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تزكية أنس الصالح رئيسًا لمجلس 
إدارة الشركة الـكويتية للمقاصة 

وطارق عبدالسالم نائبًا للرئيس  ص47

القاضي: إغالق بـاب االكتتاب في زيادة 
رأسمال بوبيان بنسـبة تغطية تجاوزت 
85%  دليل على ثقة المساهمين  ص 41

أنس الصالح

ابراهيم القاضي

إعالن أسماء المقبولين في »التطبيقي« اليوم

2100 دينار هدية الشيخ سالم العلي 
لكل كويتي ووافد من منتسبي ومتقاعدي »الحرس«  

محمد هالل الخالدي
صرح مصدر مس����ؤول في العالقات العامة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بأن اعالن اسماء الطلبة املقبولني في كليات الهيئة 
للفصل الدراسي الثاني 2010/2009 س����يتم اليوم اخلميس، وافاد بأنه 
سيتم تسليم الصحف اليومية نس����خة من هذه االسماء اليوم على أن 

تنشر اسماؤهم غدا اجلمعة.

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« أن هدية ال� 30 مليون دينار املقدمة من سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ستشمل جميع املهنيني واملدنيني في 
احلرس الوطني سواء الكويتيون أو الوافدون بناء على توجيهات سمو 
الش����يخ سالم العلي، وكشفت مصادر مطلعة أن عدد املستحقني يقارب 
ال� 14 ألفا، وس����يكون نصيب الفرد 2100 دينار بالتساوي بني اجلميع، 

وأشارت املصادر إلى أن الصرف سيبدأ منتصف األسبوع املقبل.

حضر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ وأسرة آل الصباح الكرام 
مأدبة الغداء التي اقامها محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر على 
شرف صاحب السمو األمير في مزرعة عزايز مبنطقة العبدلي.

هذا وقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد القائد االعلى 
للقوات املسلحة بزيارة تفقدية لقطاع الرتقة الشمالي في احلدود 
الشمالية للبالد. وقد اشاد سموه، حفظه اهلل، برجال امن احلدود 
وكفاءتهم العس����كرية في صون حدود البالد وتفانيهم في عملهم، 
مؤكدا سموه ان حفظ أمن الوطن يتطلب مسؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتقهم، مشيدا بهم وبأنهم حصن البالد احلصني وسياجه املنيع. 
الى ذلك استقبل صاحب السمو االمير اعضاء الهيئة االستشارية 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية كال من د.بدر 
اليعقوب وعبداهلل بش����ارة وسليمان الش����اهني وناصر الروضان 
ود.يعقوب حياتي مبناسبة اعادة تعيينهم، وقد اكد سموه حرصه 
على مس����يرة مجلس التعاون اخلليجي واهمي����ة تعزيز الروابط 
االخوية بني دوله الش����قيقة واجلهود املشتركة لتحقيق طموحات 
دول املجلس وشعوبه في الترابط والتعاون والتآزر لتحقيق النهضة 

الشاملة املنشودة على كل االصعدة.

حريصون على مسيرة مجلس التعاون 
المشـتركة  الروابط  وتعزيز  الخليجـي 
بيـن دولـه لتحقيـق طموحات شـعوبه

األمير لرجال الحدود: حفظ أمن الوطن مسؤولية كبيرة
صاحب السمو حضر مأدبة غداء في مزرعة عزايز بالعبدلي وتفّقد قطاع الرتقة

صاحب السمو األمير وحفيده الشيخ صباح حمد صباح األحمد خالل اجلولة على احلدود الشمالية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا كبار الضباط خالل تفقد سموه قطاع الرتقة على احلدود الشمالية

الهارون: ليس من حق أحد إيقاف العمل بقانون »الغرفة« 
إال بحكم من »الدستورية« أو بتشريع الحق يلغيه

مريم بندق - موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ

ل����م تلق عطل����ة الربيع 
البرملاني����ة بظالله����ا على 
املجلس اذ اس����تمر السجال 
حول عدد من القضايا ابرزها 
امس م����ا صرح ب����ه وزير 
التج����ارة أحمد الهارون ردا 
على النائب د.حسن جوهر 
التجارة  بخصوص غرف����ة 

والصناعة، فق����د اكد الهارون ان »قانون 
الغرفة هو أحد قوانني الدولة السابقة على 
الدستور«، مشيرا الى انه »اقسم واياه على 
احترام الدستور وقوانني الدولة«، واضاف: 
»ليس من حق����ي أو حق أي وزير أو أي 
سلطة أو جهة ايقاف العمل بهذا القانون 
اال بحكم يصدر من احملكمة الدس����تورية 
بعدم دستورية هذا القانون او بتشريع 
الحق ينص على إلغائه«.   الى ذلك نفى 
رئيس مجلس االمة باالنابة النائب دليهي 
الهاجري تقدميه استجوابا لوزير الشؤون 

االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي، مؤكدا انه يتخذ 
خطوات مدروسة لرفع الظلم 
عن األندية العشرة.  من جهة 
ثانية اكد الهاجري فشل جتربة 
االستثمار مع اجلانب العراقي 
ال���ذي ال ميلك املصداقية في 
امتام االستثمارات، مشيرا الى 
ان���ه مت التعامل في 1986 في 
اس����تثمار يتم مبوجبه نقل 
الغاز من البصرة الى الكويت ولكن العراق 
لم يلتزم باالس����تثمار ما ادى الى فش����ل 
الكويت هذه اخلسارة،  التجربة وحتمل 
مشددا على ان هذه التجربة لن تتكرر إال 
في حال موافقة مجلس االمة. وعلى صعيد 
اللجان البرملانية بحثت جلنة امليزانيات 
احلس����ابات اخلتامية املتراكمة ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية خالل السنوات 
األربع املاضية واثر خسائر املؤسسة والتي 
تراوحت بني 150 و200 مليون دينار على 

تقييم أصول الشركة عند خصخصتها.

دليهي ينفي تقديمه استجوابًا للعفاسي.. و150ـ200 مليون دينار خسائر »الكويتية« في 4 سنوات

الخرافي: 2010 سيكون أسوأ من 2009
إذا لم تتحرك الحكومة لمعالجة أوضاع البورصة

محمود فاروق
شدد رئيس مجموعة اخلرافي 
ناصر محمد اخلرافي على ضرورة 
ان تتحرك احلكومة باجتاه معاجلة 
األوضاع في سوق الكويت لألوراق 
املالية، وف���ي حالة عدم حتركها 
سيكون عام 2010 أسوأ من 2009، 
مبينا ان األزمة مازالت تكبر وان 
اخلطة اخلمس���ية ستساعد على 
نهوض ودوران العجلة االقتصادية 

ف���ي الكويت. وأكد اخلراف���ي خالل تصريحات 
صحافية ان أهم خطوة حاليا تتمثل في استقدام 
شركات أجنبية لدراسة وتقييم أسعار أصول 
الشركات بصورة عادلة، مشيرا الى ان املشاريع 

النفطي���ة املدرج���ة ضمن خطة 
البالغ قدره���ا 15 مليار  التنمية 
دينار ستؤثر ايجابا بشكل مباشر 
على الس���وق. وبنينّ ان مجموعة 
اخلرافي جاهزة الستقبال وتنفيذ 
مشاريع اخلطة التنموية وكذلك 
العديد من املجاميع والش���ركات 
االس���تثمارية، اما الشركات غير 
اجلاهزة فيمك���ن ان تتعاون مع 
شركات عربية أخرى. وأكد اخلرافي 
على ضرورة ان تفتح البنوك قنوات التمويل أمام 
الشركات حتى تستطيع تنفيذ خطط التنمية، 
مشددا على ضرورة تسعير األصول املرهونة 

لدى البنوك وفقا ألسعارها العادلة.

أحمد الهارون

ناصر اخلرافي
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لبنان: »اإلثيوبية« ال تستبعد التخريب وراء سقوط طائرتها   ص49

السـاير: أحذر من الهجمة الثالثة لـ »الخنازير« المتوقعة أواخر فبراير  ص9


