
البورصة تهوي دون حاجز 
الـ 7000 نقطة

عمر راشد
هوت اس��عار االس��هم في س��وق 
الكوي��ت لالوراق املالي��ة امس متأثرة 
بتدهور اسواق املال العاملية واملخاوف 
من ازمة ديون اليونان والتي عصفت 
بهذه االسواق اال انه مع اقرار االحتاد 
االوروبي 80 مليار يورو ملس��اعدتها 
واعتزام صندوق النقد الدولي تقدمي 110 
مليارات ي��ورو، يتوقع ان يكون لذلك 
تأثير ايجابي على تعامالت االس��واق 
العاملية اليوم، ويتوقع ايضا ان يكون 
له تأثير ايجابي على البورصة، وان كان 
تأخر العديد من الش��ركات في اعالن 
نتائجها املالية سيش��كل ضغوطا على 
السوق. وقد هوى املؤشر العام 138.3 
نقطة ليغلق دون حاجز ال� 7000 نقطة 
ويصل الى 6976.1 نقطة، كما انخفض 
املؤشر الوزني 6.38 نقاط ليغلق على 

420.72 نقطة.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 26 من جمادى األولى 1431 ـ 10 مايو 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56
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ص21   المقبـل     األسـبوع  موظفـًا   2955 حسـابات  فـي  الممتـازة  األعمـال  »العدل«:مكافـآت 

عبداهلل النفيسـي يدعو إلى اتحاد دول الخليج
في دولـة واحدة عاصمتها المدينة المنورة    ص5

أغلبية تمرير »الخصخصة« متوافرة.. واالعتصامات تتواصل
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

فيما أكدت مصادر وزارية لـ »األنباء« ان مشروع قانون اخلصخصة 
سيمر في املداولة الثانية في جلسة غد بأغلبية نيابية مريحة، احتشد 
في ســــاحة االرادة جمع كبير من النقابيني والطالب تقدمهم مجموعة 
كبيرة من النواب احتجاجا على القانون مهددين بتصعيد املواجهة إلى 
سقف االضراب العام في هيئات ومؤسسات الدولة. وعودة إلى املصادر 
احلكومية التي اكدت أن احلكومة وافقت على املقترحات النيابية التي 
تنص على عدم جواز خصخصة التعليم والصحة والنفط بحســــب 
الدســــتور في املادة 152 منه التي تنص على انه ال يجوز تخصيص 
إنتاج النفط اخلام أو الغاز الطبيعي إال بقانون. رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي انتقد بشدة محاوالت الضغط التي متارس على النواب 
املؤيدين للقانون من خارج املجلس، مشددا على ضرورة احلفاظ على 
الالئحة والدســــتور. وقال اخلرافي في تصريح صحافي في مجلس 
األمة أمس ردا على سؤال حول اعتبار ان »اخلصخصة« بيع للوطن 
واالعتصام الذي نظم في ســــاحة اإلرادة بعنــــوان »لن أبيع وطني«: 
إن هــــذه مبالغة. متســــائال: هل الوطن رخيص لهــــذه الدرجة ليباع 
بهذا األســــلوب؟ وأضاف: نحن في مؤسسة دميوقراطية ال مؤسسة 
»شوارعية« والتصويت يكون في قاعة عبداهلل السالم وعلى األقلية 
احترام رأي األكثرية. وكانت اللجنة املالية البرملانية قد أنهت النظر 
في التعديالت النيابية على القانون والبالغة 57 تعديال. وأكد رئيس 
اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان تعديل املادة اخلامسة جاء نصه: 
»ال يجــــوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي وقطاعي التعليم 
والصحة«، مشيرا إلى حذف عبارة »إال بقانون« كما كان في السابق. 
وأوضح الزلزلــــة ان اللجنة وافقت على القانــــون بإجماع أعضائها 

وسنقوم بإحالة تقرير اللجنة الى املجلس اليوم.

الخرافي: هل الوطن رخيص لُيباع بهذا األسلوب؟! .. نحن في مؤسسة ديموقراطية والتصويت في قاعة عبداهلل السالم وعلى األقلية احترام رأي األكثرية

اللجنة المالية أنهت مناقشة 57 تعدياًل وأقّرت القانون باإلجماع وعّدلت نص المادة الخامسة بعدم جواز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي وقطاعي التعليم والصحة

)محمد ماهر(جمع من النواب يتقدمون احلشود احملتجة في ساحة االرادة على قانون اخلصخصة

مع اقتراب املونديال لبنانية تدلي بصوتها في انتخابات بلدية بيروت أمس مرتدية 
)أ.ف.پ( قميصا يحمل علم البرازيل  

األمير أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته األوروبية و استعرض القضايا المطروحة 
ص3 على اللقاء التشاوري الـ 12 لقادة »التعاون« المزمع عقده غداً في السعودية  

التفاصيل ص6 و7 و11

التفاصيل ص45

الطاحوس: سحب تراخيص المصانع المخالفة
 أو تقديم استجواب  رئيس الوزراء االثنين المقبل

»التشريعية«: مساواة العسكريين 
»البدون« بزمالئهم من حيث التقاعد

أعاد النائب خالد الطاحوس تأكيد عزمه استجواب سمو 
رئيس الوزراء االثنني املقبل ما لم تبادر احلكومة بســـحب 
تراخيص املصانع املخالفة في منطقة أم الهيمان. وأمس عقد 
نواب من الدائرتني الـ 4 والـ 5 مؤمترا صحافيا شـــارك فيه 
باإلضافة للطاحوس النواب سالم النمالن ومبارك الوعالن 
وفالح الصواغ، حيث ايدوا ما ذهب إليه زميلهم الطاحوس 

حول رفع سقف املساءلة السياسية.

وافقت اللجنة التشـــريعية على االقتراح بقانون املقدم من 
النائب حسني مزيد بشأن مساواة العسكريني »البدون« العاملني 
بالشرطة واجليش بزمالئهم، السيما فيما يتعلق بالتقاعد، وقالت 
مصادر من اللجنة لـ »األنباء« ان ممثلي وزارة الداخلية اعترضوا 
وأبدوا حتفظهم، وأحيل القانون إلى جلنة »الداخلية والدفاع«.

صفر يعترض على استمالك  
395 قسيمة في السالمية

»األنبـاء« تنفرد بنشـر 
أسماء الوافدين الذين 
لهـم  التجديـد  تـم 
فـي »التربيـة«     ص9

معركة مخاتير طاحنة في العاصمة

لبنان: زحلة خاضت أم المعارك 
وانتصار بطعم الهزيمة لـ 14 آذار في بيروت

بداح العنزي
ان  كشــــفت مصــــادر مطلعة 
العامــــة ووزير  وزير األشــــغال 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر اعترض على عدد من قرارات 
املجلس البلدي ومن أبرزها القرار  
اخلاص باستمالك 4 قطع في منطقة 
الساملية تشمل 395 قسيمة سكنية. 
من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة 
الفنية عبداهلل العنزي اجلاهزية 
إلقرار املشــــاريع ضمــــن اخلطة 
التنموية اجلديدة، مشيرا الى ان 
املجلــــس البلدي أجنز العديد من 
املشاريع خالل فترة األشهر الـ 6 
املاضية وساهم في توفير األراضي 
اإلسكانية دون تعطيل او تأخير 

ألي مشروع تنموي.

انتخابات تــــأت  بيــــروت: لم 
 املرحلة الثانية من »البلدية« 
و»املخاتير« في محافظتي بيروت 
والبقـــاع بجديد، ففـــي البقاع 
تفاوتت نسب املشاركة ودارت 
املعارك  أم  حول 49% وكانـــت 
في زحلة بـــني قوائمها الثالث، 
أما فـــي بيروت فاقتصرت على 
معركة مخاتير طاحنة في حني 
كان للتيار الوطني احلر ما أراده 
من انخفاض كبير في نســـبة 
االقتراع »البلـــدي« على قائمة 
»وحدة بيـــروت« املدعومة من 
قوى 14 آذار، حيث لم تتجــاوز 
الـ 21% وهو ما أفرغ االنتصار الذي 

حققته من مضمونه.

رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية
 محمد الهاجري  يردّ على استفسارات قراء »األنباء«:

التفاصيل ص49

قــرار مســاواة 
خريجي  المحاسبة 

وأصحاب التخصصات
 التجارية  فـي الكادر 

مجحف للمحاسبين 
ص42 ـ 44

توقيع مذكرة السماح بالتنقل بين الكويت والسعودية بالبطاقة الذكية خالل أيام

»الداخلية« حققت مع 15 من مزدوجي الجنسية
وتصدر رخصة قيادة جديدة للبدون

محمد الجالهمة ـ محمد الدشيش
أعلن مصدر أمني ان »الداخلية« اســـتدعت 
مؤخرا نحو 15 مواطنا لتفعيل املادة 11 بشـــأن 
ازدواج اجلنسية بعد معلومات تلقتها الوزارة 
بهذا الصدد. وأشار املصدر إلى أن الداخلية واجهت 
املواطنني باملعلومات التي لديها والتي تؤكد وجود 
جنسية أخرى بخالف الكويتية فيما لم يحدد 
املصدر ما إذا كانت الداخلية ستسحب اجلناسي 
الكويتية أم متهلهم فرصة لالختيار. من جهته 

أبلغ مصدر أمني »األنباء« أن قطاع املرور بصدد 
إجناز رخصة قيادة جديدة للبدون بخالف تلك 
الصادرة حاليا واملتمثلة في كارت أزرق يسهل 
تزويره. وقال املصدر إن الرخصة اجلديدة ستكون 
بتقنية عالية يصعب تزويرها أو التالعب فيها، 
مشـــيرا إلى أن هذه الرخصة اجلديدة ستكـون 
لـ 5 أعوام قابلة للتجديد. وأشار إلى أن البدون 
الراغبني في اســـتخراج رخص قيادة مطالبون 
مبراجعة اللجنة التنفيذيـــة واألدلة اجلنائية 

شـــريطة أن تكون بطاقاتهـــم األمنية صاحلة. 
من جهة اخرى، أعلن مصدر أمني مســـؤول أن 
وفدا رفيع املستوى سيغادر إلى اململكة العربية 
السعودية خالل األيام القليلة املقبلة للتوقيع 
على مذكرة بشأن تنّقل الكويتيني والسعوديني 
بالبطاقة الذكية، مشيرا الى ان هذه املذكرة تأتي 
بعد توقيع صاحب السمو امللكي األمير نايف بن 
عبدالعزيز ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 

على االتفاقية بشأن التنقل.

فرصتك ... مستمرة

التفاصيل ص 19

ال يطوفك السحب النهائي

باقي ...
      3 أيام

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا اجللسة االستثنائية ملجلس الوزراء بحضور رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ويبدو سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والشيخ أحمد الفهد

اإلضـراب  يجـوز  الجرمـان: 
إذا أخـّل رب العمـل بالعقد 
بينـه وبيـن العمـال   ص18
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