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Al-Anbaa Monday 7th September 2009 - No 12017 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 17 من رمضان 1430 ـ 7 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

أكد  لـ »األنباء«  االتفاق على خطوات جوهرية لتحقيق طموحات صاحب السمو بمشاركة األغلبية  البرلمانية 

الزلزلة: الحكومة موافقة مبدئياً على جدولة القروض وإلغاء الفوائد المضافة

أمطر النواب »الشباك احلكومية« بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد في ختام دورة جاسم الكندري في مباراة لم تستمر فيها لياقة الوزراء على حالها حتى النهاية، ولم يتمكنوا 
من الصمود أمام التكتيك النيابي املدروس .. وفي الصورة يبدو الشيخ أحمد الفهد والنواب مرزوق الغامن ووليد الطبطبائي وصالح املال خالل املبارة

د.يوسف الزلزلة

على عدة خطوات جوهرية متثل 
االنطالقة احلقيقية لقطار التنمية 
الش���املة في مختل���ف القطاعات 
الصحية واإلسكانية والتعليمية 
والبنية التحتية وجميعها يصب 
في حتقيق طموح صاحب السمو 
األمي���ر ألن تصبح الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا في املنطقة يضاهي 

أحدث املراكز العاملية.

مريم بندق - موسى ابو طفرة 
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

كشف النائب د.يوسف الزلزلة 
عن ان احلكومة وافقت على إعادة 
دراسة قضية القروض االستهالكية 
للمواطنني. وقال النائب د.الزلزلة، 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
املبدئي���ة للحكومة  املوافق���ة  ان 
تتضمن شقني أساس���يني، األول 
الت���ي فرضت على  الفوائد  الغاء 
املقترضني بعد حترير العقود التي 
وقعوها مع البنوك، والثاني إعادة 
جدولة أص���ل القروض للتخفيف 
عن كاهل املواطنني عند الس���داد. 
وثمن د.الزلزلة هذه اخلطوة من 
أنها تأتي  الى  احلكومة، مش���يرا 
العقالني  الهادئ  في إطار احلوار 
املنطقي الذي تشارك فيه األغلبية 
النيابية التي وضعت نصب أعينها 
مصلحة واستقرار الكويت وتلبية 
مطالب املواطنني وتهيئة س���بل 
العيش الكرمي لهم. واكد د.الزلزلة 
ان هذه اخلطوة يتزامن معها االتفاق 

تعيين العبيد رئيسًا لمجلس إدارة تعاونية 
الصليبية بعد حل المجلس السابق

بشرى شعبان
تعهد وزير الش����ؤون د.محمد العفاس����ي باتخاذ اخلطوات 
املناسبة التي تضمن عدم االضرار باصحاب احلضانات اخلاصة 
بعد صدور قرار اغالقها حتى اشعار آخر. من جانب آخر اصدر 
د.العفاسي قرارا بحلس مجلس ادارة جمعية الصليبية التعاونية 
على خلفية وجود مخالفات وجتاوزات مالية وادارية وتعيني 
مدير التفتيش بقطاع التعاون ابراهيم العبيد رئيسا ملجلس 

االدارة املعني ملدة سنة.

اإلمساك 3:57
اإلفطار 6:04

»االستثمارات الوطنية« تفاوض عمالء لديها على سعر دينارين للسهم وهيئة االستثمار خارج الصفقة

بيع 46% من أسهم »زين« دخل المرحلة النهائية
هشام أبوشادي

بعد أسبوع على تصويت 
العمومية غير  اجلمعية 
العادية لشركة االتصاالت 
املتنقلة )زين( على رفع 
امللكية  القيود عن سقف 
في الش����ركة، دخل كبار 
املالك في الشركة املرحلة 
النهائية لبي����ع 46% من 
أسهمها لصالح مجموعة 
م����ن املس����تثمرين، قال 
تلفزيون »العربية« انهم 
»مستثمرون آسيويون«، 
بينما أشارت مصادر أخرى 

الى ان »صندوق أبوظبي الس����يادي« طرف 
في الصفقة التي تقارب قيمتها ال� 2.9 مليار 

دينار بحسب »رويترز«. 
وبينما أحجم املتحدث باسم »زين« إبراهيم 

عادل عن التعليق واكتفى 
رئيس����ها التنفيذي سعد 
البراك بالتأكيد ل�»رويترز« 
اإلدارة ليس����ت طرفا  ان 
في مباحث����ات البيع وان 
مساهمني في الشركة هم من 
يجرون احملادثات، رافضا 
حتدي����د اجلهة املقصودة 
اذا كانت »ريالينس  وما 
كوميونيكشنز« الهندية، 
قال����ت مص����ادر مطلعة 
ان شركة االس����تثمارات 
الوطني����ة هي التي تقوم 
باملفاوضات نيابة عن عدد 
من كبار العمالء لديها بقيمة دينارين للسهم. 
وأفادت املصادر بأن الهيئة العامة لالستثمار 
لن تقوم ببي����ع حصتها البالغة 26% ضمن 

هذه الصفقة.

األنصـاري: »المواريث« علم 
جليل غفـل عنه الكثيـرون 
رغـم سهــولته وقـلــة 
االختالف الفـقـهي فيه

د.محمد الطبطبائي

ص 20 - 27

نوافذ 

الرمضانية

مشعل الشايع:
 لـو مـا فـي تشـريب

 على السفرة أقـلب 
الدنيــا في البيـت

علي الزبيد

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »االمتياز لالستثمار« في حوار مع »األنباء«

إخفاق  الزبيـد:  علـي 
اإلسالمية  الشـركات 
الخطـأ  إلـى  يعـود 
االئتماني  القـرار  فـي 
واالسـتثماري وعـدم 
التوافـق بيـن آجـال 
واسـتثماراتها ديونها 

التوسع في التراخيص للبنوك اإلسالمية في الكويت خطوة 
ونواة إلنجازات ستظهر ثمارها في السنوات العشر المقبلة

نسـتهدف تحقيـق ربح فـي حـدود 10 إلى %15 
علـى رأس المال الجديـد فـي 2009    ص32 و33

التفاصيل ص3

التفاصيل ص4

التفاصيل ص8

»الصحة« : بدء صرف 
1.5 مليون دينار 

مستحقات العاملين 
بالعيادات المسائية

تبدأ وزارة الصحة اليوم 
في صرف مبالغ س����اعات 
العمل االضافية في العيادات 
املس����ائية باملستش����فيات 
واملراك����ز الصحي����ة ع����ن 
اشهر ابريل ومايو ويونيو 
ويوليو املاضية. وصرح 
ال����وزارة املس����اعد  وكيل 
للشؤون املالية عبدالفتاح 
العسماوي ل�»األنباء« بأنه 
وقع يوم امس على الدفعات 
اليوم  التي سيبدأ صرفها 
ويبلغ اجمالي هذه الدفعات 
نحو مليون ونصف املليون 

دينار.

احد املعلمني يوزع محارم ورقية على طالبات مدرسة خاصة ارتدين االقنعة 
الواقية في اول يوم دراسي

م المعلمين واإلداريين ممتازة   ص9 التربية: نسب دوا
)محمد ماهر(

)متين غوزال(

هوانغ جيمن

الصينـي  السـفير 
لــ »األنبـاء«: ندعم 
طلب الكويت تسوية 
العالقة مع  القضايـا 
العـراق فـي إطـار 
األمـم المتحـدة 
وعبر التشاور الودي 
ص13 بينهمـا   

التفاصيل ص38
تصاعد المواقف النيابية تجاه إنفلونزا الخنازير 

وتوقيع طلب لجنة تحقيق في »مشرف«
تصاعدت املواقف النيابية ازاء قضيتي تعاطي احلكومة مع انفلونزا اخلنازير 
وبداية العام الدراسي وقضية محطة مشرف، حيث أكد النائب م.ناجي العبدالهادي 
ان اجراءات وزارتي الصحة والتربية للعام الدراسي غير كافية، وعبرت د.روال 
دشتي عن تطلعها الى ان يتبنى مجلس الوزراء املقترح املوضوعي بالتدرج في 
بدء العام الدراسي والذي قدم في اجتماع اللجنة الصحية، متمنية من اجلميع أال 
يستخدموا الهلع لدى املواطنني من املرض كجزء من تصفية حسابات شخصية 
وجتاذبات سياسية. من جهة ثانية، وجه النائب مسلم البراك 36 سؤاال برملانيا 
لوزيري الصحة واالشغال حول كارثة مشرف، فيما وّقع 10 نواب طلب تشكيل 

جلنة حتقيق نيابية بشأن تعطل احملطة.


