
هشام أبوشادي ـ عمر راشد
جنح القائمون على صفقة »زين« في 
إحاطتها بسياج من السرية والكتمان، 
األمر الذي مكنها من إحداث املفاجأة حني 
مت اإلعالن عن أطرافها املباشرين، وأنهم 

جميعا آسيويون بعيدا عن اخلليج.
وأعلن نائ���ب رئيس مجلس إدارة 
مجموعة اخلرافي للنشاط الصناعي 
وتكنولوجيا املعلومات م.بدر اخلرافي 
بحضور ممثل حتالف 3 شركات هندية 
ورجل األعمال املاليزي مختار البخاري، 
أنه مت االتفاق على بيع 46% من أسهم 
»زين« بس���عر دينارين بقيمة تقارب 
ال� 13.7 مليار دوالر، علما ان الصفقة 
أتعاب ش���ركة االستثمارات  تتضمن 
الوطنية التي تقرر ان تقوم مبتابعة 
إجراءات االتف���اق. ووفقا لتوجيهات 
رئيس املجموعة ناصر اخلرافي، فإن 
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الموجة الثانية إلنفلونزا الخنازير تهدد ثلث سكان الكويت
الخرافي يدعو مكتب المجلس لمناقشة تصريحات حماد حول »المكلسن« .. والعفاسي يكشف عن إلغاء نظام الكفيل لشرائح معينة من الوافدين بضوابط محددة

القحطـانـي: اشـتراط وزارة العدل 
والنفسية  الشـرعية  الدورات  اجتياز 
نسـبة  يقلل  الـزواج  فـي  للراغبيـن 
الطـاق ويحفـظ اسـتقرار األسـرة

تجربة  الشعرية  المسـابقة  الدوسري:   حمود 
كبيرة للشـاعر ولكنهـا تظلم الشـعر أحيانًا

ناصـر بن دهيم:  المسـابقات الشـعرية 
نقلـة نوعيـة..  وتجربــة  من نـوع آخر

مأكول الهنا

ص 20 - 28
الرمضانيةنوافذ 

العنزي: أصبح المسلمون يتسّولون األمن واألمان من الشرق والغرب
الماص: تقوى اهلل تعالى هي أساس نزول النصر على المسلمين
العمر: مقاومة النفس أعظم ميدان لتدريب المجاهد على مقاومة األعداء

محمد العمرد.بدر املاصد.سعد العنزي

هـل مازال 
رمضان شهر 
انتصـارات 
المسلمين؟

كفتة 
الديك

 الرومي

يوميات

فـنــان 
صـائم

شعلة:  أتفاءل 
بأيام شهر 
رمضان 
المبارك

حاتم بن عرفة نجح 
في إقناع مدربه 
ديشان بالسماح 
له بالصيام

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس نادي برشلونة خوان البورتا بحضور املستشار بالديوان األميري محمد أبو احلسن 
م.بدر اخلرافي يتبادل وثائق مع فريد عارف الدين ممثل املشترين 

ويبدو السفير الهندي في الكويت أجاي ماليرتا 

األمير: تطبيق القانون بصورة عادلة مسؤولية 
يتحملها منتسبو »الداخلية« لترسيخ األمن واالستقرار

اقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد القائد االعلى للقوات املسلحة بقصر 
دسمان مساء امس االول وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد مأدبة 
افطار على شرف وزير الداخلية الفريق ركن 
متقاعد الشيخ جابر اخلالد وكبار القادة في 
وزارة الداخلية، واكد سموه على اهمية الدور 
املنوط مبنتسبي وزارة الداخلية في خدمة 
الوطن واملواطنني، مش����ددا على ان االمن 

واألمان هما مس����ؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتقهم، مؤكدا سموه على ان تطبيق القانون 
بصورة عادلة على اجلميع ومن دون استثناء 
هو مسؤولية أخرى يتحملونها لترسيخ 

األمن واالستقرار في وطننا العزيز.
هذا واس����تقبل صاحب الس����مو األمير 
الحقا رئيس نادي برشلونة خوان البورتا 
الذي ي����زور الكويت بدعوة م����ن اللجنة 
املنظ�مة لدورة املرحوم عبداهلل مش����اري 

الروضان.

صاحب السمو استقبل رئيس نادي برشلونة

مريم بندق - ليلى الشافعي - حنان عبدالمعبود 
سامح عبدالحفيظ

وسط االنشغال الرسمي والشعبي 
بتطورات وتداعيات انفلونزا اخلنازير 
اتخذ وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
خطوة جديدة في طريق الغاء نظام 
الكفيل، فقد اعلن الوزير ان الشؤون 
بصدد الغاء نظام الكفيل لفئات معينة 
من الوافدين تتوافر فيهم شروط عديدة 
منها االلتزام بالقوانني، ونظافة السجل 
األمني، واالقامة في الكويت ملدة معينة 
)سيتم حتديدها الحقا( دون النظر الى 
جنسيات هذه الفئات، واضاف: ان نظام 
الكفيل ضد احلرية االنس���انية، الفتا 
الى التوجه النشاء هيئة حكومية غير 
ربحية الستقدام العمالة ومتابعتهم.

انفلونزا  ال���ى تداعي���ات  وعودة 
اخلنازير فقد مت تداول اخبار عن وفاة 
سادسة ملواطنة اربعينية سجلت في 
مس���توصف منطقة العارضية مساء 
اول من امس ولم تؤكد وزارة الصحة 
اخلبر حتى مثول اجلريدة للطبع، كما 

مت تسجيل اصابة معلمة باملرض، فيما 
اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود ان الوزارة 
تدرس وضع دوام مسائي ايام العطل 
لتعويض الطلبة الذين شملهم تأجيل 
الدراسة واملصابني. على الصعيد نفسه 
توقع استشاري املنظمة البريطانية 
حلماية الصحة العام���ة اصابة ثلث 
سكان الكويت وبريطانيا خالل املوجة 

الثانية للوباء.
من جانب آخر، دعا رئيس مجلس 
األمة جاس���م اخلرافي مكتب املجلس 
لالجتماع ملناقشة تصريحات رئيس 
جلنة الفحم املكلسن النائب سعدون 
حماد، مؤكدا رفضه املطلق ألي اتهامات 
من جلن���ة حتقيق لم تتبلور اعمالها 
بعد، مش���ددا على ض���رورة االلتزام 

بالالئحة. 
وأوضح اخلرافي في تصريح صحافي 
انه سيدعو في وقت الحق اعضاء اللجنة 
للتباحث معهم حول تصريحات رئيس 

اللجنة.

قبول 8545 طالبًا 
وطالبة في »التطبيقي«

مجلس الوزراء يبحث نقل سكراب أمغرة

محمد المجر
اعل���ن العميد املس���اعد 
للقبول والتسجيل بالهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب علي املطاوعة ان 
عدد الذي���ن اعتمد قبولهم 
الهيئة د.يعقوب   مدير عام 
الرفاعي في كليات ومعاهد 
الهيئة للف��صل االول لل��عام 
الدراسي 2010/2009 يبلغ 

8545 طالبا وطالبة.

بداح العنزي
ذكرت مصادر مطلعة أن موضوع نقل موقع 
سكراب أمغرة احلالي الى موقع آخر مطروح حاليا 
على مجلس الوزراء. وقال املصدر إن املجلس سبق 
ان كلف اللجنة األمنية بإيجاد املوقع اجلديد على 
ان يكون بعيدا عن املناطق السكنية. وأوضح ان 
كال من البلدية وهيئة الصناعة واللجنة األمنية 
اقترحت نقل املوقع ليكون خارج منطقة اجلهراء 
خاصة بعد تنفيذ مشروع مدينة سعد العبداهلل 
والت���ي أصبحت بالقرب من هذا الس���كراب وما 
ينت���ج عنه من آثار بيئي���ة إضافة إلى احلرائق 
التي يشهدها بني فترة وأخرى مما يسبب مشكلة 

لقاطني تلك املنطقة اجلديدة.

70% من مساهمي »زين«
مشمولون بالصفقة التاريخية

ملوح احلربي
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»األنباء«:  لــ  الحربـي  ملـوح 
تكريـم منقـذي ضحايا حريق 
ص30 الفطر  عيـد  بعـد  العيون 

عبدالعزيز املشاري
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المشـاري: مجلس حـي لتطوير 
اليرمـوك واالرتقـاء بالخدمـات 
ص19 للمواطنيـن  المقدمـة 

ضخ  »الصرف الصحي« في البحر انخفض  بنسبة %50 

غرينسبان يتوقع أزمة مالية جديدة

اعلن نائب املدير العام في الهيئة العامة للبيئة الكابنت علي حيدر أمس ان 
معدالت س���كب املياه في البيئة البحرية انخفضت بنسبة 50% بفضل اجلهود 
املكثفة التي تقوم بها اجلهات املعنية. وقال حيدرأنه بالتعاون مع »األشغال«  

مت التوصل الى خفض صرف املياه الى البحر بنسبة %50.

لندن � كونا: توقع الرئيس السابق ملجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك املركزي 
االميركي( آالن غرينس���بان ان يشهد العالم ازمة مالية جديدة. قائال ان »االزمة 
ستحدث مجددا ولكنها ستكون مختلفة«. واضاف انه كان يتوقع حدوث االزمة 
املالية نتيجة فترة طويلة من االزدهار، مشيرا الى انه في الوقت الذي قد تستمر 
فيه االزمة لبعض الوقت اال ان االقتصاد العاملي »سيتخطاها« في النهاية. وتأتي 
تصريحات غرينس���بان بعد عام واحد من انهيار بنك ليمان براذرز االستثماري 
األميرك���ي وما تاله من وقوع ازمة مالية عاملية ودخول العالم في دوامة الركود 

االمر الذي وصفه بأنه »طبيعة بشرية«.

من هم المساهمون الجدد؟
يضم كونسرتيوم صفقة »زين« 3 شركات هندية هي »فافاسي« و»بهارات سانشار نيجام« و»ماهنجار 

تليفون نيجام« ورجل األعمال املاليزي مختار البخاري.

قادت مفاوضات الصفقة شـركة »فافاسي« ويرجع تاريخ انشائها إلى 9 سنوات مضت وهي تعمل 
في مجاالت مختلفة منها االتصاالت والعقارات وموارد الطاقة املتجددة.

أما شركة »بهارات سانشار« فهي واحدة من كبرى الشركات احلكومية في الهند وهي غير مدرجة 
في البورصة وتعد أكبر شركة اتصاالت هندية وثالث اكبر مشغل لاتصاالت املتنقلة هناك.

يعد البخاري من أغنى الشخصيات اآلسيوية وفقا الستطاع »فوربس« واملالك الرئيسي ملجموعة  
البخاري التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات تغطي أنشطتها مجاالت النقل واخلدمات اللوجستية 

والزراعة والبنية التحتية وتطوير العقارات وتوليد الطاقة والشؤون الهندسية.

التفاصيل ص6 و8 و12

التفاصيل ص3 و43

التفاصيل ص6

عبدالوهاب املنصوري
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الذكي  المحامي  المنصـوري: 
يمّهد الطريق لتحقيق مصلحته 
ص31 مـوكلـه   ومـصلحـة 

)محمد ماهر(

70% من عدد مساهمي الشركة سيكونون ضمن 
االتفاق مع إعطاء األولوية لصغار مساهمي 

التفاصيل ص36 و37الشركة.


