
ملحق مونديال جنوب أفريقيا 2010

صفحات خاصة بمونديال 2010 في األنباء الرياضية  )ص 37-29 (

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  
  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أثار وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون في مجلس األمة أمس مفاجأة 
كان له���ا وقع الصدم���ة على النواب 
بإعالنه أن معدل نسب الغالء وارتفاع 
األس���عار لن ينخفض في القادم من 
األيام. وأوضح الهارون خالل مناقشة 
مجلس األمة لظاهرة الغالء وارتفاع 
األس���عار بالنس���بة للمواد الغذائية 
أنه وبحسب  واالستهالكية واألدوية 
تقارير البنك الدولي ومنظمة الغذاء 
العاملية »فاو« فإن نسبة ارتفاع األسعار 
ستبلغ 53% بعد 3 سنوات على مستوى 
العالم وأن نصي���ب الكويت من هذا 

االرتفاع سيبلغ %29.
وكان املجلس بع���د االنتهاء من 
النقاش كلف اللجنة املالية واالقتصادية 

البرملاني���ة بالتحقيق في الظاهرة وتزويد املجلس بتقرير مفصل 
عنها خالل شهرين من اآلن، كما أحال إليها جميع التوصيات التي 
قدمها النواب ملناقشتها مع اجلانب احلكومي. وخالل اجللسة قرر 
املجلس البدء مبناقشة اخلطة التنموية السنوية اعتبارا من جلسة 
اليوم كما مت حتديد جلسات اخلميس املقبل وكل خميس يليه على 
أن تكون جلسات خاصة ملناقشة امليزانية العامة للدولة وموازنات 

اجلهات امللحقة واملستقلة بحيث تكون 
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد احلالي 
في األول من يوليو املقبل. بعد ذلك 
باش���ر املجلس مناقشة تقرير جلنة 
الشؤون البيئية حول قضية تلوث 
أم الهيمان حيث اس���تعرض النواب 
الى  التقرير وقرر املجل���س إحالته 
احلكوم���ة بجميع م���ا ورد فيه من 
توصيات على أن تقدم احلكومة تقريرا 
الى املجلس توض���ح فيه إجراءاتها 
املتخ���ذة، وأكد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس 
املجلس األعلى للبيئة الشيخ جابر 
املبارك أن سحب تراخيص املصانع 
املخالفة في أم الهيم���ان أو اإلغالق 
يجب أن يكون وفق التدرج القانوني 
لكيال يتحول اإلجراء إلى مكافأة أكثر 
من كونه عقابا لتلك املصانع. وشدد 
املب���ارك على ضرورة أال تكون الق���رارات املتخذة ذات تأثير على 
عملية التنمي���ة في البلد. من جانب آخر أعلن الناطق الرس���مي 
باس���م كتلة التنمية واإلصالح النائب د.فيصل املسلم أن الكتلة 
مع بعض النواب ستقدم طلبا لعقد جلسة خاصة األربعاء املقبل 
ملناقشة قانون احلقوق املدنية االجتماعية للمرأة بعد عدم إدراجه 

على جدول جلسة أمس.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 12 جمادى اآلخرة 1431 ـ 26 مايو 2010 الـــعـدد:
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انهيار حاّد للبورصة ُيعيد شبح األزمة المالية
خبراء: البد من تدخل المحفظة الحكومية واتخاذ سلسـلة إجراءات تحفيزية واإلسـراع في المشـاريع التنموية إلنعاش السوق

نتيجة لتراجع أسعار النفط وأسواق المنطقة والمخاوف على اليورو وشّح السيولة

املستش��ارة األملانية أجنيال ميركل متأل بنفس��ها خزان إحدى س��يارات مرس��يدس 
»NGT« الصديقة للبيئة في أول محطة غاز طبيعي إماراتية في أبوظبي       )أ.ف.پ(

العقيد معمر القذافي

األحمر طغى على البورصة وأشاع حالة من الهلع في اوساط املتداولني هوت باملؤشر أمس

هشام أبوشادي
هوى املؤشر العام لسوق الكويت لالوراق املالية 186 نقطة 
امس مس����جال أعلى هبوط له منذ بداية العام متأثرا بجملة 
عوامل أبرزها التراجع املستمر في أسعار النفط واشتداد القلق 
بشأن مستقبل اليورو، وآثار تراجع العملة األوروبية على 
استثمارات بعض الشركات والبنوك وتراجع أسواق املنطقة 
بشكل عام ما أعاد الى األذهان أجواء األزمة املالية التي عاشها 
السوق خالل الفترة العصيبة إبان األزمة العاملية رغم ما برز 

من حتليالت عن ظهور مؤشرات تعاف من تلك األزمة.
وقال محللون ل� »األنباء« ان العامل النفسي الذي تدل عليه 
عمليات البيع العشوائي التي شهدها السوق أمس لعب دورا 
في هذا التدهور، اضافة ال����ى مجموعة من العوامل احمللية 
أبرزها ش����ح الس����يولة املالية وتزايد األعباء على الشركات 

وصناع السوق.
أما عن كيفية تفادي استمرار التدهور فقال احملللون انه 
على احملفظة احلكومية ان تضخ س����يولة مالية في شرايني 
الس����وق لوقف النزيف احلاصل، خاصة ان احلكومة العب 
رئيسي في السوق، ومتضرر رئيسي من استمرار التراجع، 
كما اشاروا الى ضرورة اتخاذ سلسلة اجراءات حتفيزية من 
السلطات االقتصادية واالس����راع في تنفيذ مشاريع اخلطة 
التنموي����ة، اذ ليس من املنطقي في ظ����ل احلديث عن خطة 
ملياري����ة بهذا احلجم ان يكون وض����ع البورصة على ما هو 

عليه اليوم.

)متين غوزال(حوار بني الشيخ أحمد الفهد والنائب مرزوق الغامن على هامش جلسة أمس

المجلس أحال تقرير »البيئة« عن أم الهيمان إلى الحكومة وكلف »المالية« بالتحقيق في ظاهرة الغالء ويبدأ اليوم بمناقشة الخطة التنموية السنوية

الهارون: 29% ارتفاعًا في األسعار بعد 3 سنوات

بحثت المخاوف المشتركة من الملف النووي اإليراني

ميركل: دول الخليج تدعم استقرار اليورو
عواصم � وكاالت: محاطة بهواج����س انهيار اليورو والصعوبات 
االقتصادية التي تعاني منها بعض الدول األوروبية، أكدت املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل ان دول اخلليج العربية تدعم اجلهود األوروبية 
لتعزيز استقرار اليورو. وفي إطار جولتها اخلليجية التي قادتها أمس 
إلى السعودية قادمة من اإلمارات، قالت ميركل ردا على تساؤالت حول 
إمكاني����ة بقاء اليورو مثاال يحتذى للجهود املبذولة بني دول اخلليج 
إلنشاء عملة موحدة بينها: »نعم بالطبع«، وأضافت ان هذا املوضوع 

احتل مكانا بارزا في محادثاتها.
على الصعيد السياسي، بحثت املستشارة األملانية عملية السالم 
في الش����رق األوس����ط وامللف النووي اإليراني، ولفت����ت إلى ان دول 
اخلليج تش����ارك الغرب قلقه بس����بب برنامج إيران النووي، وقالت: 
»من الواضح ان الناس يريدون ان تكون هناك إيران ال تسعى المتالك 

أسلحة نووية«.

تحدث  عن أحقية الدول الفقيرة في استضافته لينتهي شعورها بالحقد والمرارة

القذافي: يجب منح الدولة الفائزة بكأس العالم
 الحق في استضافة الدورة التالية من المونديال!

طرابلس � أ.ف.پ: على أبواب احلدث الكروي الذي 
ينتظره العالم الش���هر املقبل، طالب الزعيم الليبي 
معمر القذاف���ي مبنح الدولة التي تفوز بكأس العالم 
ح���ق تنظيم الدورة التالية. واعتبر بحس���ب وكالة 
األنباء الليبي���ة )جانا( أن »الدولة التي تفوز بكأس 
العالم املقبلة يجب أن تتمتع بحق استضافة الدورة 
القادمة بخالف املتفق عليه وبغض النظر عن قدرتها 

املالية«. ودعا القذافي االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
إلى متويل تنظيم املونديال حتى ال يكون حكرا على 
األغنياء وحتى ال تبقى الدول الفقيرة محرومة منه 
إلى األبد، ألن هذا حق لها حتى ينتهي الغنب واحلقد 
واملرارة التي تشعر بها الشعوب الفقيرة احملرومة من 
تنظيم املونديال حتى اآلن وحتى ال يبقى املونديال 

حكرا على األغنياء.

250 مليون يورو 
من المواهب غير مرغوب فيهم
 في كأس العالم!  

حكمة سقراط.. ودهاء كابيللو  

موقع كندي: أبطال القارة السمراء
أبرز الغائبين عن المونديال
لـوف: ألمانيا قادرة على إحراز الكأس 
بفضل التطور التكتيكي والتقني 

بشار : أتمنى تتويج  
إنجلترا بالكأس

التفاصيل 48 و49

التفاصيل 6 - 9

التفاصيل51

حظر العمل في األماكن المكشوفة
من 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا من أول يونيو

الحكومة ترفض »عدم عزل« الخبراء وتؤكد: 
»طبيعة العمل« بديل المكافأة المالية

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير الشؤون أصدر قرارا وزاريا 
يقضي بتحديد ساعات العمل خالل أوقات احلر الشديد. وقالت املصادر 
ان القرار يقضي بإيقاف العمل في األماكن املكشوفة والورش من الساعة 
12 ظهرا حتى الرابعة عصرا من 1 يونيو حتى 31 أغس���طس، وأوضحت 
املصادر ان القرار يهيب بأصحاب الشركات واملؤسسات لاللتزام بالقرار 
لعدم التعرض ملخالفات قانونية تبدأ بدفع 100 دينار عن كل عامل يضبط 

وهو يعمل في أماكن مكشوفة خالل فترة تنفيذ القرار. 

مريم بندق
حتفظت وزارة العدل على بعض احكام قانون تنظيم اخلبرة كما 
انتهت اليه اللجنة التشريعية البرملانية . وقالت »العدل« انها تتحفظ 
عل���ى املادة التي تنص على عدم قابلية اخلبراء � عدا من هم بدرجة 
»معاون خبير« � للعزل اال وفقا الجراءات احملاكمة التأديبية. واكدت 
»العدل« ان عدم القابلية للعزل أمر مقرر للقضاة وحدهم. وأوضحت 
الوزارة ان بدل طبيعة العمل املقترح منحه للخبراء في املادة )55( 
املضافة بنس���بة 75% من اول مربوط املرتب الشهري للوظيفة التي 
يش���غلها كل منهم وزيادة هذه النسبة الى 100% ملن امضى منهم في 
هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة، سوف يكون بديال 
عن املكافأة التي يتقاضاها اخلبراء حاليا مبوجب قرار مجلس اخلدمة 

التفاصيل ص3املدنية رقم 16 لسنة 2006 وانه ال يجوز اجلمع بينهما.

يكـشـف  تـقـي  د.إسـماعيل 
مـن  إقالتـه  أسـباب  لـ»األنبـاء« 
المفتوحـة  الجامعـة  فـرع  إدارة 
في الكويت: رفضـت وضع ميزانية 
المديـر سـيطرة  تحـت  الفـرع 

د.إسماعيل تقي اإلقليمي فوصفني بـ »عدم التعاون«  

العاهل األردني وسفيرنا في عمان الشيخ فيصل احلمود واللواء حميد السماك يتابعون التمرين

تصفية الخطوط الجوية العراقية.. و4 شركات أهلية تقدمت لشرائها

قوات خاصة كويتية و»الدرك األردنية« تنفذ تمرينًا أمنيًا 
مشتركًا تحت أنظار الملك عبداهلل الثاني  ص4

الحمود: لجنة االعتماد األكاديمي ستصدر 
دلياًل بالجامعات والتخصصات المعتمدة 

اتحاد العمال:  تقدمنا بشكوى
ضد الكويت لمنظمة العمل الدولية

مريم بندق
قالت وزي���رة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
ان جلنة االعتماد األكادميي بوزارة 
التعلي���م العال���ي س���تضع دلياًل 
يص���در عن ال���وزارة  باجلامعات 
والتخصص���ات املعتمدة يتضمن 

الضواب���ط واملعايير العتماد هذه 
اجلامعات والتخصصات.

وأضاف���ت: س���تكون ف���روع 
اجلامعات الواردة في اقتراح قدمه 
النائب د.حس���ن جوهر ضمن ما 
يخضع للضوابط من اجلامعات التي 

توصي جلنة االعتماد باعتمادها.

أسامة أبو السعود
أعلن رئيس االحتاد العام لعمال 
الكويت سالم ش���بيب العجمي ان 
االحتاد تقدم بش���كوى إلى منظمة 
العم���ل الدولية ض���د قرار مجلس 

الوزراء الذي يح���دد إجراءات ضد 
التظاهرات واإلضرابات العمالي��ة. 
وقال العجمي خالل ندوة مبقر االحتاد 
ام���س ان احلك��وم���ة ال ترضخ إال 

للضغوط اخلارجية. )محمد ماهر(


