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تفاؤل بإقرار »سوق المال« و»خطة التنمية« األربعاء
الزلزلة: نتمنى أن يتعلم الوزراء من الفهد األسلوب األمثل للتعاون

اتفاق نهائي مع الحكومة على إسناد مسؤولية الهيئة لوزير التجارة.. والشريعة اإلسالمية اإلطار العام لتنفيذ المشاريع التنموية

لبنان: العثور على الصندوق األسود
وإنجاز الخريطة الجينية لضحايا »اإلثيوبية«

انتشاله. بانتظار ذلك اعلن في لبنان عن اجناز اخلريطة الچينية 
لضحايا الطائرة اإلثيوبية املنكوبة وبالتالي بدأ التعرف على 

هويات اجلثث املجهولة.

مرشد اإلخوان المسلمين الجديد
على قوائم منع السفر المصرية

مرشد اإلخوان المسلمين الجديد
على قوائم منع السفر المصرية

»آي باد«.. أول كمبيوتر محمول بال لوحة مفاتيح !

القاهرةـ  وكاالت: ذكرت تقارير صحافية 
مصرية امس أن وزارة الداخلية املصرية 
اصدرت قرارا مبنع املرشـــد العام اجلديد 
جلماعة االخوان املسلمني محمد بديع من 
السفر الى خارج البالد، عقب نحو اسبوع 

واحد من اختياره. 
وقالت املصادر ان القرار شـــمل ايضا 

أعضاء مكتب اإلرشاد اجلدد، لكنه استثنى 
أعضاء املكتب الذين لهـــم صفة برملانية 
ومنهم د.محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة 
البرملانية للجماعة وم.ســـعد احلسيني 
اللذان تســـمح لهما الداخلية بالسفر رغم 
اتهامات األجهزة األمنية لهما مبمارســـة 

أعمال تنظيمية باخلارج.

بيـــروت: رغـــم 
كثرة امللفات التي 
تنتظر احلل، تبقى 
احلياة السياســـية 
ومعهـــا املواطنون 
اللبنانيـــون حتت 
تأثــير االنتـظار املر 
للعثور على اشالء 
الطائرة  باقي ركاب 
االثيوبية املنكوبة، 
وكذلـــك ملعرفة ما 
سيقوله الصندوق 
االسود بعد حتديد 
مكانـــه على بعد 10 
كيلومتـــرات قبالة 
شاطئ خلدة بعمق 
1300م، وســــــــط 
معــــلومـــات عـــن 

أكثر من 674 مليون دوالر جديدة 
للكويت نظير 10 مطالبات بيئية ناجحة

جنيڤ ـ كونــــا: اعلنت جلنة االمم املتحــــدة للتعويضات أمس انها 
وفــــرت للدفع اكثر من 674 مليون دوالر لصالح الكويت للتوزيع على 
عشر مطالبات ناجحة. وبتوفير هذا املبلغ تكون كل املطالبات البيئية 
قد دفعت طبقا لقرار مجلس اإلدارة رقم 256 لســــنة 2005 والذي منح 
أولوية للمطالبات التي تقل عن 500 مليون دوالر واملطالبات البيئية. 
وطبقا لقرار مجلس اإلدارة رقم 267 لســــنة 2009 فإن املطالبات التسع 
املتبقية للكويت ســــيتم الدفع على أساس ربع سنوي بقيمة 10 ماليني 
دوالر. وبتوفيــــر مبلغ التعويضات أمس فإن إجمالي دفع التعويضات 
حتــــى اآلن من قبل جلنة األمم املتحدة للتعويضات قد بلغ أكثر من 28 

مليار دوالر منذ إنشاء اللجنة في أعقاب التحرير عام 1991.

مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ
بخطى مدروسة فنيا أنهت اللجنة املالية أمس مناقشتها 
للتعديالت على خطة التنمية وستنجز األحد املقبل آخر 

التعديالت على قانون هيئة سوق املال.  
 رئيــــس اللجنــــة النائــــب د.يوســــف الزلزلــــة اكــــد 
لـ »األنباء« ان اللجنة ســــترفع تقريرها عن »هيئة سوق 
املال« األحد املقبل وفي اليوم التالي سترفع تقرير اخلطة 
اإلمنائية للدولة بعد االتفــــاق النهائي مع احلكومة على 
جميع التعديالت، مشــــيرا إلى أنه ســــيتم إدراجهما على 
جدول جلســــة األربعاء املقبل، مؤكــــدا ان اللجنة وافقت 
على طلب احلكومة إســــناد مســــؤولية هيئة سوق املال 
الى وزير التجارة بدال من رئيس الوزراء في حني رفضنا 
طلب احلكومة اســــتحداث ميزانية خاصة للهيئة بسبب 
عدم دستوريتها. وأشاد الزلزلة بتعاون الشيخ أحمد الفهد 
مع اللجنة قائال: »نتمنى من ســــائر الوزراء ان يتعلموا 
من الفهد األســــلوب األمثل للتعاون والتناغم مع السلطة 

التشريعية«. 
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد »انني 
أحتمل املسؤولية السياسية عن تنفيذ اخلطة اإلمنائية«، 
الفتا الــــى ان التنمية حتتاج الى جزرة وعصا، معلنا ان 
احلكومة ستحيل األحد املقبل »البرنامج السنوي« وهو 
إجراء استباقي قبل إقرار املداولة الثانية.  من جانبه قال 
النائب د.جمعان احلربش انه متت اضافة هدف ســــادس 

لالطار العام للخطة عن الهوية االسالمية.

 تبديد الشائعات حول تصنيف 
»الصناعات« يدفع البورصة للصعود القوي

إغالق 12 مصنعًا في الشعيبة

هشام أبوشادي
استعاد سوق الكويت لألوراق املالية أمس جزءا 
كبيرا من اخلسائر الكبيرة التي تكبدها أول من أمس 
بسبب الشائعات السلبية حول التصنيف االئتماني 
ملجموعة الصناعات الوطنيــــة والتي بددها رئيس 
 مجلس إدارة الشركة سعد السعد في تصريح خاص

لـ »األنباء« وأكد فيه قوة املالءة املالية للشركة وقدرتها 
على سداد التزاماتها املالية، وقد أدى ذلك الى عودة 
البورصة الجتاهها الصعودي مدعومة بعمليات الشراء 
القوي، خاصة على الصناعات الوطنية والشركات 
املرتبطة بها وأغلب أسهم الشركات الرخيصة. وفي 
مقابل نشــــاط مختلف قطاعات الســــوق، استمرت 
أسهم البنوك في تداوالتها املتواضعة بسبب الترقب 
لنتائجها املالية. وقد ارتفع املؤشر العام 59.6 نقطة 
ليغلق على 7034.7 نقطة، فيما سجل املؤشر الوزني 
ارتفاعا محدودا قدره 2.88 نقطة ليغلق على 375.88 

نقطة.

دارين العلي وكونا
اصــــدر املجلس األعلى للبيئة امس قرارا بإغالق الـ 12 
مصنعا والتــــي أوصى مجلس إدارة هيئة البيئة بإغالقها 

بالشعيبة الغربية ملخالفتها املعايير البيئية.

وكاالت: كشــفت شركة »أبل« األميركية 
عن جهاز الكمبيوتر اللوحي اجلديد »اي 
باد« والـــذي يعتبر أول كمبيوتر محمول 
يتخلـــى بالكامل عـــن لوحـــة املفـــاتيح 
التقليديـــة حيـــث يعمل باللمـــس متاما 
ويجمع بـــني 3 أجهزة متكاملة فهو هاتف 
نقال وكمبيوتر محمول وكتاب الكتروني 
بشاشة حجمها 24.6 سم وســـيتم طرحه 
فـــي األسواق خالل 60 يوما على أن يبدأ 
سعره بـ 499 دوالرا للجهاز املزود بذاكرة 

لوحة مفاتيح »آي باد« باللمس داخل شاشته  )ا.ف.پ(16 غيغابايت.

محمد علي رضا زماني وآراش رحمانيبور من املعارضة مت أعدامهما في طهران أمس       )أ.ف.پ(

طهران: اإلعدام لـ 11  معارضاً

طهرانـ  وكاالت: وجهت السلطات االيرانية رسالة قوية للمعارضة امس، وأصدرت 
محكمة الثورة حكما بإعدام 11 من املدانني في إثارة أعمال الشــــغب والقيام بإجراءات 
مناوئة للثورة واملســــاس باملبادئ منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد. 
كمــــا قامت بتنفيذ احلكم بإعالنها للمرة األولى تنفيذ حكم اإلعدام باثنني من »مثيري 
الشغب«، وينتميان الى اجلماعة امللكية ومجاهدي خلق، بعدما ادينا بحد »احلرابة« 
وهما محمد رضا علي زماني وآراش رحمانيبور. مبوازاة ذلك، توقع الزعيم املعارض 
مهدي كروبي في حديث صحافي ان الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد سيقال قبل 

ان ينهي فترة رئاسته ومدتها أربع سنوات.

تنفيذ الحكم باثنين منهم وكروبي يتوقع إقالة نجاد قبل انتهاء واليته

بقلم: صالح الشايجي
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السـاير: »هوبكنز« تدير مستشفيات الفروانية 
واألميـري والعـدان والجهـراء  ص11

سجال بين هايف وروال  حول الهوية اإلسالمية
كش��فت مصادر نيابية ان س��جاال حدث خالل اجتماع اللجنة املالية بني 
النائبني محمد هايف ود.روال دشتي، فقد أصر هايف على األخذ باالقتراحات 
املتعلقة بالهوية اإلس��المية في خطة التنمية الس��يما ان ذلك سيعزز التوافق 
على اخلطة، بينما اعترضت د.روال دش��تي وطالبت بتعزيز الهوية الكويتية 
للمجتمع من خالل مبادئ الدستور وقي�م املواطنة واح�ترام التعددية والرأي 

اآلخر ونبذ التطرف وجعل ذلك كله من أهم أولويات اخلطة.

الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الرابعة لتولي صاحب السمو دفة الحكم  )ص2 - 4(
األمير شارك المواطنين االحتفال بسالمة سمو الشيخ سالم العلي  )ص6 و7(

الفهد: أنا مسؤول سياسيًا عن الخطة والتنمية تحتاج إلى جزرة وعصا

)تصوير: محمد ماهر(

األحمد  صباح  الشيخ  األمير  السمو  صاحب 
 في حديث مع سمو الشيخ سالم العلي خالل 
الوطني  الحرس  لرئيس  األمير  سمو  زيارة 

في ديوانه أمس للتهنئة بسالمة العودة  

التفاصيل ص31

ابنت��ا انيس صفا تبكيان والدهما الذي س��قط ب��ني ضحايا الطائرة 
االثيوبية خالل تشييعه امس              )أ.ف.پ(

 إطالق اسم الشيخ سالم العلي
على إحدى المناطق السكنية

أعلن نائب رئيس الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد الفهد انه سيتم اطالق اسم سمو الشيخ 

سالم العلي على إحدى املناطق السكنية.

مصادر لـ »األنباء« : من حق المجتمع الدولي 
إلزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية

بيان عاكوم
لم تشأ مصادر مطلعة ان تدخل في تفاصيل املوضوع 
العراقي بخصوص اصراره على اخلروج من الفصل 
الســــابع ودعوته للدول الكبرى بالسعي نحو اصدار 
قرار جديد في مجلــــس االمن ولكنها رأت ان من حق 
العــــراق ان يطالب بذلك، ولكن ايضا من حق املجتمع 
الدولي ان يؤكد على العــــراق تنفيذ جميع التزاماته 

جتاه الكويت.


