
حيث بات باستطاعة 
الراغب���ني  املقتدري���ن 
في الشراء، احلصول 
عل���ى س���بائك الذهب 
عند حاجتهم، إذ يقدم 
اجلهاز املطلي بالذهب 
عيار 24 سبائك بوزن 
5 و10 غرامات وحتى 
سبائك بوزن أونصة 
واحدة بعد وضع ثمنها 

فيه.

إيران تجدد تمسكها باحتالل الجزر اإلماراتية

وارسي أول وزيرة مسلمة في حكومة بريطانيا

عواصم � وكاالت: مبوازاة املساعي األميركية احلثيثة القناع الدول 
الغربية بفرض عقوبات جديدة على ايران، واصلت طهران تصعيدها 
في اخلليج وجددت التأكيد على سيادتها على اجلزر اإلماراتية احملتلة 

الثالث »طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى«. 
ونقلت وكالة »ارنا« االيرانية الرسمية عن املتحدث باسم اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبراس����ت أمس قول����ه: إن اجلزر الثالث طنب 
الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، هي جزء ال يتجزأ من االراضي 

االيرانية.

لندن � وكاالت: الول مرة في تاريخ بريطانيا، 
تضمن التشكيل احلكومي اجلديد الذي اعلنه رئيس 
الوزراء البريطاني اجلديد ديڤيد كاميرون اول من 
امس تعيني اول وزيرة مسلمة تنحدر من كشمير 
هي البارونة سعيدة حسني وارسي وهي وزيرة 
بدون وزارة. وكانت وارس����ي اول امرأة مسلمة 
جتلس على املقاعد االمامية في حزب سياسي في 
يولي����و عام 2007 ممثلة حلزب احملافظني، وكان 

عمرها آنذاك 36 سنة.

»األشغال«: اعتماد الهيكل 
التنظيمي ل� »المشاريع الكبرى«

»الشؤون« رفعت كادر »الرعاية« 
إلى الديوان

فرج ناصر
اعتمدت جلنة املوظفني بوزارة األشغال برئاسة 
وكيل وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب الهيكل 
التنظيمي اجلديد لقطاع املشاريع الكبرى، حيث 
مت اختيار م.سرور العتيبي مديرا إلدارة الدراسات 
والتصاميم وطالب الشمري مديرا إلدارة التنفيذ 
وإميان أش����كناني مديرا للتخطيط واملتابعة، 
واس����تبعدت اللجنة 3 مرشحني لعدم أهليتهم 
ولعدم انطباق الش����روط عليهم. وأشار مصدر 
مطلع في »األشغال« الى أنه سيتم خالل األيام 

املقبلة اختيار رؤساء األقسام لهذا القطاع.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة أن قطاع 
الشؤون اإلدارية رفع أمس األول إحصائية متكاملة 
بأعداد العاملني في قطاع الرعاية االجتماعية وذات 
العالقة املباشرة بالنزالء، إلى ديوان اخلدمة املدنية 
لكي ترفق مع الكادر املالي الذي كانت الشؤون قد 
زودت به الديوان األسبوع الفائت متهيدا ملناقشته 
واعتماده خالل االجتماع املقبل للديوان. وأفادت 
املصادر بأنه: أمام ذلك تكون الوزارة قد رمت كرة 
اعتماد كادر العاملني في قطاع الرعاية االجتماعية 
في ملعب ديوان اخلدمة املدنية وأبرأت ذمتها أمام 

العاملني في هذا القطاع.

 الطقس غير مستقر والحرارة لن 
تعود لالنخفاض قبل  سبتمبر

ع���اد الغبار ليلف الب���الد من جديد 
واس���تمر الطقس غير املس���تقر بفعل 
املنخفض اجلوي الذي سيبدأ باحلركة 
شرقا نحو الهضبة االيرانية من نهار اليوم 
وتبدأ السحب تقل تدريجا غدا السبت.  
وقال خبير التنب���ؤات اجلوية والبيئة 
عيس���ى رمضان ان التحسن التدريجي 
واالستقرار في الطقس يبدأ من مساء غد 
مع ارتفاع ملحوظ في درجات احلرارة 
تستمر حتى األس���بوع املقبل الفتا إلى 
أن احلرارة لن تع���ود لالنخفاض قبل 

سبتمبر املقبل.

صاحب السمو يبدأ غدًا جولة عربية
 تشمل مصر وسورية واألردن ولبنان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

كلمات في الذكرى الثانية لرحيل األمير الوالد

الشيخ سعد.. عصي على النسيان  

قيلولة بقلم صالح الشايجي

التفاصيل ص44

التفاصيل ص36

التفاصيل ص7
ص 14 و15 ص3

األب املفجوع وشقيقا املجني عليه عمر

جريمة مقتل الطالب عمر تتفاعل  والجاني قيد التحفظ في »الجنائية«

والد المجني عليه ل� »األنباء«: لن أتنازل 
عن دم ابني و3 أشخاص شاركوا بالجريمة

يدعو  األمني«  »اإلعالم 
لوضع المعني�ة  الجه�ات 

لمعالج�ة  ش�املة  رؤي�ة 
العنف إلى  الجنوح  أسباب 

الطالب املغدور عمر ص9

»التأمينات«: مساواة العسكريين البدون المشاركين في »التحرير« 
بنظرائهم في حربي 67 و73 تتعارض مع القانون

رفضت مؤسسة التأمينات االجتماعية مساواة أفراد 
اجليش الذين شاركوا في حرب التحرير من فئة »البدون« 
بنظرائهم الذين ش���اركوا في حربي 67 و73 من حيث 
متتعهم مبيزات التقاع���د. وقالت التأمينات � في ردها 
على اقتراح للنائب صالح عاشور � إن العسكريني غير 
الكويتيني الذين يقرر لهم املرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 
1980 حقوقا تقاعدية هم العس���كريون الذين استفادوا 
من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان 
أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني على 
غيرهم من العامل���ني بتكليف من احلكومة في مناطق 
العملي���ات احلربية وذلك وفقا للمادة 1 من املرس���وم 
بالقانون 70 لس���نة 1980، ومن ثم ال يش���مل غيرهم 
باعتبار أن نطاق س���ريانه من حيث األشخاص محدد 
على سبيل احلصر. وأضاف أن االقتراح مبا يقرره من 
مس���اواة جميع العسكريني غير محددي اجلنسية من 

املشاركني في حرب التحرير باملشاركني في حربي 1967 
و1973 فيما يتعلق مبا هو مقرر لهم من حقوق تقاعدية 
يتعارض مع أحكام املرس���وم بالقانون رقم 70 لسنة 
1980، ومن ثم فإنه يتعذر االس���تجابة له. ولفتت الى 
أن من تنتهي خدمته من العسكريني املذكورين يستحق 
معاشا تقاعديا مميزا وفقا للمادتني 9 و10 من املرسوم 
بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني )الكويتيني( اللتني تسريان عليهم 
بصريح نص املادتني 7 و10 من املرسوم بالقانون رقم 70 
لسنة 1980 وذلك إذا كان انتهاء اخلدمة نتيجة اإلصابة 
أثناء تأدية العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب إلى العمل 
أو العودة منه في الطريق الطبيعي، أو أثناء العمليات 
احلربية أو في ساحات القتال أو غير ذلك من احلاالت 
املنص���وص عليها في الفقرة الثاني���ة من املادة 10 من 

املرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 املشار إليه.

الخرافي: الجاسم في أيد أمينة وسينال حقه من خالل القانون
ش����دد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي على ان 
الكات����ب واحملامي محمد عبدالقادر اجلاس����م اول من 
يثق بالس����لطة القضائية، وبالتالي هو في ايد امينة 
وس����ينال حقه كامال من خ����الل القانون. واضاف في 
تصريح صحاف����ي: نحن نحرص على اال يكون هناك 
خروج أو تعسف في اس����تخدام احلق القانوني. من 
جانبه اس����تنكر النائب محمد هايف احتجاز الكاتب 
اجلاسم قائال »رغم اختالفنا معه فكريا وان كنا نتفق 
معه في كثير من القضايا«. من جهته ابدى تيار املسار 

االهلي »متاهي« قلقه الش����ديد من اس����تمرار احتجاز 
اجلاسم مما يعد تعسفا وضد حرية الرأي والتعبير. 
من جهتها اصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير 
بيانا اعلنت فيه تضامنها مع الكاتب واحملامي محمد 
اجلاسم. وأمس اصدرت اسرة اجلاسم بيانا حملت فيه 
اجلهات املعنية مسؤولية احلفاظ على صحة وسالمة 
احملامي والكاتب اجلاس����م خصوصا بعد اضرابه عن 
الطعام وعن تناول ادوية القلب واصفة ما يجري معه 

التفاصيل ص7بأنه حتقيق سياسي.

التفاصيل ص36

)متين غوزال( ن والشيخ أحمد الفهد قبل بدل اجتماع اللجنة املالية أمس مصافحة بني النائب أحمد السعدو

»األنباء« تنشر  أسماء المشمولين بتنقالت وزارة الخارجية الخاصة بالسلكين القنصلي والديبلوماسي   )ص5(


