
درع صاروخية أميركية في الكويت 
واإلمارات وقطر تحسبًا لمواجهة إيران

واشــــنطن ـ وكاالت: في خطوة تزيد التوتر في منطقة اخلليج، 
ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« امس ان الواليات املتحدة تسرع 
وتيرة نشر انظمة مضادة للصواريخ استعدادا الي هجوم محتمل 
قد تشنه ايران. ونقلت الصحيفة عن مسؤولني عسكريني في االدارة 
االميركية ان واشــــنطن تنشر ســــفنا متخصصة قبالة السواحل 
االيرانية، اضافــــة الى صواريخ اعتراض فــــي اربع دول هي قطر 
واالمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت. وأضافت الصحيفة 

أن هذا اإلجراء قد يشمل أيضا سلطنة عمان.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 17 من صفر 1431 ـ 1 فبراير 2010 الـــعـدد:

فلس
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صفحة
52
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تخصيص 50% من أسهم »البورصة« الكتتاب المواطنين
الزلزلة لـ »األنباء«: توافق اللجنة المالية والحكومة على تحويلها لشركة مساهمة مع إلزام هيئة سوق المال باإلعالن عن رواتب أعضاء مجالس إدارات الشركات

األنباء  االقتصادية

مريم بندق
كشـــف رئيس اللجنة املالية البرملانية 
النائب د.يوسف الزلزلة عن توافق احلكومة 
واللجنة على حتويل البورصة الى شـــركة 
مساهمة يخصص 50% من اسهمها لالكتتاب 
العـــام للمواطنني والــــ 50% االخرى توزع 
على 10 شـــركات قطاع خاص بحيث متتلك 
كل منهـــا ما نســـبته 5% تعرض من خالل 

املزايدة العلنية.
وقال د.الزلزلة في تصريحــات خاصـة 
لـ »األنباء«: بهذا التوافق اصبحت البورصة 
قطاعا خاصا بحتا لن تســـتطيع احلكومة 
التدخل فيه، اما هيئة ســـوق املال فستضم 
مجموعة من الشـــخصيات الذين تختارهم 
احلكومـــة لالشـــراف والرقابة علـــى اداء 

البورصة.
واعلن د.الزلزلة ان اللجنة وافقت بأغلبية 
اعضائها على تضمني القانون مادة ألزمت هيئة 
سوق املال واعضاء مجالس ادارات الشركات 
واملديرين التنفيذيني واملديرين باالعالن عن 
رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم املالية من خالل 
تقرير يقدم للجمعية العمومية، موضحا ان 

احلكومة سجلت اعتراضها على ذلك.
واستطرد قائال: سيتم صباح اليوم رفع 
مشروع قانون هيئة سوق املال الى رئيس 
مجلس االمة بعد ان مت امس احالة مشروع 
قانون اخلطـــة االمنائية للدولة للتصويت 
عليها في جلسة الثالثاء أو االربعاء او في 
جلسة خاصة اخلميس املقبل، حيث يعتزم 
النائب عبدالرحمـــن العنجري تقدمي طلب 

بذلك اليوم.
وبني د.الزلزلة ان الهدف من اجتماع اللجنة 
اليوم االســـتماع الى احلكومة حول تكلفة 
قانون اخلبراء ليتم رفعه ايضا الى املجلس 
اليوم حيث مت اجنازه من قبل اللجنة، مشيرا 
الى توجيه الدعوة الى وزراء العدل واملالية 

والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

في »األنباء« اليوم

د.صالح العجيري يتحدث لـ »األنباء« عن المسكوت عنه:

العب��و املنتخ��ب املص��ري وجهازه��م الفن��ي يحتفل��ون بال��كأس األفريقي��ة 
الس��ابعة ف��ي تاريخه��م والثالث��ة عل��ى التوال��ي                            )أ.ف.پ(

خواطر اسالمية

بدر الحجرف لـ »األنباء«:
السـلفيون منتشـرون فـي العالـم كلـه  
و»الشؤون« تمنعنا من جمع التبرعات ص23

مـن جاء إلـى هـذا البلـد فعليه 
الكويتييـن  ثقافـة  يحتـرم  أن 
الراسـخة على الطيبة والتسامح

األميــر تسـّلـم من الفـهـد الخطة
السـنـويـة التفصيليـة للحكـومــة

للعام 2010 ـ 2011     ص 3

صاحب السمو زار رئيس الحرس الوطني أمس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم الخطة السنوية من الشيخ أحمد الفهد

»الكويت من غير دستور.. أحسن«!

عظيمة... يا مصر     ص47

مدير عام معهد الدراسات 
المصرفية د.رضا الخياط 

في حوار لـ »األنباء«:
زيـادة  نسـبة   %30
المصرفيـة  االندماجـات 
عالميـًا.. وبنوكنا المركزية 
عـن  تبحـث  مازالـت 
معاييـر الندماج مصارفها!

ص40

»ماذا لو؟« 
عنوان هذا األسبوع

 لزاوية أسبوعية تقدمها 
شركة آيديليتي 

لالستشارات المالية    ص37

يـدرس  »الـمـركـزي« 
 GIPS نظـام  تطبيـق 
عـلـى  الـمحـاسبـي 
بالتعاون  الـشـركـات 
 CFA  مـع جمـعـيـة

ص33

في  النفايـات 
أكوام  »النهضة« 
األدويـة  مـن 
ت  ا لمعــد ا و
ص6 الطبيــة 

تتأكـد محليـة  بنـوك 
 مـن تجديـد الرخـص 
لشـركات  التجاريــة 
تقدمـت لهـا للحصول 
تـمـويــل عــلـى 

ص33

القذافي يخسر  رئاسة »األفريقي«:
يكفيني أني ملك ملوك أفريقيا

عواصـــم ـ وكاالت: رغـــم ما 
تردد عن طموحه لوالية ثانية، 
حاول الزعيم الليبي معمر القذافي 
التقليـــل من خســـارته زعامة 
االحتاد االفريقـــي امس لصالح 
رئيس ماالوي بينغو موتاريكا 
قائال »يكفيني معنويا انني ملك 

ملوك افريقيا«.

األمطار تتوقف غدًا 
وتعود األربعاء أكثر كثافة

توقع العالم الفلكي د.صالح العجيري ان تستمر 
موجة األمطار التي شهدتها البالد أمس حتى مساء 
اليوم. وأشـــار إلى ان الطقس هـــذه األيام يخضع 
لسيطرة منخفضي البحيرات الكبرى والقبرصي ما 
تسببا في رياح جنوبية شرقية مرت على املسطحات 
املائية في اخلليج العربي وتكونت الســـحب التي 
اصطدمت بجبهة هوائية باردة فوق البالد، فتسببت 
في سقوط األمطار الرعدية التي شهدتها البالد امس. 
وقال العجيري ان األمطار ستتوقف غدا )الثالثاء( 
على ان تعود أكثر كثافة بعد غد )األربعاء( وتستمر 

طوال فترة نهاية األسبوع.

التفاصيل ص44 التفاصيل ص44

المطير يقترح حظر
 الفوائد الربوية

اعلن النائــــب محمد املطير عن 
تقدمي اقتراح بقانون يقضي بحظر 
الفوائد الربوية في النظام املصرفي 
البالد حيث سيشــــمل  واملالي في 
القطاع  االقتــــراح كل مؤسســــات 
املصرفي واملالي داخل الكويت سواء 
كانت كويتية عامــــة او خاصة او 
اجنبية، مضيفا: متت تسمية هذه 
القطاعات وهي »بنك الكويت املركزي، 
محافظ التمويل احلكومية، البنوك 
التجارية، البنوك املتخصصة، فروع 
البنوك االجنبية، شركات التمويل 
واالســــتثمار وتوظيــــف االموال، 
شركات الوساطة املالية والصرافة 

والتأمني«.

دليهي: سنفّعل المساءلة 
ضد العفاسي إذا لم يتوقف 
استهداف األندية المنحلة

اكد النائب دليهي الهاجري ان 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
بــــه هيئة  مســــؤول عما تقوم 
الشــــباب والرياضة مما اسمـاه 
بـ »العبث«، وقال: هي من علقت 
النشاط الرياضي، مشيرا الى انه 
لن يسكت عما يحدث جتاه االندية 
املنحلة، واضاف: ليتحمل اجلميع 
ادواتنا  مسؤولياته، فســــنفعل 
الدســــتورية جتاهــــه. واوضح 
دليهي ان األمر اآلن بيد القضاء، 
وال نريد من احد ان يهمش السلطة 

التفاصيل ص9القضائية. التفاصيل ص9

الصحافيون البرلمانيون ينتفضون: سنقاطع أخبار 
المجلس ولجانه  إذا استمرت اإلجراءات التعسفية

سامح عبدالحفيظ
اعترض الصحافيون البرملانيون على ما اسموه سلسلة من اإلجراءات 
التعسفية كان آخرها نقل غرفة الصحافيني مببنى املجلس إلى مكان بعيد 
عن مدخل قاعة عبداهلل الســـالم وهدد الصحافيـــون مبقاطعة نقل اخبار 
مجلس األمة وأعمال جلانه إذا استمرت إدارة العالقات العامة في إجراءاتها 
»التعســـفية« بحقهم، وذلك بالتضييق عليهم مـــن خالل تقييدهم بأماكن 
محددة وعدم السماح لهم بالوقوف أمام بوابة اخلروج الرئيسية من قاعة 
عبداهلل الســـالم، وكذلك عدم الوقوف على جانب املنبر املخصص لإلدالء 

بالتصريحات.

التفاصيل ص8و9

)متين غوزال(الصحافيون واملصورون يحتجون على إجراءات إدارة اإلعالم في املجلس

 )محمد ماهر(الزميل مفرح الشمري بين أكوام األدوية والمعدات الطبية

 )هاني الشمري(أمطار غزيرة هطلت على البالد مساء أمس 

العم خالد يوسف املرزوق هنأ الشيخ سالم العلي بسالمة العودة )محمد ماهر(

الشـيخ سـالم العلي يواصـل اسـتقبال المهنئيـن       ص 14

التفاصيل ص8


