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وقفة استذكار ووفاء

مشاركو امللتقى لـ »األنباء«: 
»كويتي وأفتخر«  جتربة فريدة ومكسب 

ألصحاب األفكار اإلبداعية

اقتصاد

حول العالم

مرزوق اخلرافي

ضرار الغامن

إبراهيم القاضي

إبراهيم النوح خالد العنزي محمد العواش علي الريس يوسف مصطفى

أوباما يعرض دعماً أميركياً كامالً إلعمار اليابان

مرزوق اخلرافي: »أمريكانا« 
سجلت أعلى مبيعات 

في تاريخها في 2010 
بـ 680.7 مليون 

ضرار الغامن: 1.03 
مليار دينار إجمالي قيمة 

األصول التي يديرها 
»املركز« و14% ارتفاعًا 

إبراهيم القاضي: 941 
مليون دينار حجم ودائع 

العمالء في »بوبيان« 
بنمو 33% و1.32 مليار 
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صيدها
واربح

اجتماع موسع االثنني املقبل الستعراض محاور مساءلة الفهد قبل تقدميها

اتفاق بني »الشعبي« و»الوطني« على تأجيل استجواب احملمد

استراحة.. بقلم: يوسف عبدالرحمن
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دينار.. وعموميتها توزع 65% نقدًا

في حقوق املساهمني بنهاية 2010

دينار إجمالي األصول بنهاية 2010
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فرج ناصر

اعلن مدير السجل املركزي 
للموالي����د والوفيات راش����د 
العازمي ان على اولياء االمور 
البدون الذين يبلغ ابناؤهم من 
العمر 6 سنوات مراجعة جلنة 
الدعاوى والنسب حتى يتسنى 
استخراج شهادات ميالد خاصة 
مبواليدهم، اما اعمار املواليد 
من فئة البدون التي هي اقل 
من 6 سنوات فسيتم تسجيلهم 

في احلال.
ادارة السجل  أن  وأوضح 
العام سوف تستقبل الطلبات 
اخلاصة بالبدون اعتبارا من 
بعد غد االحد القادم، وسيكون 
الي����وم املخصص  االحد هو 
أ ، ب، ت، ث، ج،  لالح����رف 

ح، خ.
اما يوم االثنني فسيكون 
لألحرف د، ذ، ر، ز، س، ش، 

ص.
الثالث����اء مخصص  فيما 
لألح����رف ض، ط، ظ، ع، غ، 

ف، ق.
واالربعاء مخصص لألحرف 

ك، ل، م، ن، ه�، و، ي.

استخراج ميالديات 
أطفال »البدون« 

من 6 سنوات 
في جلنة الدعاوى

»اإلعالم«: مصطفى لألخبار والريس للتلفزيون والعواش 
لإلذاعة والهويدي للصحافة والعنزي لإلعالن والنوح للمالية

مفرح الشمري

وّقع وزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
مس���اء امس قرار تس���كني 
الوكالء املس���اعدين اجلدد 
في مناصبهم اجلديدة، حيث 

تضمن اآلتي: يوسف مصطفى 
وكيال مساعدا لقطاع االخبار، 
الريس وكيال مساعدا  علي 
التلفزي���ون، محمد  لقطاع 
العواش وكيال مساعدا لقطاع 
اإلذاعة بدال من خالد العنزي 
الذي مت تسكينه في منصب 

الوكيل املساعد لشؤون قطاع 
اإلعالن التجاري، بينما بقي 
في املنصب نفس���ه الوكيل 
املس���اعد للش���ؤون املالية 
النوح،  إبراهيم  واإلداري���ة 
وناصر الصفار وكيال مساعدا 

لقطاع الهندسة.

وكشفت مصادر ل� »األنباء« 
ان الوك�الء املساعدين اجلدد 
س���يداومون مبناصبه���م 
اجلديدة األحد املقبل وسط 
تف��اؤل مح�����دود من قبل 
ب���وزارة  العاملني  بع���ض 

اإلعالم.

امللك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله الشيخ د.محمد الصباح الذي سلمه رسالة من صاحب السمو األمير 

امللك حمد بن عيسى يشيد بجهود صاحب السمو

اجليش الكويتي جاهز لنجدة البحرين »إذا طلبت«
وقواتنا  باملنامة كانت على رأس عملها في »درع اجلزيرة«

عبدالهادي العجمي ووكاالت

الكويت وعلى لسان  جددت 
مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
نفي ما مت تداوله من أخبار بأن 
الكويت بعثت قوة عسكرية ململكة 

البحرين الشقيقة.
وأكد املصدر أن جميع قواتنا 
املسلحة على أهبة االستعداد في 
حال طلب األشقاء في البحرين منا 
املساعدة وال يوجد حرج في ذلك 
فأمن دول اخلليج كل ال يتجزأ، 
وأضاف: نحن ننتظر أوامر القيادة 

السياسية في هذا الشأن.
ولفت املصدر إلى أن الكتيبة 
67 )املغاوي���ر( كان���ت جاهزة 
للتح���رك إلى البحري���ن، إال أن 
القيادة صدرت  أوامر من  هناك 
بعدم التحرك، وأوضح أن القوات 

املش���اركة هي ضمن قوات درع 
اجلزيرة والتي كانت على رأس 
عملها في قاعدة امللك خالد بحفر 

الباطن في السعودية.
وكان مل���ك البحري���ن حمد 
بن عيس���ى قد أش���اد باملواقف 
املشرفة لصاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد في دعم 
مملكة البحري���ن وتعزيز أمنها 

واستقرارها.
الدائم  وأكد حرص البحرين 
على توثي���ق العالقات األخوية 
املتمي���زة التي ترب���ط البلدين 

والشعبني في كل املجاالت.
من جهت���ه، أكد نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح على الوقوف إلى 
جانب البحرين في هذه الظروف، 
وان أمن اململكة من أمن الكويت 

ودول التعاون.
في هذه األثناء قلص اجليش 
البحريني ساعات حظر التجول 
التي سادها  املنامة  اجلزئي في 
الهدوء أمس، لتصبح من الساعة 
الثامنة مس���اء وحت���ى الرابعة 
فجرا من كل يوم حتى إش���عار 
آخر، وف���ي وقت س���ابق ألقى 
اجليش القبض على س���تة من 
إياهم  قيادات املعارضة واصفا 
ب� »رؤوس الفتنة« الذين نادوا 
بإسقاط النظام وتخابروا مع دول 
أجنبية، واتهمه���م بالتحريض 
خ���الل األحداث األخي���رة على 
قتل املواطنني وتدمير املمتلكات 
العامة واخلاصة، مما تسبب في 
السلم األهلي وإزهاق  تقويض 
أرواح األبرياء وترويع املواطنني 

واملقيمني.
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الرفاعي: زالزل إيران قد تسبب »تسونامي« في اخلليج
دارين العلي

ق���ال األس���تاذ ف���ي قس���م 
اجليولوجيا ف���ي كلية العلوم 
الهزات  ان  الرفاع���ي  د.ابراهيم 
األرضية والزالزل لو حدثت على 
حواف الصفائح فإنها تؤدي الى 
كوارث طبيعية متمثلة مبوجات 

تسونامي في حال بلغت قوتها 
درجات مرتفعة مثلما حصل في 

اليابان.
وأشار د.الرفاعي في تصريح 
ل� »األنباء« ال���ى ان الهزات لو 
حصلت داخل الصفائح وليس 
على حوافها فإنها ال تؤدي الى 
تسونامي. وأوضح ان الكويت 

تبعد 200 ميل من مواقع الزالزل 
في ايران ولو حدث زلزال كبير 
على حواف الصفيحة االيرانية 
الغربية فانه من املمكن ان يسبب 
موجات مرتفعة في اخلليج ولكن 
ليست بذلك االرتفاع الذي شهده 
التسونامي في اليابان في الفترة 

د.ابراهيم الرفاعياألخيرة.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 
فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت

شهدت أروقة مجلس األمة أمس مشاورات بني الكتل النيابية 
بهدف التنسيق فيما بينها حول االستجوابات املزمع تقدميها 
خالل املرحلة املقبل���ة. مصدر نيابي مطلع أبلغ »األنباء« بأن 
كتلتي الش���عبي والعمل الوطني عقدت���ا اجتماعني منفصلني 
لكل منهما لتعود الكتلتان لاللتئام في اجتماع مشترك جرى 
خالله االتفاق على تأجيل تقدمي استجواب سمو رئيس الوزراء 
الذي كان مقررا من »الش���عبي« حلني االنتهاء من استجواب 
الوزير الشيخ أحمد الفهد من قبل »الوطني«. وقال املصدر ان 
اجتماعا آخر س���يضم الكتلتني يعقد االثنني املقبل الستكمال 
الترتيبات الالزمة للمساءلة السياسية. وأشار املصدر ذاته الى 
ان االجتماع سيتم خالله عرض محاور استجواب الفهد، كما 
ستتم دعوة بعض النواب والكتل األخرى لالطالع على مادة 

املساءلة متهيدا لتقدميها في اليوم التالي.
وأوضح املصدر ذاته ان »الشعبي« استحدثت محورا جديدا 

ستتم إضافته الى مادة استجواب رئيس الوزراء.

معاشات استثنائية ومكافآت
استحقاق للعسكريني واإلطفائيني

األزهر يفتح الباب الختيار
 شيخه من خارج مصر

تناقش جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية الثالثاء 
املقبل االقتراح بقانون في شأن صرف معاشات استثنائية 
ومكافآت استحقاق ملن أنهوا خدماتهم في القطاع العسكري 
واملطافي. مصدر نيابي قال ل� »األنباء« ان الهدف من مناقشة 
االقتراح حتقيق مبدأ املساواة بني جميع العاملني في الدولة 
خصوصا ممن يعملون في القطاع العس���كري ولم تشملهم 

الكوادر أو الزيادات اجلديدة.

القاهرة � يو.بي.آي: بدأت رياح اإلصالح تهب على األزهر 
الشريف حيث فتح شيخ األزهر املصري د.أحمد الطيب أمس 
الباب أمام احتمالية اختيار شيخ ألكبر مؤسسة دينية في 
العالم الس���ني من خارج مصر، وقال الطيب في تصريحات 
للصحافيني إنه قرر إعادة هيئة كبار العلماء في املؤسس���ة 

والتي كانت تختص حتى عام 1961 باختيار شيخ األزهر.
وأوضح الطيب اننا نعم���ل حاليا على إعادة هيئة كبار 
العلماء لتحديد املؤه���الت العلمية الصارمة لعضوية هذه 
الهيئة مبا يضمن نزاهة اختيار شيخ األزهر بالطريقة التي 

ترتضيها الهيئة.
وأضاف الطيب: ان الهيئة س���تضم علماء ومفكرين من 
مصر والعالم اإلسالمي، ملمحا إلى احتمال أن يقع االختيار 
على ش���يخ األزهر من خارج مصر، لك���ن الطيب اعتبر ان 
األزهر حتتضنه مصر وسيكون من األفضل أن يكون شيخه 

من مصر.
وقال الطيب إن جلنة كبار العلماء ستتولى اختيار شيخ 

األزهر سواء باالنتخاب أو التعيني.
وأش���ار الطيب إلى أن هناك برنامج عمل جديدا إلصالح 
األزهر وفق متطلبات املرحلة املقبلة مبا يحقق استقالل األزهر 

وتفعيل دوره ومبا يتفق مع ما حققته ثورة 25 يناير.
وكان اختيار شيخ األزهر يتم عن طريق االنتخاب عبر 

هيئة كبار العلماء حتى العام 1961.

التفاصيل ص4 ٭

محمد الصباح: 
أمن البحرين 

من أمن الكويت 
ودول التعاون

التفاصيل ص3 و36 ٭

خادم احلرمني الشريفني يلقي 
خطابًا اليوم تعقبه أوامر ملكية

الرياض � كونا: أعلن الديوان 
ان  الس����عودي أمس  امللك����ي 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز سيلقي 
عند الس����اعة الثانية من ظهر 
اليوم خطابا موجها الى »أبنائه 
وبناته شعب اململكة العربية 
الس����عودية الوفي«. وأضاف 
البي����ان الذي أوردت����ه وكالة 
األنباء السعودية ان اخلطاب 
يعقبه عدد من األوامر امللكية 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيزالكرمية.


