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األنباء  االقتصادية

السعد لـ »األنباء«: »مجموعة الصناعات« 
سددت 587 مليون دينار من ديونها 
 B إلـى+  تصنيـفهـا  وخـفـض 
ال يبرر انخـفاض سـهـمها  ص40

سـيارات  لعمـاء  السـاير  مبـارك 
المؤقت  فاإليقـاف  اطمئنـوا  تويوتا: 
وكندا  أميـركا  فـي  تويوتا  لمبيعـات 
فقـط وليـس فـي الكويـت   ص44

اإللكتروني  التـداول  خدمة  تطلق  »نور« 
لتقديم  المتنوعـة  المالية  للمنتجـات 
تداول المعادن اآلنية والعمات والعقود 
اآلجلة وعقود المشتقات المالية ص43

حامد  الحمراء  مشـروع  تسـويق  مــدير 
السـهيل في حوار لـ»األنباء«: تشدد بنوك 
محلية في منح االئتمان للشركات العقارية 
أصـاب التطوير العقاري فـي مقتل   ص45

تناغم حكومي ـ نيابي يمّهد إلقرار »هيئة سوق المال« بالمداولة الثانية
وقانون العمل ُينشر في »الكويت اليوم« ليصبح نافذًا قبل المهلة

االنتهاء من بحث مجموعة التعديات واالتفاق على إنجاز تقرير »المالية« األحد المقبل

خبراء فرنسيون يشاركون 
في إصاح  أعطال 

محطة كهرباء الجهراء
دارين العلي ـ آالء خليفة ـ فرج ناصر

عل���ى وقع م���ا حصل من 
انقط���اع للتيار ف���ي اجلهراء 
أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان عن تقدمي مشروع 
يقض���ي بخصخصة محطات 
الكهرباء، ومتت مناقشته مع 
جلنة اخلدمات مبجلس األمة 
ومت االتفاق على املالمح العامة 
للمشروع وسيكون املشروع 

جاهزا قريبا.
وبخصوص انقطاع التيار 
في اجلهراء اصدر د.الشريعان 
قرارا يقضي بإلغاء تس���مية 
م.عبداهلل صنقور وكيال مساعدا 
الكهربائي  النق���ل  لش���بكات 
الوكيل  بالتكلي���ف، وتكليف 
املساعد ملراكز املراقبة والتحكم 
ونظم املعلومات م.علي الوزان 
بأعمال الوكيل املساعد لشبكات 
النقل الكهربائي باإلضافة الى 

عمله.
من جهة ثانية أكد م.عبداهلل 
العجم���ي ان الوزارة حصرت 
خل���ل محطة اجله���راء في 3 
أسباب، موضحا ان هناك خبراء 
فرنسيني يشاركون في إصالح 

األعطال.

مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ
في مؤشر على قرب اقرار قانون هيئة 
سوق املال في مداولته الثانية، اعلن رئيس 
اللجنة املالية البرملانية د.يوسف الزلزلة 
ان »هن����اك تناغما بني احلكومة واملجلس 

حول القانون«.
واض����اف د.الزلزل����ة: مت االنتهاء امس 
من مناقشة مجموعة من التعديالت، وما 
تبقى هو 5 مواد ارتأت اللجنة مناقشتها 
باستفاضة في اجتماعها االحد املقبل، الفتا 
الى انه سيتم االنتهاء من جميع التعديالت 

ورفع تقرير نهائي للمجلس.
واكد وزير التج����ارة والصناعة أحمد 
الهارون اتفاق اجلانبني احلكومي والنيابي 
على التعديالت اخلاصة بقانون هيئة سوق 

املال.
على صعيد آخ����ر، وتأكيدا ملا انفردت 
بنش����ره »األنباء« حول وجود اخطاء في 
قانون العمل بالقطاع االهلي املرسل للحكومة 
بتاريخ 20 اجلاري، قال نائب رئيس مجلس 
االمة عبداهلل الرومي إنه بالفعل مت اكتشاف 
اخطاء في املادتني 18 و68 وخطأ امالئي في 
املادة 47 وهذه املواد تتعلق بعطلتي عيدي 
االضحى والفطر والتزامات التلميذ املهني. 
وأوضح الرومي انه سيتم ارسال القانون 
الى احلكومة بعد تصحيح االخطاء، الفتا الى 
ان االخطاء ال ترقى الى االهمال وامنا ترجع 
إلى أن القانون يحوي مواد بلغت 150 مادة 
نوقشت في 3 جلسات الى جانب اقتراحات 

وتعديالت عديدة قدمت من النواب.
وعلى اجلانب احلكومي قالت مصادر 
وزارية ل� »األنباء« انه سي���تم نشر القانون 
في عدد ج�ري����دة »الكويت الي�وم« املقبل 
ليصبح نافذا قبل انتهاء املدة احملددة قانونا 

في 2/2.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
اكد النائب صالح عاش����ور ل� »األنباء« انه بصدد جم����ع التواقيع ملقترحه القاضي مبنح رب 
األسرة الكويتي مبلغ 10 آالف دينار يحصل على 5 منها بعد مضي شهر على املوافقة على القانون 
ونش����ره باجلريدة الرس����مية وال� 5 األخرى بعد مضي عام، والذي قدمه قبل اسبوعني. واضاف 
ان كلفة املقترح في س����نته األولى ال تتجاوز ال� 700 مليون دينار وفي السنة التي تلي القانون 

نفس الكلفة اي ان الكلفة احلقيقية للسنة األولى اقل من املليار دينار.

مريم بندق
أكدت مصادر دس���تورية رفيعة ل� »األنباء« أنه ال يجوز عقد جلس���ات مجلس األمة دون حضور 
احلكومة. وقالت املصادر: وفقا للدستور والالئحة الداخلية للمجلس ال يجوز عقد اجللسات البرملانية 
دون حضور احلكومة أو ممثل عنها. وأضافت: انه وفقا للدستور احلكومة تعتبر اجلهة املنفذة للقوانني 
والقرارات الصادرة عن املجلس ولذلك البد من حضورها إلثبات رأيها ومشاركتها في النقاشات التي 
تسبق إصدار هذه القوانني. واستدركت بالقول ان الدستور لم يشترط حضور جميع أعضاء احلكومة 
لتصبح القوانني والقرارات قابلة للتنفيذ إمنا اكتفى بحضور ممثل عنها وان كان وزيرا واحدا لصحة 
انعقاد هذه اجللسات. في املقابل، قال النائب مبارك الوعالن ان للمجلس احلق في عقد اجللسات دون 
حضور احلكومة مستشهدا باملادتني: 50 التي تؤكد أن نظام احلكم يقوم على أساس فصل السلطات، 
و116 الت���ي تنص على أن يس���مع رئيس مجلس الوزراء في مجلس األم���ة كلما طلبوا الكالم ولهم أن 
يستعينوا مبن يريدون من كبار املوظفني أو نيابة عنهم وللمجلس ان يطلب حضور الوزير املختص 

عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان بعض اصحاب املدارس اخلاصة اعتمدوا قرارا بزيادة جديدة على الرسوم 
الدراسية املطبقة اآلن. وبحسب اولياء االمور فقد وزعت هذه املدارس نشرة تضمنت جدول الرسوم 

اجلديدة للعام الدراسي 2011/2010 بعد زيادة نسبة 5% على رسوم العام احلالي.

جمع التواقيع لمقترح عاشور بمنح كل رب أسرة كويتية 10 آالف دينار

جدل حول دستورية عقد الجلسات دون حضور الحكومة

المدارس الخاصة تُزيد الرسوم الدراسية بنسبة %5

الريجاني من الكويت: القواعد األميركية
في الخليج يجب أال تستخدم لضرب إيران

دبدوب مشاركًا في دافوس: تحديات كثيرة 
تواجه النظام المصرفي العالمي

ألقى الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب 
كلمة أمس أمام منتدى دافوس بسويس���را تن���اول فيها حتديات 
النظام املالي العاملي اجلديد وتداعياته على املنطقة، السيما منطقة 
اخلليج، موضحا ان هناك مجموع���ة حتديات تواجه هذا النظام 

ويجب مواجهتها.
وقد ج���اءت الكلمة ضمن الي���وم األول للمنتدى الذي يناقش 
على مدار 5 أيام اإلصالحات االقتصادية ومحادثات املناخ وإعادة 
بناء وإعمار هاييت���ي، حيث من املقرر أن يحضره أكثر من 2500 
شخصية من كبار الساسة ورجاالت املجتمع املدني وقادة الصناعة 

في العالم.

»الكيماوي« لحق بصدام.. 
»وراك وراك والزمن طويل«

جثة علي الكيماوي بعد إعدامه وقبل أ ن يتم دفنه إلى جانب ابن عمه املقبور في تكريت      )أ.پ(

إبراهيم دبدوب متحدثا ويبدو رئيس بنك باركليز روبيرت اي داميوند       )أ.ف.پ(

بشرى الزين
من الكويت، دعت إيران على لسان رئيس برملانها علي الريجاني 
»دول اخلليج التي لديها قواعد أميركية الى عدم السماح باستخدام هذه 
القواعد لش����ن هجوم على إيران«. وقال الريجاني »على دول املنطقة 
التي تؤوي قواعد عس����كرية أميركي����ة ان تعلم ان هذه القواعد يجب 
عدم استخدامها ضد إيران، كما يجب أال تكون املنطقة قاعدة ملهاجمة 
إيران«. وأضاف الريجاني: »إس����رائيل لن جترؤ على شن هجوم على 

إيران ألنها تعلم ان الصواريخ اإليرانية حينها ستحرق أرضها«.
وش����دد الريجاني عل����ى ان »بالده ال تريد اإلض����رار بدول مجلس 
التعاون وال تس����عى للتدخل في ش����ؤونها الداخلية«، مشيرا الى ان 
»أميركا تستخدم إيران كفزاعة لترهيب دول اخلليج وتعزيز وجودها 

في املنطقة«.

بغداد � رويترز: كما كان في الدنيا، تبع علي حسن املجيد »الكيماوي« 
سيده السابق املقبور صدام حسني حتى املقبرة، حيث دفن في ساعة 

متأخرة من الليلة قبل املاضية قرب ابن عمه صدام حسني.
وقال����ت مصادر من مدينة تكريت عاصم����ة محافظة صالح الدين 
مسقط رأس صدام ان »الكيماوي« دفن في نفس املكان الذي دفن فيه 
صدام وعلى مقربة من قبري عدي وقصي ولم يحضر الدفن إال أفراد 

من عائلته وعدد من أقاربه.

أكد أن طهران ال تريد اإلضرار بدول التعاون
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ناصر املري

حامد السهيل

سعد السعد

مبارك الساير

التفاصيل ص52

التفاصيل ص20

عبـدالحميد  المـحـامي 
الصراف لـ »األنباء«: بعض 
بدرجة  يعانـون  البـدون 
تجعلهـم عرضـة للوقوع 
متطرفة فئات  تأثير  تحت 

عبدالمحسـن  قرطبة   مختار 
»األمن«  »األنباء«:  لـ  الحسيني 
يقلـق قرطبة وننتظر إنشـاء 
لصاحيات  ونطمـح  مخفـر 
أفضل للمختارين وتعاون أكثر 
مع الجهات الخدمية  ص30 ص28 و 29

اختتم صباح امس املشروع النهائي للتمرين املشترك »ايجر ميس 2010«  الذي نفذه اجليش مع القوات االميركية 
الصديقة.

وبدأ التمرين بعمليات االسناد اجلوي لطائرات »اف 18« للقوة اجلوية في قصف االهداف املعادية فيما قامت مدفعية 
القوة البرية باسناد ناري تزامن مع هجوم كتيبة الدبابات املكلفة على مواقع العدو وتدميرها.

»إيجر ميس 2010« دمر األهداف المعادية 
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