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مؤمن المصري
فرج ناصر

محكمة  أي���دت 
االس���تئناف حكم 
اإلع����دام ب�ح����ق 
املتهمة  )نصرة.ع( 
بحرق خيمة عرس 
العيون في اجلهراء 
والتسبب في مقتل 
نحو 58 ش���خصا 
في اخليمة. واعتبر 
الس���ويط  ضاحي 
زوج شقيق��ة زوج 
املتهمة )نصرة.ع( 
ان احلك���م الصادر 
عن القضاء الكويتي 

الشامخ مستحق، نظرا لبشاعة اجلرمية التي ارتكبتها املتهمة، 
مش���يرا الى ان زوجها زايد كان ينتظر مثل هذا احلكم بفارغ 
الصبر. وأضاف السويط ل� »األنباء«: حتى اآلن ال جند تبريرا 

ملا فعلته املتهمة.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 13 جمادى اآلخرة 1431 ـ 27 مايو 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56
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»حقوق المرأة« إلى اللجان من جديد
اعتم�اد  قان�ون الخط�ة الس�نوية 2010 / 2011 بعد إلغاء بن�د التنصت عل�ى الهواتف لصال�ح الداخلي�ة بكلفة  12 ملي�ون دينار

مجلس األمة أقر قانوني إنشاء شركات مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمدن اإلسكانية العمالية 

األنباء  االقتصادية

3 عوام�ل رئيس�ية وراء اس�تجابة الس�وق 
»الهش�ة« الرتفاعات أس�واق المنطقة    ص42

»فن�ي��ة البورص�ة« تق��دم مقت�رح�ات 
إلى لجنة السوق بشأن تطوير سوق الكسور 
ونظام التداول األس�ب�وع المقب�ل   ص42

الرومي: »ڤيڤا« تبدأ إج�راءات اإلدراج في البورص�ة وإيراداتها 
بلغ�ت 87% م�ن رأس�مالها خ�ال الس�ن�ة األول�ى     ص43

ال�نف�يسي:  رشيد 
م�ل�ي��ون   58.5
مدي�وني�ة  دين�ار 
» بض�ة لقا ا يا ا لمز ا «
ت�م��ث��ل%16  

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ 
ل����م يكتب لقانون احلق����وق املدنية 
واالجتماعية للمرأة النجاح في جلس����ة 
مجلس االمة التكميلية امس رغم اجلهود 
احلثيثة التي بذلتها النائبات االربع ومن 
يؤيدهن من النواب. وقرر املجلس تأجيل 
التصويت على القانون حتى جلسة 22 
يونيو املقبل. كم����ا وافق املجلس على 
تشكيل جلنة مشتركة من جلنتي املرأة 
وشؤون االسكان للنظر في بنود القانون 
املتعلقة بتوفير حق الرعاية السكنية، 
كما احال التقاري����ر اخلاصة مبوضوع 
التأمينات االجتماعية والتقاعد إلى اللجنة 
املالية العادة دراستها على ان تقدم اللجان 
تقاريرها لتناقش في جلسة 22 يونيو. 
وخالل اجللس����ة اقر مجل����س االمة في 
املداولتني االولى والثانية تقرير اللجنة 
املالية اخلاص مبشروع القانون الصدار 
اخلطة السنوية 2010/ 2011 وذلك بأغلبية 
35 صوتا مقابل رفض 17 بعد إلغاء بند 
وضع نظام للتنصت على الهواتف قدرت 
قيمته ب� 12 مليون دينار لصالح وزارة 
الداخلية. وكان املجلس وافق في بداية 
جلس����ته على تقرير جلنة املرافق على 
االقتراح بقانون لتأسيس شركات كويتية 
مس����اهمة تتولى تنفيذ محطات انتاج 
الكهرب����اء وحتلية املياه وذلك مبداولته 
الثاني����ة بأغلبية 37 صوت����ا مؤيدا و3 
معارضني فقط. كما اقر املجلس تقرير 
اللجنة ذاتها عن قانون تأسيس شركات 
مساهمة عامة لتصميم وبناء وتشغيل 
مدن للعمال مبداولته الثانية وأحاله إلى 

احلكومة باإلجماع.

السداني مستشارة 
لشؤون المجتمع المدني

50 دينارًا زيادة مالية ل� 550 إخصائيًا اجتماعيًا 
ونفسيًا وأمين مكتبة في »التربية«  ص4

نورية السداني

النائب��ات د.س��لوي اجلس��ار ود.معصوم��ة املبارك ود. روال دش��تي ود. أس��يل العوضي
بعد رفع جلسة أمس

عموميتها ستقر التوزيعات البالغة 170% اليوم

تخصيص 50% من أسهم شركات إنتاج الكهرباء 
وإسكان المدن العمالية للمواطنين

ينص قانون انشاء شركات مساهمة عامة لبناء وتنفيذ شركات إلنتاج 
الكهرباء وحتلية املياه وشركات اسكان املدن العمالية، على توزيع نسب 
التأسيس كالتالي: 24% من االسهم للحكومة واجلهات التابعة لها، ونسبة 
ال تقل عن 26% من االس����هم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها 
الشركات املساهمة املدرجة في البورصة والشركات االجنبية املتخصصة 
التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو املزاد على من يقدم اعلى سعر 
للسهم فوق قيمته االسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس. كما حتدد 

نسبة 50% من االسهم تخصص لالكتتاب العام جلميع املواطنني.

االحتفال بانتهاء صفقة »زين«
2 يونيو القادم في أمستردام

هشام أبوشادي � منى الدغيمي
اك���دت مص���ادر مطلع���ة 
ل�»األنباء« ان شركة زين ستعقد 
جمعيتها العمومية في موعدها 
اليوم وسوف تقر توزيعاتها 

النقدية البالغة %170.
وفي السياق ذاته، ذكرت قناة 
»انديا تاميز« ان املستشارين 
التابعني للبنوك املمولة لصفقة 
زين � بهارتي بدأوا بالتوجه الى 

مدينة امستردام حلضور االحتفال اخلاص المتام بيع 
زين � افريقيا الى ش���ركة بهارتي الهندية الذي سيقام 
يوم���ي 2 و3 يوني���و القادم، وانه س���وف يتم االنتهاء 
بش���كل كامل وحتويل قيم الصفقة في االسبوع االول 

من الشهر القادم.

اتساع الهوة بين موسكو وطهران 

إيران تهاجم الدعم الروسي للعقوبات  
والكرملين ينتقد »ديماغوجية«  نجاد

زيادة مخصصات مبعوثي »التطبيقي« إلى %50
قررت الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب زيادة 
املخصص الش���هري ملعيد البعثة املتزوج إلى 50% وصرف 

10% لكل من أبناء املبعوث وبحد أقصى ثالثة.
وقالت مديرة إدارة البعثات والعالقات الثقافية في الهيئة 
حصة النجادة في بيان صحافي أمس إن قرار موافقة مجلس إدارة 

الهيئة سيدخل حيز التنفيذ خالل السنة املالية 2011/2010.

عواصم � وكاالت: يبدو ان الوقيعة وقعت أو كادت تقع 
بني حليفي األمس روس����يا وإيران، حيث هاجم الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد بشدة الدعم الروسي ال� »غير 

مقبول« ملشروع العقوبات الغربي امام مجلس األمن. 
وفي انتقاد قوي غير معتاد استغل جناد كلمة تلفزيونية 
ليخاطب نظيره الروس����ي دميتري مدڤيديڤ مباش����رة 
متهما اياه بالرضوخ للضغ����وط األميركية لدعم خطوة 

العقوبات. 
الرد الروس����ي لم يتأخر ولم يكن أق����ل حدة، اذ وبخ 
بيان صادر عن الكرملني طهران، وطالب الرئيس اإليراني 
بالتوقف ع����ن »الدمياغوجية السياس����ية«، نافيا اتهام 
روسيا بامليل صوب األميركيني أو االيرانيني. وقال البيان 
»لم يتمكن أحد على االطالق من احملافظة على س����لطته 
بالدمياغوجية السياسية«.  وفي انتقاد لفشل طهران في 
تبديد املخاوف بشأن برنامجها النووي أكد ان روسيا ال 
ميكن أن تقبل التناقض وغياب الشفافية في حل القضايا 

العاملية الكبرى.

»االستئناف« أيدت إعدام حارقة »العيون« 
وزوجها كان ينتظر الحكم بفارغ الصبر!

كأس العالم..  فصل جديد من اإلثارة 
بع�د أحداث التص�فيات الدرامي�ة

دل بوسكي.. 
 بركان خامد يستعد لانفجار

»القاعدة في العراق«  تنفي 
نيتها مهاجمة المونديال

إبراهيم يرشّح البرازيل وإسبانيا  لنهائي كأس العالم

تهديدات القاعدة ُتصيب كويت بالرعب
كاسانو يتزوج كارولينا ويشجع اآلزوري 

ديلي ميل: بيليه يتصدر قائمة  أفضل 100 العب 
في تاريخ كأس العالم متفوقًا على مارادونا

نصرة .ع املتهمة بحرق خيمة عرس العيون

23.9 مليار دوالر تعويضات متبقية على العراق

البصيري: سناحق المسؤول
 عن تصفية الخطوط العراقية ولن نتنازل عن ديوننا

العراق: مضايقات كويتية دفعتنا إلى حل الشركة

رندى مرعي
كشف مصدر مس���ؤول في الهيئة العامة لتقدير 
التعويض���ات ان ما تبقى من مبال���غ التعويضات 
املستحقة للكويت يصل إلى نحو 23.9 مليار دوالر 
لعدد 9 مطالبات منها 5 مطالبات للقطاع النفطي تبلغ 
قيمتها 19 مليارا و873 مليونا و896 ألفا و563 دوالرا، 

و4 مطالبات للقطاع احلكومي بقيمة 4 مليارات و105 
ماليني و444 ألفا و534 دوالرا.

وأوضح املصدر أن أنشطة هيئة التعويضات تركز 
على االستمرار في تسلم وصرف مبالغ التعويضات 
التفصيلية  البيان���ات  املق���رة واملتبقية وتوفي���ر 

واإلحصاءات للباحثني والدارسني.

اكد وزير املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون 
مجل���س االم���ة د.محمد البصي���ري ان الكويت 
ستالحق املسؤول عن تصفية اخلطوط اجلوية 
العراقية، مشددا على ان الكويت لن تتنازل عن 
ديونها املستحقة على اخلطوط العراقية، وكانت 
احلكومة العراقية قد اعلنت حل شركة اخلطوط 
اجلوية العراقية جتنبا ملا أس���مته »مضايقات 

من جانب السلطات الكويتية«، من جهة أخرى 
أعلنت الشركة انها ستواصل رحالتها الداخلية 
واخلارجية. في الوقت نفس���ه قال وزير النقل 
العراقي: ان اخلطوط اجلوية العراقية رمبا تعلن 
إفالسها بسبب املطالبات الكويتية بالتعويضات، 
مس���تبعدا الدخول في حوار جديد مع الكويت 

بهذا اخلصوص.

عادل الرومي وجنيب العوضي خالل عمومية الشركة

رشيد النفيسي وخالد اسبيته خالل العمومية 

 )اسامة البطراوي(

)سعود سالم(

أصدر نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادي����ة وزير الدولة لش����ؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد قرارا بتعيني نورية 
السداني مستشارة لشؤون املجتمع 
املدني. وأكدت السداني عزمها االستمرار 
في تقدمي خبراتها وجهودها من أجل 
متكني املرأة من أداء رسالتها الوطنية 

واملجتمعية .
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م�ن إجمال�ي أصوله�ا البالغ�ة 363.7 ملي�ون دين�ار ص44

صاح��ب الس��مو األمي��ر يتس��لم درع��ا تذكاري��ة م��ن الش��يخة عايدة س��الم العل��ي عق��ب رعاية وحضور س��موه 
الحتفال تكرمي الفائزين بجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

البنك الوطني يحصد أفضل موقع للمؤسسات والشركات 
الخاصة في جائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية ص14 و15

)كرم دياب(
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 )متين غوزال(
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