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اإلمساك ٤:٠٤ اإلفطار ٥:٥١

 ٧٠٠ سهم لكل مواطن في بنك وربة بقيمة ٧٠ دينارًا
 ٧٦٠ مليون سهم توزع بالتساوي على الكويتيين البالغ عددهم مليونًا و١٠٠ ألف تقريبًا

 أسـماء  الناجحين والناجحات 
بالمعهد  الثاني  الدور   في 
الدينـي للعام الدراسـي 
٢٠٠٩/٢٠٠٨   ص٤ 

 «البلدي» إللغاء رسم الـ ٥٠٠ دينار إلقامة المخيمات
 بداح العنزي

  «املجلس البلدي سيبحث إلغاء رسم الـ ٥٠٠ دينار نظير 
إقامة املخيمات الربيعية»، هذا ما أكده رئيس املجلس البلدي 
زيد العازمي، موضحا أنه ســــيتقدم بطلب إلى املجلس في 
جلســــته األولى إللغاء هذا الشــــرط والذي مت إقراره ضمن 

الئحة اإلعالنات اجلديدة.  

 السفير علي جنتي 

 السفير اإليراني علي جنتي في حوار خاص مع «األنباء»:

دائمًا  مسـتعدة   إيران 
لبحث «الجرف القاري» 
و«نقـل الغـاز» لكن لم 
  نر أي رد فعـل إيجابي 
مـن الكويـت  ص ١١ 

 «موديز» تؤكد قوة «الوطني» بالسـوق المحلي 
ونجاح إستراتيجيته للتوسع اإلقليمي ص ٣٤

 البراك يلّوح بمساءلة وزيري المالية واألشغال بسبب القروض ومحطة مشرف
 مريم بندق - سامح عبدالحفيظ

  كشفت مصادر حكومية مختصة في 
تصريحات خاصة لـــــ «األنباء» ان عدد 
األســــهم لكل مواطن في بنك وربة يبلغ 
٧٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ فلس باجمالي 
٧٠ دينارا، موضحة ان حصة املواطنني 
من االسهم تبلغ ٧٦٠ مليون سهم توزع 
بالتساوي على الكويتيني البالغ عددهم 
حتى أحدث احصائية ما بني مليون و١٠٠ 
الف مواطن وبني مليون و٦٠ الف مواطن 
تقريبا.وأوضحت املصادر: بحسب نظام 
التأسيس للبنك كشركة عامة مساهمة 
فانه بعد مرور عام على التأسيس يحق 
للمواطنني البيع والشراء. وأحملت املصادر 
الى امكانية االستفادة من قاعدة البيانات 

احلديثة املوجودة في ديوان اخلدمة املدنية 
املتضمنة معلومــــات دقيقة للمواطنني 
وأثبتت جناحا عند صرف املنحة االميرية 
االولى والثانية على ان يتم تكليف الديوان 
بتنفيذ عملية التسجيل بالكامل للمواطنني. 
والسؤال املطروح اآلن: هل سيتم تداول 
االســــهم في البورصة بعد مرور السنة 
ام ستكون هناك فترة مقيدة؟ وأشارت 
املصادر الــــى ان البحث اآلن يركز على 
التكلفة االدارية التي ستتحملها الدولة 
نتيجة ضخامة عدد املساهمني (مليون 
و١٠٠ ألف مساهم) وكيف سيتم تكوين 
مجلس االدارة، وهل ستقوم احلكومة من 
خالل ما متلكه (٢٤٪) من رأسمال البنك 
بتعيني كامل اعضاء مجلس االدارة االول ام 

سيتم اشراك اعضاء من القطاع اخلاص؟ 
اضافة الى مصير االسهم اململوكة للقّصر 
وهل سيتم تسجيلها بأسمائهم ام بأسماء 
األوصياء وهل سيتم توريث األسهم؟ وماذا 
عن أسهم املواطنني الذين لم يبلغوا سن 
الرشد هل ستكون بأسمائهم ام بأسماء 
الوكالء عنهم؟ من جهة اخرى، لوح النائب 
مسلم البراك مبساءلة وزير املالية مصطفى 
الشمالي «بسبب وقوفه حجر عثرة امام 
اقتراح اســــقاط فوائد القروض» ووزير 
االشــــغال د.فاضل صفر بسبب تدهور 
الوضع البيئي بعد تعطل محطة مشرف. 
من جانب آخر، قال النائب سعدون حماد: 
«أحتدى ان يكون هناك ضبط وإحضار 

صادر ضدي في اي قضية». 

 حديث باسم جمع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو الشيخ خليفة بن سلمان بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد 

 األمير  وخليفة بن سلمان بحثا تعزيز العالقات الكويتية - البحرينية 

 «حدس»  تبارك تجريم 
  العابثين بالوحدة الوطنية  

 عبرت احلركة الدســـتورية اإلسالمية «حدس» 
عن مشاركة صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد  حرصه الذي عبر عنه في خطابه الذي ألقاه 
سموه مبناسبة العشر األواخر من رمضان، ودعوة 
سموه  لتعزيز اللحمة الوطنية، وإشاعة االنسجام 
بـــني مكونات الوطن الواحد والنأي عن االصطفاف 
الطائفي أو القبلي، وقالت «احلركة» في بيان صحافي: 
ال مجال للعب على أوتار هذه الفتنة، وجعلها مادة 
للصراع على املصالـــح والنفوذ، مباركة اخلطوات 
الداعية الى جترمي من يدعو الى شق الصف الوطني، 
واعتبارها من اجلرائـــم املنكرة التي يعاقب عليها 
القانون، باالضافة الى تفعيل القوانني التي ســـبق 
ان التقت عليها إرادة األمة في املجلس ومنها قانون 
املرئي واملســـموع والذي تؤكد فيه على أهمية بقاء 
مفهوم «احلرية» وتطبيقاتها باعتبارها مقوما أساسيا 

للفرد واملسيرة الدميوقراطية في الكويت. 

 قرارات تدوير واسعة في «األوقاف» بعد العيد
 أسامة أبوالسعود

  علمت «األنباء» مــــن مصادر مطلعة ان تدويرا 
واسعا سيشمل معظم مديري اإلدارات التي سبق ان 
أصدر وزير العدل واألوقاف السابق حسني احلريتي 
قرارات بها. وكشفت املصادر ان التدوير يشمل عودة 
مدير مكتب وكيل الوزارة السابق ناصر العجمي الى 
منصبه مديرا ملكتب الوكيل، ومبوجب التدوير أيضا 
ســــيعود مدير إدارة مكتب الوكيل احلالي عبداهللا 

الشــــاهني الى منصبه السابق مديرا إلدارة املسجد 
الكبير، بينما سيتم تدوير مدير إدارة املسجد الكبير 
احلالي الى اإلدارة ذاتها التي يشغلها حاليا ناصر 
العجمي مديرا إلدارة التوجيه املجتمعي، وسيشمل 
التدوير أيضا عددا من مديري إدارات قطاع املساجد 
واإلدارات املختلفة بالقطاع. وشددت املصادر على ان 
التدوير القادم في «األوقاف» سيعرض على مجلس 

الوكالء ولن يتم بشكل فجائي. 

 تنسف قرارات الحريتي السابقة وتعيد ناصر العجمي مديرًا لمكتب الوكيل والشاهين للمسجد الكبير

 «األوقـاف» حـددت ٦٦ 
العيد  صـالة  ألداء  موقعًا 
بالمـحافظـات  ص١٠

 مؤتمر «الصحة العالمية» في  القاهرة 
  يوصي بعدم إغالق المدارس في الوقت الحالي 

 ٤٥ ألف رأس وصلت إلى البالد  أمس   إصابة طالبين  ومعلم في مدارس خاصة بإنفلونزا الخنازير 

 مريم بندق - حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» ان وزير الصحة 
د.هالل الساير كلف وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي بعمل جدول 
خفارة للوكالء املساعدين ومديري 
اإلدارات ومديري املناطق الصحية 
ومديري املستشفيات على ان يقوم 
كل منهـــم أثناء اخلفـــارة بأعمال 
طوارئ. من جانـــب آخر، أوصى 

مؤمتر «الصحة العاملية» في القاهرة 
املدارس حاليا خوفا  بعدم إغالق 
من انتشار انفلونزا اخلنازير.  إلى 
ذلك، قالت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
انه مت اكتشـــاف إصابـــة طالبني 
بإنفلونزا اخلنازير في مدرستني 
أجنبيتني وإصابة ثالثة ملعلم في 

 التفاصيل ص٤إحدى املدارس اخلاصة. 

 التفاصيل ص٦و٧

 التفاصيل ص٧

 شحنات من األغنام تدخل األسواق 
اليوم للحد من ارتفاع أسعارها

  أكدت وزارة التجارة والصناعة ان شحنات 
كافيـــة من األغنام وصلـــت الى البالد أمس 
وستدخل األســـواق اليوم للحد من ارتفاع 
أسعار املواشي نتيجة زيادة اإلقبال عليها. 
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة 
راشـــد الهاجري ان ٤٥ ألف رأس من الغنم 
وصلت استعدادا لطرحها في أسواق املواشي 
في مختلف مناطق الكويت بالتنســـيق مع 

الشركات املوردة. 

 ١٥٥ دينارًا مكافأة تشجيعية لإلداريين الكويتيين بـ«التربية» ص٤ «الخدمة المدنية»:  ٣٠ رمضان يوم راحة ص٥ 

 التفاصيل ص٥

 ص٣ 


