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 صفحات متخصصة عن الحج واألضاحي  ٦و١٨و٣٢و٣٣ 

Al-Anbaa Monday 15th November 2010 - No 12451يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 9 من ذي احلجة 1431 ـ 15 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

بمرور  يحتفل   «الوطني» 
٥٨ عـامًا على افتتاحه.. 
تحول  النجاح  من  مسيرة 
خاللهـا إلى أحـد أكبر 
وأكثرها  المنطقة  مصارف 
أمـانـاً وربحية ص٢٢ 

صناديـق   «جلوبـل»: 
للـشركات  األسهم 
المدرجـة  بين أرباح 
  بـ ٣٥٫٥٣٪.. وخسائر 
فــي   ٪٢٢٫٤١ بـ 
  أكتــوبــر   ص٢٤ 

 منصات لسحب الغاز من تربة األحمدي
 الجهات الحكومية المختصة اتفقت على آلية عالج آمنة بعد ثبوت التسرب وبدأت بغرز أنابيب تحت سطح األرض وعمل حفريات في المنطقة

 قطار املشاعر أثناء جتربته أمس لنقل احلجيج من منى إلى عرفات          (ا.پ) 

ح   (محمد ماهر)  معاجلة سريعة ملشكلة تسرب الغاز في بيوت قطعة (١) باألحمد

 المذكور: تفويج ٧٠٠٠ حاج كويتي من ٢٣ 
حملة بالقطار من عرفات إلى مزدلفة الليلة

 أسامة أبوالسعود 
  مكة المكرمة - ضاري المطيري

  فيما أمضى أكثر من مليونني 
من ضيوف الرحمن يوم التروية 
وليلته في منــــى قبل صعودهم 
صباح اليوم إلى عرفة، حيث الركن 
األساسي للحج، انطلق فجرا عدد 
كبير من احلمالت الكويتية سواء 
من منى أو من مقرات اقاماتهم في 

العزيزية إلى عرفة خشية الزحام. من جهة 
أخرى، بــــدأت احلمالت بتوزيع معلم ركوب 
القطار «السوار املمغنط» على احلجاج والذي 
يعــــد مبنزلة تذكرة لركوبه حيث ســــيلتزم 
احلجاج بارتدائه حتى نهاية موســــم احلج، 
حيث ســــيكون التنقل إلــــى اجلمرات طوال 
أيام التشــــريق بالقطار. وقال رئيس البعثة 

الكويتية د.خالد املذكور لـ «األنباء» 
ان ٧٠٠٠ حاج كويتي من ٢٣ حملة 
ســــيتوجهون بالقطار من عرفات 
إلى مزدلفة الليلة، مشددا على ان 
السلطات السعودية خصصت ما 
بني الساعة ٧٫٣٠ و٩٫٣٠ مساء اليوم 
لتفويج احلجاج الكويتيني، ولفت 
إلى ان البعثة ستلتزم بتجربة القطار 
هذا العام. وتوقع د.املذكور ان يصل 
عدد احلجاج هذا العام إلى ٢٫٦ مليون حاج 
بينهم ١٣٨٠٠ حاج من الكويت. وأكد ان السلطات 
السعودية زادت األراضي املخصصة للحمالت 
الكويتية في مزدلفة إلى ١٨ ألف متر مربع بعد 
ان كانــــت ١٦ ألفا فقط. من جهة ثانية، أعلن 
تنظيم القاعدة معارضته لشــــن أي هجمات 

على احلجاج في مكة.

 جموع الحجيج تتوافد إلى جبل الرحمة

 النومس: صرف منحة المعاقين 
  السكنية بعد إجازة عيد األضحى

 إغالق سوق اللحوم بالشويخ
  لعدم وجود ترخيص صحي

 فرج ناصر
  اكد مدير عام بنك التســــليف واالدخار محمد النومس ان البنك 
سيطبق القانون في عملية صرف املنحة السكنية للمعاقني املستفيدين 
من هذه املنحة، ومن تنطبق عليهم الشروط، والبالغة ١٠ آالف دينار 

للحاالت الشديدة واملتوسطة و٥ آالف دينار للحاالت البسيطة.
  واضاف النومس في تصريح خاص لـ «األنباء» ان البنك سيستقبل 
املعاقــــني لصرف وتوزيــــع هذه املنحة عليهم بعــــد عيد االضحى، 
موضحا ان عملية الصرف ستكون في جميع افرع البنك املوجودة 
في احملافظات باالضافة للمقر الرئيســــي. وكشف النومس ان هذه 
املنحة ستســــتفيد منها شــــرائح كثيرة من االطفال املعاقني خالل 
الـ ٥ سنوات املقبلة، مشيرا الى ان قانون املنحة االسكانية سيكون 
مستمرا وســــاريا لوقت طويل ليســــتفيد منه جميع املعاقني ممن 
تنطبق عليهم شروط االعاقة التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون 

ذوي االعاقة وباالتفاق مع بنك التسليف. 

 بداح العنزي
  باشرت بلدية العاصمة إغالق معرض اللحوم الفاسدة في منطقة 
الشــــويخ. وقال مدير البلدية م.فالح الشمري لـ «األنباء» ان قرار 
اإلغالق جاء بنا ء على كتاب من مدير عام البلدية نظرا لعدم وجود 
ترخيص صحي للمعرض. من جانب آخر، أكد الشــــمري استمرار 
احلمالت املفاجئة للمحالت وأسواق اجلملة في منطقة الشويخ، وذلك 
للتأكد من سالمة األغذية املبيعة للمواطنني واملقيمني، مشددا على ان 

البلدية لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق املخالفني. 

 «الشؤون»: مراجعة شاملة لبالغات التغيب 

 األمير هنأ المواطنين والمقيمين بالعيد:
  لينعم الجميع بالمحبة والهناء

 عادل الشنان
  كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون عن قيام الوزارة 
بعمل مراجعة شـــاملة على بالغات التغيب املقدمة من 
أصحاب األعمال بحق العمالة الوافدة في القطاع اخلاص. 
ولفـــت املصدر إلى عودة العمـــل بالنظام القدمي امللزم 
لصاحب العمل نشر إعالن تغيب في الصحف اليومية، 
على أن يتم احتساب تاريخ التغيب بعد أسبوعني من نشر 
هذا اإلعالن، وأوضح انه سيتم رفض البالغات لبعض 
املهن املعروفة في املجتمع مثل اإلعالميني والصحافيني 

واألطباء واملستشارين القانونيني. 

 نقـــل الديوان األميري إلى االخـــوة املواطنني وإلى املقيمني في 
وطننا العزيز تهاني صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بعيـــد األضحى املبارك ومتنياته لهم بان يكون عيدا ينعم اجلميع 
فيه باحملبة والهناء. هذا، واغتنم الديوان األميري هذه املناســـبة 
املباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد أسمى آيات التهاني والتبريكات. كما 
هنـــأ الديوان املواطنني واملقيمني بعيد األضحى املبارك، متمنيا ان 
يجعله اهللا عيدا ســـعيدا على األمة العربية واإلسالمية في جميع 
أقطارها وان يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة واألمن والسالم 
وان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويدمي عليها نعمة 

األمن واألمان في ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة.

 الرياضة في ياس وحلب وبرشلونة جمعت رؤساء وملوكًا
 سمير بوسعد

  قــمة ريــاضية 
جمعـــت مــلـــوكا 
ورؤساء من العرب 
والغرب في «دار زايد 
اخلير» في أبوظبي 
ملتابعة أحداث سباق 

الفورموال واحد الذي استضافته حلبة ياس في ابوظبي 
امس حيث التقى امللك اإلســـباني خـــوان كارلوس مع 
رئيس الوزراء اللبناني ســـعد احلريري وجمال مبارك 
جنل الرئيس املصري محمد حســـني مبارك وولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وشاركوا احلضور الكبير 
في احللبة وباركوا لإلمارات وألبوظبي النجاح الرائع في 
استضافة احلدث األول في سباقات السرعة العاملية وجالوا 

على السائقني الكبار 
والتقوا معهم. وامتد 
االهتمام الرئاســـي 
بالرياضة إلى مدينة 
حلـــب الســـورية، 
حيث زارها الرئيس 
السوري بشار األسد 
والتقى بالعبي وإداريي نادي االحتاد السوري وهنأهم 
على فوزهم بكأس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم. وفي 
مقاطعة كاتالونيا اإلسبانية حضر ملك األردن عبداهللا 
الثاني وعقيلته امللكة رانيا مباراة برشلونة وڤياريال 
على ملعب «نوكامب» التي انتهت ٣-١ واستمتعا مبهارات 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله هدفني جميلني 

وسجل الثالث داڤيد ڤيا.

ح  ؤ كارلوس  بشار األسد  سعد احلرير  عبداهللا الثاني  خوا

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  

 التفاصيل ص٢٩ و٣١ 

 كتائب الحماية سيطرت على «الشغب»    ص٣ 

 التفاصيل ص٣ 

 أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي 
محمد الدشيش

  ما بــــني التثمــــني واملعاجلة 
األمنية راوحت مشــــكلة بيوت 
األحمدي «املطعمة بالغاز» طوال 
يوم أمس في ظل معاناة لألهالي 

خصوصا مساكن ق١.
  مصدر مطلــــع أبلغ «األنباء» 
بأن وزارتي الداخلية واألشغال 
العامــــة لإلطفاء وبعد  واإلدارة 
ثبوت تسرب الغاز في اكثر من 
٥ بيوت في ق١ اســــتقرت على 
آلية محددة وآمنة تتمثل في غرز 
أنابيب حتت سطح األرض مع عمل 

القطعة وحولها  حفريات داخل 
لسحب الغاز عن طريق مراوح 

شفط تقام على شكل منصات.
  وقال املصدر ان هذا اإلجراء 
بدئ بتنفيــــذه بعد العثور على 
نسب من الغاز في باطن األرض، 
الفتا الــــى ان «الداخلية» ممثلة 
في مديرية أمن األحمدي وفرقة 
من شركة نفط الكويت ووزارة 
األشغال واإلدارة العامة لإلطفاء 
قاموا صباح أمس بإجراء مسح 
على ٥ منازل من أصل ٧١ منزال 
حيث وجــــدت غازات بنســــب 
متفاوتــــة، وبالفعل قامت آليات 

جلهات حكوميــــة بحفر األرض 
الســــوداء  واســــتبدال األرض 

بخرسانة جاهزة.
  نيابيا، شدد م.خالد الطاحوس 
على ان احلكومة تتحمل مسؤولية 
عدم إخالء األهالي من املنطقة التي 
باتــــت تهددهم بالفعل وتعرض 
حياتهم للخطر، فيما أكد الصيفي 
مبارك الصيفــــي ان «النواب لن 
أرواحنا»  يصبروا حتى نفقــــد 
بسبب ما أســــماه بـ «التقاعس 
الى تشــــكيل  احلكومي»، داعيا 
جلنة حتقيق في املوضوع وتبني 

 التفاصيل ص٤ نتائجها. 

 األسد يقرر صرف 
منحة لجميع العاملين 

بمناسبة العيد
 دمشـــق ـ كونا: اصدر 
الرئيس السوري بشار األسد 
امس مرسوما يقضي بصرف 
منحة مالية مبعدل ٥٠٪ من 
الرواتب واألجور للعاملني 
فـــي الدولـــة مـــن مدنيني 
وعســـكريني وملرة واحدة 
مبناســـبة عيـــد األضحى 
املبارك. وتأتي هذه املنحة 
في خطـــوة للتخفيف من 
معاناة املوظفني في تلبية 
التزامـــات العيـــد في ظل 
الكبير في أسعار  االرتفاع 
السلع بشكل غير مسبوق 

في السوق السورية. 

 التفاصيل ص٣ 
 التفاصيل ص٣٢ و٣٣ 

 الكليب وكيًال لـ «األشغال» 
بالدرجة الممتازة

 صدر في جريدة «الكويت 
اليوم» أمس مرسوم أميري 
رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠١٠ بتعيني 
الكليب وكيل  م.عبدالعزيز 
وزارة األشغال العامة بالدرجة 
املمتازة على أن ينفذ وزير 
األشغال املرسوم ويعمل به 

أ.عبدالعزيز الكليب من تاريخ صدوره.  

 د. خالد املذكور 


