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علي العوضي: 30% مساهمة »التجاري« 
في متويل محطة الزور والبنك 

تلقى مخاطبات لتمويل مشاريع 
جديدة ضمن خطة التنمية

شيخة البحر ومها الغنيم 
ضمن قائمة أقوى 500 شخصية عربية 

التي يتصدرها وائل غنيم 
41والوليد بن طالل 56

الناشطة لطيفة الرزيحان

نواب حتّفظوا على آلية القانون وليس املبدأ وأسيل رفضت إقصاء املرأة عن القضاء

املجلس نقل »التحقيقات« للنيابة.. واحلكومة: سنرّد القانون

الرزيحان: جتمع حتت شعار »إال الكويت« 
بساحة اإلرادة اليوم لرفض الطائفية

حنان عبدالمعبود

اعلنت الناشطة السياسية لطيفة الرزيحان 
ان جتمع »الكويت اولى« سينظم في السابعة من 
مساء اليوم جتمعا في ساحة االرادة، حتت شعار 
»إال الكويت«، ويطالب بنبذ الطائفية والفرقة، 
خصوصا مبواجهة ما يحدث في البحرين. واكدت 
الرزيحان في تصريح لـ »األنباء« اننا نريد اثبات 

التالحم والوحدة بني ابناء وطوائف الشعب.

ملخص دولي

٭ فلسطني:  هز انفجار مدينة القدس امس وأدى الى مقتل امرأة 
وإصابة نحو 30 شخصا آخرين بجروح في أول هجوم من نوعه في 

املدينة منذ عام 2004 في حني استمر تبادل إطالق النار بني قطاع غزة 
وإسرائيل. وقال رئيس شرطة القدس اهارون فرانكو »وقع االنفجار 

قرب موقف للحافالت حيث توقفت حافلتان حتمالن العديد من الركاب، 
ويبدو ان قنبلة كانت مخبأة في حقيبة بالقرب من كشك للهاتف«.
٭ مصر: البورصة تتخطى أول اختبار رئيسي بعد توقف 55 يوماً رغم 

خسارة 37 مليار جنيه في الثواني األولى لبدء التعامالت. ورئيس 
البورصة يعد بعدم إغالق البورصة مجدداً واحلكومة تقر قانوناً يجرم 

االحتجاجات واجليش يصدر إعالناً دستورياً لتنظيم املرحلة املقبلة.
٭ سورية: بلغ عدد قتلى املواجهات في درعا أمس نحو 15 بينهم فتاة 

وسيدتان خالل إطالق قوات األمن النار على مشيعني لدى عودتهم من 
جنازة لقتلى آخرين سقطوا بهجوم على املسجد العمري فجرا وأوقع 
قرابة 6 قتلى وعددا من اجلرحى، فيما مت عزل درعا البلد عن محيطها 

وقطعت عنها االتصاالت والكهرباء. من جانبها حّملت السلطات السورية 
مسؤولية الهجوم على املسجد ملن قالت انها »عصابة مسلحة« وعرض 

التلفزيون السوري صورا ألسلحة قال ان املسلحني خزنوها في املسجد.
٭ لبنان:  تبلغت مخابرات اجليش اللبناني من »شهود عيان« ان 7 مواطنني 
أوروبيني شرقيني مت اختطافهم في زحلة )البقاع( من قبل عناصر تستقل 

سيارتي »ڤان« وثالثة مرسيدس. يأتي ذلك بعدما قدم رئيس احلكومة 
املكلف جنيب ميقاتي للرئيس ميشال سليمان تشكيلة احلكومة املؤلفة من 

26 وزيرا على ان يعرضها على حلفائه في 8 آذار على قاعدة أفضل املمكن.
٭ ليبيا: قامت قوات التحالف أمس بشن غارات جوية على القوات 

البرية للعقيد معمر القذافي التي تهاجم مدن أجدابيا ومصراتة والزاوية 
إلرغامها على االنكفاء، فيما أكد مسؤول عسكري بريطاني أن القوة 

اجلوية لنظام القذافي أصبحت معدومة. 
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املالي لـ 
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»األبحاث«: الكويت األقل 
تأثرًا باإلشعاع  الياباني
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حوالى ٢٣٢ مليار دوالر

جنح الفنيون في اعادة التغذية بالتيار
الكهربائي الى املفاعالت الستة في

احملطة اال انهم لم يعيدوا بعد
انظمة التبريد الى اخلدمة

شرطي ياباني وسط االنقاض
في ريكوزينتاكاتا (مقاطعة ايواتي)

الوضع حتى الساعة ١٢:٣٠ ت غ من يوم الثالثاء

االضرار
بحسب منظمة انقاذ الطفولة

الكلفة املقدرة

خطر االشعاعات النووية

حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري

 سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
 هادي العجمي ـ ناصر الوقيت

حال جلســـة األمس كحال 
سابقتها حيث لم ينصت النواب 
العتراضات احلكومة على إقرار 
بعض القوانني رغم قدرتها على 

ردها بحسب الدستور.
وأمس وافق النواب بأغلبية 
34 وعدم موافقة 15 وامتناع 4 
وزراء على قانون نقل تبعية 
إدارة التحقيقـــات مـــن وزارة 
الداخلية إلـــى النيابة العامة. 
وقـــال وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري 
أثناء خروجه من املجلس أمس 

إن احلكومة سترد القانون.
مصـــادر مطلعـــة أبلغـــت 
»األنبـــاء« أن احلكومة تدرس 
القانون  إقـــرار  اآلن ظـــروف 
وفرص رده في حال أيقنت عدم 
حصوله على األغلبية اخلاصة 
44 صوتـــا وهو األمر الذي قد 

يكون متوافرا.
القانـــون على نقل  ونص 
املدنيني املوجودين في اإلدارة 

الى الوظائف املعادلة لدرجاتهم 
في النيابة العامة مع احتفاظهم 
بأقدميتهم على أن يقتصر عمل 
احملققات علـــى أعمال النيابة 
العامة دون نقلهن إلى منصب 

القضاء.
الفقرة األخيرة من املادة أثارت 
حفيظة النواب مرزوق الغامن 
وعادل الصرعاوي ود.أســـيل 
العوضي وعبدالرحمن العنجري 
وامتناعهـــم عـــن التصويت 
معارضني آلية القانون وليس 
مبدأه. وأوضحت د.أســـيل أن 
اعتراضها كان بســـبب إقصاء 

املرأة عن منصب القضاء.
وأوضـــح القانون أيضا أن 
إدارة  العسكريني في  العاملني 
التحقيقات ينقلون إلى النيابة 
العامـــة حســـب رغبتهم بعد 
استقالتهم على أال تقل رواتبهم 

ومزاياهم عن السابق.
وكان املجلس أقر في بداية 
اجللسة قانون إنشاء هيئة عامة 
لطباعة ونشـــر القرآن الكرمي 
والســـنة النبويـــة وهو األمر 
الذي شـــهد جدال واسعا أيضا 
بني بعض النواب حول تفاصيل 

القانون.

عواصم ـ وكاالت: 
فيما أصدرت اليابان 
أمـــس عـــددا مـــن 
املهمة  التحذيـــرات 
ملواطنيها أهمها عدم 
تنـــاول اخلضراوات 
كالسبانخ والقرنبيط 
ومياه  والبروكلـــي 
الشـــرب بعد رصد 
معـــدالت عالية من 
اإلشعاع فيها، خاصة 
تلك القادمة من منطقة 
فوكوشـــيما. أعلـــن 
خبراء أوروبيون ان 
غيمة مشعة ستصل 
الســـبت  إلى أوروبا 
ونقلـــت  القـــادم، 
شـــبكة يورونيـــوز 
اإلخبارية عن خبراء 
ان الغيمة غير ضارة 
بصحة البشر بشكل 

مباشر.
التفاصيل ص53 ٭

أعلنت الهيئة العامة لالستثمار عن إنشاء 
محفظة عقارية برأسمال مليار دينار لالستثمار 
في الســـوق العقاري احمللي باستثناء السكن 
اخلاص وذلك بهدف حتقيق عوائد جيدة على 
املديني املتوسط والطويل، فضال عن االستفادة 
من التراجع احلاد في قيم العقارات، كما أوكلت 
إدارة احملفظـــة الى بيت التمويـــل الكويتي. 

 وتعقيبا على تلك اخلطوة، أجمع اقتصاديون 
لـ »األنباء« على ان تلك اخلطوة ستساهم في 
زيادة النشاط العقاري عبر إفراز سيولة جديدة 
تعزز من جديد عناصر الثقة في القطاع العقاري، 
فضال عن احلد من التراجع في قيم العقارات 

التي تأثرت بسبب األزمة املالية.  حسين الرمضان

تفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أمس بلقاء وفد يضم ممثلني عن التجمع 
السلفي و»حدس« واحلركة السلفية حيث قدم 
الوفد لصاحب السمو الشكر والتقدير على جهود 
سموه في احلفاظ على الوحدة الوطنية. مّثل 
الوفد كل من أحمد باقر وعبداللطيف العميري 
ومحمد العليم ود.محمد الدالل وفهيد الهيلم وبدر 

الشبيب. وأكد مصدر من الوفد لـ »األنباء« أن  
الوفد أكد خالل اللقاء على تأييده لتوجيهات 
صاحب السمو األمير وحرصه على أهمية الوحدة 
الوطنية وعدم الشحن الطائفي، باإلضافة الى 
دعم صاحب الســـمو األمير للحوار في مملكة 
البحرين الشقيقة. وكان صاحب السمو األمير 
قد رعى وحضر صباح أمس حفل افتتاح كشك 

الشيخ مبارك الكبير.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم مسبحة من أحد البائعني في معرض احلرف اليدوية التراثية

عادل الصرعاوي مهنئا علي الدقباسي مبناسبة تزكيته رئيسا للبرملان العربي                   )هاني الشمري(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وكبار الشيوخ واملسؤولني خالل جولتهم في املباركية

»السلفي« و»حدس« و»السلفية«: نؤيد 
توجيهات األمير للحفاظ على الوحدة الوطنية

محفظة مبليار دينار لدعم العقارصاحب السمو رعى وحضر افتتاح كشك مبارك الكبير

غيمة مشّعة من اليابان تصل إلى أوروبا السبت

26

التفاصيل ص 8-10 ٭

د.عبداهلل العنزي

أنور بوخمسني

د.مانع السديراوي

39

تؤهلها للتوسع اخلارجي وعمومية 
الشركة توزع 10% نقدًا

د.ابراهيم العبدالهادي

العبدالهادي لـ »األنباء«: التدوير مستمر

وساما الدفاع والواجب أللوية وعمداء اليوم
عبدالهادي العجمي

علمت »األنباء« أن النائـــب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر  املبارك سيقوم صباح اليوم بتقليد ضباط اجليش 
احلاصلني على وسام الدفاع الوطني من رتبة »لواء« ووسام الواجب 

من الدرجة املمتازة للضباط من رتبة »عميد«.

حنان عبدالمعبود

صرح وكيــــل وزارة الصحــــة د.ابراهيم 
العبدالهادي بأن سياســــة التدوير مستمرة، 
ولكنها تتم بني وقت وآخر حيث تدرس بتمعن 
حتى ال تتأثــــر اخلدمة بها، وقال في تصريح 
خاص لـــــ »األنباء« كما يجــــب اال يظلم احد 
باالحالة للتقاعد أو ان متس مزاياه الوظيفية، 

فالتدوير يتم ملصلحة القطاع نفسه.

تفاصيل افتتاح كشك مبارك   ص16 ـ 18 ٭
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التفاصيل ص 43 -48 ٭


