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76% من أسهم بنك وربة منحة مجانية للكويتيين
اعتماد مشروع مرسوم التأسيس برأسمال 100 مليون دينار.. والروضان: 24 %  من األسهم لهيئة لالستثمار .. والهارون يؤكد: القرار نافذ وال يحتاج إلى موافقة المجلس وسيكون جاهزاً خالل شهرين

دبدوب: األزمة المالية ستنتهي 
في الكويت بنهاية العام الحالي

أكد الرئيس التنفيذي 
ملجموع���ة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب 
ان االنفاق العام سيظل 
احملرك الرئيسي لالقتصاد 
والقطاعات االقتصادية 
املختلفة، مشيرا الى ان 

اخلدمة املالي���ة التحفيزية التي 
قامت به���ا الدولة قد بدأت تؤتي 
ثمارها االيجابية. وتوقع دبدوب 
في لقاء مع قن���اة »العربية« ان 
تنتهي األزمة املالية في الكويت 

بنهاية الربع األخير من 
الع���ام احلالي أو الربع 
األول من العام املقبل اذا 
ما استمرت احلكومة في 
طرح املزيد من املشاريع. 
وعلى جانب آخر قام بنك 
الكويت الوطني بزيادة 
حصته في بنك بوبيان الى %40 
بعد شرائه نحو 107 ماليني سهم 
بقيمة تصل الى 65 مليون دينار 
منها نح���و 7.1% تابعة ملجموعة 

األوراق املالية.

»الوطني« يزيد حصته في بوبيان إلى %40

»المركزي«  يس�جل فرع بنك المشرق اإلماراتي في سجالته 
ويص�در  س�ندات خزانة بقيم�ة 75 مليون دين�ار  ص33

ابراهيم دبدوب

»الخارجية« وافقت 
على اتفاقية االتحاد 

النقدي الخليجي

أعلن رئيس جلنة 
الشؤون اخلارجية 
النائب  البرملاني���ة 
م���رزوق الغامن عن 
موافقة اللجنة امس 
على اتفاقية االحتاد 
النق���دي اخلليجي، 
وأحال���ت تقري���را 
ال���ى مجلس  بذلك 
األم���ة، موضحا ان 
ه���ذه االتفاقية تعد 
مقدمة إلقرار العملة 

اخلليجية املوحدة.
املق���رر ان  ومن 
يصوت املجلس على 
االتفاقي���ة في دور 

االنعقاد املقبل.

مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء مشروع 
مرسوم بتأسيس شركة مساهمة 
كويتية باسم بنك وربة برأسمال 
املهن  ت���زاول  100 مليون دينار 
املصرفية وفق احكام الش���ريعة 
الدولة  االس���المية. وقال وزير 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ل� »األنباء« انه بحسب 
مشروع املرسوم يخصص %24 
من اسهم الشركة للهيئة العامة 
لالس���تثمار مقابل 76% جلميع 
الكويتي���ني املوجودين على قيد 
احلياة من تاريخ نشر املرسوم 
الرس���مية، تنفيذا  في اجلريدة 

لتعليم���ات وتوجيهات صاحب 
السمو االمير وحرصًا من سموه 
الكرمية  الرعاية  على جتس���يد 
البنائه املواطنني. ومن جانبه قال 
وزير التج���ارة والصناعة احمد 
الهارون في تصريح ل� »األنباء« 
ان قرار مجلس الوزراء بخصوص 
تأسيس بنك وربة هو قرار نافذ 
وال يحتاج الى موافقة املجلس، 
مشيرا الى انه سيكون جاهزاً خالل 
شهرين من اآلن. واكدت مصادر 
وزاري���ة ل� »األنب���اء« ان الدولة 
ستتحمل قيمة اكتتاب املواطنني 
نيابة عنهم من االحتياطي العام 

للدولة.

األسد يرفض المفاوضات 
المباشرة مع إسرائيل 
دون الوساطة التركية

الزيدي المفرج عنه 
يتهم المالكي ب� »حجب 
الحقيقة« ويطالبه باعتذار

بغداد � وكاالت: ما إن افرج 
القضاء عن الصحافي العراقي 
منتظ����ر الزيدي الذي رش����ق 
الرئيس االميركي السابق جورج 
بوش بفردتي حذائه أمس، حتى 
وقف مطالب����ا رئيس الوزراء 
نوري املالكي بتقدمي »اعتذار« 
له، واتهمه ب� »حجب احلقيقة«. 
وقال الزيدي فور خروجه من 
الس����جن »اطلب م����ن املالكي 
االعتذار عن حج����ب احلقيقة 
عن الناس، فف����ي الوقت الذي 
ق����ال فيه انه لم ينم اال بعد ان 
اطمأن علي كنت اتعرض البشع 
التعذي����ب من ضرب  اصناف 
بكابالت الكهرب����اء والقضبان 

احلديدية«.

وفاة سابعة بإنفلونزا الخنازير لسبعيني مصاب بجلطة
إصابة مدرس في ثانوية الجهراء وأنباء عن إغالق المدرسة إلى مابعد إجازة العيد

»السكنية«: تنفيذ 1728 قسيمة سكنية 
في قطاع B بمدينة صباح األحمد

»األشغال« تعّول على صبة »البولي كريت«
في خفض منسوب المياه في محطة مشرف

موسى أبوطفرة � حنان عبدالمعبود
أعلن وكيل وزارة الصحة املس���اعد لش���ؤون 
 اخلدم���ات الطبية املس���اندة واملتحدث الرس���مي 
ل� »الصحة« باإلناب���ة د.قيس الدويري عن الوفاة 
السابعة بإنفلونزا اخلنازير وهي ملواطن في العقد 
السبعيني من العمر كان قد أدخل مستشفى اجلهراء 
قبل يومني إثر جلطة حادة في الش���رايني التاجية 

وهبوط حاد في القلب.
ومن جانب آخر أعلن عن إصابة أحد أعضاء الهيئة 

التدريسية العاملة في منطقة اجلهراء التعليمية 
بإنفلونزا اخلنازير.

وقالت مصادر مطلع���ة ل� »األنباء« ان املصاب 
)س.س( هو معلم اجتماعيات في ثانوية اجلهراء 
وكان أجرى فحص االشتباه قبل 5 أيام وثبتت اصابته 
أمس، حيث مت االتصال عليه من قبل »الس���ارية« 

أثناء دوامه ومت عزل زمالئه لفحصهم.
وأوضحت املصادر انه مت إغالق املدرسة حتى 

نهاية عطلة العيد.

حمد العنزي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ان املؤسسة ستشرع بعد 
عيد الفطر مباشرة في التوقيع على عقد مناقصة 
تنفيذ 1728 قس����يمة س����كنية في قطاع B مبدينة 
صباح االحمد السكنية مبساحة اجمالية 600 متر 
مربع للقسيمة الواحدة وبكلفة تصل الى 14 مليون 
دينار. واشارت املصادر الى ان املؤسسة قامت باعداد 

جميع االجراءات املتعلقة بعملية التعاقد، حيث مت 
اختيار اسم الشركة الفائزة باملشروع التي ستتولى 
تنفيذ البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف 
الصحي وخطوط االمط����ار وحتديد املواقع التي 
ستنفذ بها القسائم السكنية. واوضحت املصادر ان 
الطاقة االستيعابية التي سيستوعبها قطاع B من 
السكان لن تقل عن 14372 نسمة، مبينة ان املساحة 

االجمالية لقطاع B تصل الى 347 هكتارا.

فرج ناصر
التزال عمليات اغالق املنهول رقم 7 في محطة 
مشرف تراوح مكانها بعد ان فشلت »السدة« األولى 
الختالف املقاسات في خفض منسوب املياه باحملطة 
للبدء في عملية اص���الح املضخات، اال ان وزارة 
االشغال واصلت جهودها ملعاجلة املشكلة باللجوء 

الى صبة »البولي كريت« الغالق املنهول.
وفي هذا االطار اكد رئيس مركز مبارك الكبير 
للم���واد اخلطرة املق���دم جم���ال البليهيص انهم 

يتعاملون مع اعماق س���وداء وجميع ما يقومون 
به يعتمد على التجربة وانتظار النتائج، الفتا الى 
ان الرؤية في املنهول معدومة واملس���احة كبيرة 
وال ميكن املجازفة بدخ���ول أحد الغواصني دون 
التأكد من اجراءات األمن والسالمة وضمان توقف 
التيار. وتشكل صبة »البولي كريت« بارقة األمل 
التي تعول عليها الوزارة في إغالق املنهول للبدء 
في اإلصالح إال أنها تنتظر النتائج الفعلية خالل 

الساعات املقبلة.

توقيع مناقصة البنية التحتية والطرق والشبكات بكلفة 14 مليون دينار

»األعماق السوداء« تعوق إغالق المنهول رقم 7

)محمد ماهر(جانب من عملية إنزال صبة »البولي كريت« إلغالق املنهول رقم 7

عواصم � وكاالت: قبيل توجهه 
إلى أنقرة للقاء كبار املسؤولني 
الرئيس  الي���وم، أعلن  األتراك 
السوري بشار األسد رفض إجراء 
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل 
من دون وس���اطة تركية ورأى 
ان التغيير في سياس���ة اإلدارة 
األميركي���ة اجلديدة مايزال في 
اإلطار السياسي العام. ومضى 
األسد في حديثه مع رؤساء حترير 
الصحف التركية قائال »أجرينا 
لقاءات مباش���رة مع إس���رائيل 
في تس���عينيات القرن املاضي 
لكن لم يك���ن بإمكاننا التحدث 
عن مواضيع ملموسة«، وتابع: 
»بكلمات أخ���رى لم يكن هناك 
تفاصيل، كان هناك غموض ألنه 
كان هناك فشل في ملء التفاصيل 
وكانت اجتماعات التسعينيات 

التفاصيل ص40فاشلة«.

التفاصيل ص40

التفاصيل ص33

مريم بندق
اكدت مصادر وزارية ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وجه الوزراء 
لضرورة االس���راع في تسليم برنامج عمل 
احلكومة من جانب بعض اجلهات املتأخرة 
حتى اآلن لتنفيذ التزام احلكومة بتقدميه إلى 

مجلس األمة قبل دور االنعقاد اجلديد.
وقدم وزير االشغال العامة ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر تقريرا حول 
محطة مش���رف متضمنا وج���ود خلل كبير 
في اجراءات ترسية مناقصة انشاء احملطة 
وموقعها الى جانب اخللل الكبير في تنفيذها، 
مشيرا الى مواصلة جهود االنتهاء من املشكلة 
بش���كل ش���امل. هذا واحال املجلس تقرير 

الوزي���ر صفر الى جلنة التحقيق برئاس���ة 
ادارة الفتوى والتشريع لالستفادة منه في 
التحقيقات للوصول الى املتسبب الرئيسي 
في تعطل محطة مش���رف. واعتمد املجلس 
اخلطة احلكومية فيما يتعلق ببدء الدراسة في 
املواعيد املعلنة وعدم اجراء أي تأجيل جديد 
في الوقت احلالي ما لم حتدث تطورات اخرى 
وذلك بعد االستماع الى وزير الصحة د.هالل 
الس���اير الذي اكد اتخاذ جميع االستعدادات 
االحترازية بصفة عامة وعلى صعيد املدارس 
بصفة خاصة، مشيرا الى التنسيق الكامل مع 
منظمة الصحة العاملية، مجددا التأكيد على 
التعاقد مع الشركات العاملية لتوفير االمصال 

والطعوم في الوقت املناسب.

المحمد للوزراء: أسرعوا  بإنجاز البرنامج الحكومي
تجديد التأكيد على بدء الدراس�ة في المواعيد التي سبق إعالنها

إحالة تقرير صفر حول محطة مشرف إلى لجنة التحقيق برئاسة »الفتوى«

التفاصيل ص7

التفاصيل ص5

التفاصيل ص14

إجازة العيد 9 أيام .. ورشا الصباح وزيرة و مستشارة بديوان المحمد  
اعلن الروضان ان املجلس قرر اعتبار االربعاء واخلميس 23 و24 
اجلاري يومي راحة تعطل فيهما الوزارات واملؤسس��ات احلكومية 
اذا ص��ادف االحد 20 اجلاري اول ايام عيد الفطر. وعلمت »األنباء« 
ان املجلس قرر ترقية وكيلة التعليم العالي د.رش��ا الصباح لدرجة 

وزير على ان تعني مستشارة  في ديوان سمو رئيس الوزراء.


