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الكويت والسعودية توّقعان اتفاقية الترسيم النهائي للحدود الثالثاء
ضباط سعوديون استبقوا وصول وكيل الداخلية ألمن الحدود السعودي تمهيدًا لتوثيقها دوليًا

صورة تبرز حجم الكارثة التي أصابت أقاليم في باكس��تان حيث حتاول عائالت من »كرمداد«الوصول إلى مكان آمن بعيدا عن الفيضانات التي أغرقت أرجاء واس��عة من البالد     )رويترز(

أذان الفجر 3:56

 أذان املغرب 6:22

حملة »الكويت معكم« إلغاثة باكستان تجمع الماليين 
ليلى الشافعي

فيما قدمت الدول املانحة نح���و 500 مليون دوالر 
لباكستان في مساعدة منها لتجاوز آثار الكارثة اإلنسانية 
التي حلت بها، أسفر اليوم األول حلملة »الكويت معكم« 
التي وجه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية لتنظيمها بالتعاون 
مع تلفزيون الكوي���ت وجمعيات وهيئات خيرية، عن 

تبرع���ات مباليني الدنانير. وكان أب���رز املتبرعني بيت 
التمويل الكويتي مبليوني دوالر، واألمانة العامة لألوقاف 
ب� 1.5 مليون دوالر، والش���يخ أحمد الفهد عن جمعية 
الش���هيد فهد األحمد ب� 100 ألف دين���ار ومبرة البدور 
ب���� 100 ألف دينار، وعائلة معرفي ب����  25 ألف دينار، 
والنائب ناجي العبدالهادي عن ورثة عبداهلل عبدالهادي 

ب� 5 آالف دينار.

أمير زكي
في تطور يعكس عمق العالقات الكويتية � السعودية، كشف مصدر 
أمني رفيع املس����توى ل� »األنباء« ع����ن ان عددا من الضباط من اململكة 
العربية السعودية الشقيقة قد وصلوا البالد في اخلامسة من مساء أمس 
)السبت( مستبقني وصول وكيل وزارة الداخلية ألمن احلدود السعودي 
غدا االثنني، وذلك للتوقيع على اتفاقية بش����أن ترسيم نهائي للحدود 
الكويتية � السعودية. وأكد املصدر األمني ان توقيع االتفاقية الكويتية 
� السعودية سيتم بعد غد الثالثاء على ان يوقعها من اجلانب الكويتي 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء عبداهلل املهنا. 
وأوضح املصدر ان اإلعداد لهذه االتفاقية مر بسلس����لة من املشاورات 
واملباحثات بني البلدين استمرت ألعوام، مؤكدا ان االتفاقية النهائية جاءت 
مبشاركة خبراء مختصني من البلدين، ولفت الى ان التأخر في حتديد 
العالمات احلدودية كان بس����بب التباين في وجهات النظر بني اخلبراء 
إال انهم في النهاية حسموا املوضوع بالتوافق، واشار الى ان اخلطوة 

التالية للترسيم ستكون من خالل توثيق هذه احلدود دوليا.
واضاف املصدر ان التوقيع على االتفاقية س����يتضمن كذلك حتديد 

جهات مختصة توكل اليها مهمة وضع العالمات احلدودية اجلديدة.

صاحب السمو زار ديوان السعدون   ص16

الفهد لإلسراع بمنح زيادة المساعدات 
لتسديد إيجارات مساكن تيماء والصليبية

إيران تدّشن مفاعل »بوشهر« النووي 
ونجاد يهدد برد »يشمل الكرة األرضية« 

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد توجيهاته بسرعة تطبيق 
قرار رفع قيمة املس���اعدات لتس���ديد إيجار املساكن التي تنتفع بها أسر 

تتلقى مساعدات من وزارة الشؤون.
 وق���ال بيان صحافي صادر عن املركز اإلعالمي ملكتب الش���يخ احمد 
الفهد ان القرار يخص رفع قيمة املساعدة املقررة لتسديد ايجار املساكن 
املؤجرة مبنطقتي اجلهراء اجلديدة )تيماء( والصليبية. وأوضح البيان 
ان القرار يخص األس���ر التي تتلقى مساعدة من »الشؤون« ورفع قيمة 
املساعدات من مبلغ 20 دينارا إلى 50 دينارا شهريا وحتول مباشرة من 
حساب »الشؤون« الى حساب »السكنية«، وأضاف ان هذا القرار اإلنساني 

سيساهم في رفع العبء عن 580 أسرة.

عواصم � وكاالت: دخلت إيران النادي النووي العاملي رسميا عبر بوابة 
مفاعل »بوش����هر« بعد أن بدأت أمس عملي����ة تزويده بحوالي 165 قضيبا 
من الوقود النووي الروس����ي، ليصل إنتاجه »500 ميغاواط خالل املرحلة 
االبتدائية حتى يرتفع في املراحل النهائية الى 1000 ميغاواط من الكهرباء 
من مفاعل بوشهر لتشمل جميع البالد«. وفيما كانت طهران حتتفل باالجناز 
النووي توعد الرئيس محمود احمدي جناد في مقابلة لصحيفة »الشرق« 
القطرية أمس برد »ش����ديد وقاس« وبخيارات »ليست لها حدود وتشمل 

الكرة األرضية«، إذا تعرضت بالده لهجوم.

دّش�نت  األمني«  »اإلع�الم 
موقعها للتواصل مع وسائل 
على  والمواطنين  اإلع�الم  
ش�بك�ة اإلن�ترن�ت  ص10

الملف االقتصادي: 80% من شركات االستثمار 
غير مؤهلة إلجراء اختب�ارات الضغط  ص32 و33

الكويت على التحول إلى مركز مالي بحلول 2035   ص31

»الوطن�ي«: خط�ة التنمية ضمن 
سلسلة من 6 خطوات ستساعد 
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الحكومة  تبحث عقبات تنفيذ المشاريع..  وآلية الضمانات مؤجلة  ص3

ميرزا واإلبراهيم والسلطان والبحر  مرشحون لرئاسة »سوق المال«  ص3

المستش�ار الحماد ل� »خبراء العدل«: أعدكم بإقرار الكادر قريباً   ص4


