
 عاطف رمضان ـ عمر راشد
  نفى العضو املنتدب في شركة 
فيفاســــي تيليجنس فريد عارف 
الدين ما تردد بشأن توقف صفقة 
استحواذ كونســــورتيوم تقوده 
«فيفاســــي» على ٤٦٪ من اسهم 
«زين»، مستدركا بالقول: الصفقة 
تسير في إطارها الطبيعي ووفق 
ما مت االتفــــاق عليه مع مجموعة 

اخلرافي.
  وأوضح عارف الدين في اتصال 

هاتفي لـ «األنباء» ان مناقشات جترى حاليا 
مع شــــركتي BSNL وMTNL الهنديتني بشأن 
إيضاحات حول تقييم بعض اجلوانب التجارية 
اخلاصة بالصفقــــة، متوقعا ان يتم التوصل 
الى اتفاق قريبا، وقال ان شركة MTNL تقوم 
حاليا بإجراء تقييم اجلوانب التجارية للصفقة 

لتحديد موقفها، وأكد عارف الدين 
ان مجموعة اخلرافي متضي قدما 

في اجراءات إمتام الصفقة.
  وكان اجتمــــاع قد جرى أمس 
بني نائب رئيس مجموعة اخلرافي 
للنشاط الصناعي وتكنولوجيا 
بــــدر اخلرافي وبني  املعلومــــات 
الســــفير الهندي اســــتغرق اكثر 
من نصف ســــاعة ملـــناقشــة ما 
مت إعالنــــه من قبل الشــــــركتني 
الهنديتني احلكوميتني من انــهما 
لم تقررا بعد الدخول في الصفقة. يأتي ذلك بعد 
اعالن شـــركتي MTNL وBSNL أول من امــس 
انهما لم تتخذا قرارا بعد بشــــأن االنضمـــام 
الى كونســـــــورتيوم يتكون من ٣ شــــركات 
هنديـــــة وماليزي لشــــراء ٤٦٪ من اســـهم 

شــركة االتصاالت املتنقلة «زين». 

فلس
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48

 شعار «زين» 

 خالد الروضان يلبس خوان البورتا البشت

 محمد بن راشد آل مكتوم يدشن انطالق املترو بشراء أول تذكرة

 مترو دبي مشروع كلف ٧٫٦ مليارات دوالر 

 الشيخ أحمد الفهد يسلم الكأس إلى العبي فريق علي ثنيان الغامن 

Al-Anbaa Friday 11th September 2009 - No 12021 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 21 من رمضان 1430 ـ 11 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 الكويت تستحق ولنا رأي
 حمل لقاء ســـمو رئيس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد برؤساء 
التحريـــر أول من أمس العديد من العناويـــن الواعدة التي تبعث 
على التفاؤل، خصوصا ما أثاره ســـموه حول خطة احلكومة التي 
طال انتظارها وســـتطرح على مجلس األمة مطلـــع دور االنعقاد 
املقبل، لتكون منطلقا وإطارا ملرحلة تنموية يتطلع كل أهل الكويت 
إلجنازها، لتالقي رغبة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

في النهوض والتقدم.
  اســـتعرض سمو الشـــيخ ناصر احملمد عددا مهما من املشاريع 
في مختلف امليادين، سيتزامن تنفيذها مع آليات حديثة توفق بني 
سرعة اإلجناز ومعايير اجلودة وضوابط الرقابة بأساليب علمية 
تضمن حتقيق أفضل النتائج والنقلة النوعية املأمولة في مستوى 
اخلدمات العامة وإدارة املشاريع، وهي أمور تستحق احلكومة كل 

التشجيع على تبنيها وتفعيلها وتكريسها.
  ومع تســـليط الضوء على اخلطة ومضامينهـــا، تأتي املرحلة 
األهم وهي توفير اجلو السياســـي املالئم إلقرارها ثم الشروع في 
تطبيقها، ومما ال شك فيه ان ما عدده سمو الشيخ ناصر احملمد من 
مشاريع يجسد طموحات مواطنينا الذين سئموا من حالة اجلمود 
التي فرضتها األزمات السياسية املتعاقبة مبا حفلت به من شحن 

ومزايدات، كان واليزال أبرز ضحاياها مصلحة البلد واقتصاده.
  ما سمعه رؤساء التحرير من رئيس الوزراء هو استعداد كامل 
من احلكومة ملد يد التعاون ملجلس األمة، ألنه ما من أحد في الكويت 
إال ويتمنى ان يرى املشـــاريع التي حتدث عنها سمو الشيخ ناصر 
احملمد تبصر النور، وهي باألساس حزمة جامعة للعديد من املطالبات 
النيابية باسم املواطنني الذين ميثلونهم وتنفيذها سيكون جناحا 

مشتركا يجب ان يكون املسعى والغاية لكل الفرقاء.
  ان حضور الوزراء املعنيني مبلفات اخلدمات العامة كان مؤشرا 
مهما على تأكيد التنسيق احلكومي املطلوب ملواكبة تنفيذ خطة بهذا 
احلجم، ونحن نشكر سمو رئيس الوزراء على دعوتهم ونتمنى ان 
يكون اللقاء الذي اتسم بالصراحة والواقعية منطلقا لسلسلة من 
اللقاءات املماثلة لتكون الصحافة شاهدا على مراحل تقدمي اخلطة 

وتنفيذها بإذن اهللا.
  الكويت تستحق منا جميعا الكثير، وأقل ما نقدمه لها ان نتضامن 
للحفاظ عليها وحتقيق تنميتهـــا وتقدمها وتقدمي مصلحتها على 

أي اعتبار آخر. 

 رئيس الوزراء: أستبعد إيقاف مجلس األمة للمشاريع 
  واالستجواب حق دستوري وال نمانع مناقشة آراء النواب 

 أكد لرؤساء تحرير الصحف المحلية تقديم برنامج عمل الحكومة للمجلس قبل أسبوع من بدء دور االنعقاد

 «فيفاسي»: ال تراجع عن صفقة «زين» وشركتا
   MTNL وBSNL تجريان تقييمًا للجوانب التجارية

 أشارت إلى أن مناقشات تجرى حاليًا مع الشركتين دبي دخلت عصر المترو .. رسمياً 

 الحريري اعتذر عن التكليف.. 
  وأزمة الحكومة اللبنانية تعود لنقطة الصفر

 بيـــروت: رغـــم نصائـــح الرئيس ميشـــال ســـليمان ورئيس 
  مجلـــس النواب نبيه بـــري بالتريث، وحتذيـــرات النائب وليد 
جنبالط من عواقب اخلطوة على مستقبله السياسي الغض، اعتذر 
الرئيس املكلف ســـعد احلريري عن تشكيل احلكومة اللبنانية بعد 
٧٣ يوما من املشاورات املاراثونية، لتعود بذلك االزمة احلكومية الى 
نقطة الصفر. وفيما توقع مصدر واســـع االطالع لـ «األنباء» إعادة 
تكليفه، وبانتظار ان يبدأ الرئيس سليمان املشاورات «االلزامية» من 
جديد، عزا احلريري اعتذاره لـ «اصطدام تشـــكيل احلكومة بحائط 
مسدود». وقال في تصريح صحافي من بيت الدين «طوينا امكانية 
قيام حكومة من لون واحد واتفقنا على مد اليد للتعاون مع اجلميع 
وعلى صيغة اخذت مـــن األكثرية حقها بأكثرية الثلثني وبالنصف 
+١». وقبل اعالن اعتذاره، اتصل الرئيس املكلف ببري البالغه عزمه 
االعتذار. اال ان رئيس املجلس عاجله بالقول «ان هذا القرار ليس لك 
وحدك يا شيخ سعد وأمتنى عليك تأجيل املوضوع يوما أو يومني 

وانا سأسعى الى تسوية مرضية للجميع».
 

 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير  وسط توقعات بإعادة ترشيحه من جديد
في إحدى المدارس األجنبية

 مريم بندق وكونا
  فيما نفـــت وزارة الصحة 
وجود حـــاالت وفيات جديدة 
بإنفلونز اخلنازير، أعلن أمس 
عن إصابة جديـــدة في إحدى 
املدارس األجنبية. وقالت وزارة 
الصحة في بيانها األسبوعي أنه 
مت تسجيل ٣٧٨ إصابة جديدة 
باملرض خالل األسبوع اجلاري، 
موضحـــة ان معظمها إصابات 
خفيفـــة لم تتطلـــب الدخول 

للمستشفى.
  وقال الناطق الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.قيس الدويري 
ان إجمالي عدد احلاالت التي مت 
تسجيلها في البالد منذ أبريل 
املاضي بلغ ٢١٥٧ معظمها حاالت 

بسيطة شفيت متاما. 

اإلمساك ٤:٠٠ اإلفطار ٥:٥٩

 فريـق علـي ثنيـان الغانـم يتـوج بطـًال 
  لدورة أحمد الشـحومي لكـرة اليد  ص٤٥

 أسـماء ٨٥٥٣ طالبـًا وطالبـة مقبوليـن 
  في كليات ومعاهد ودورات «التطبيقي» في 
 ٢٠١٠/٢٠٠٩ للعام  األول  الدراسي  الفصل 

 ص٧ - ١٥ 

نـادي   رئيـس 
يضفي  برشـلونة 
حماسـيًا  جـوًا 
مباريـات  علـى 
دورة عبـداهللا 
الـروضان  ص٤٦

 دبي ـ وكاالت: دشـــن نائب 
رئيس دولـــة اإلمارات رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي سمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
األربعاء املاضي رسميا مترو 
البالغة تكلفته ٢٨ مليار  دبي 
درهم إماراتـــي (٧٫٦ مليارات 

دوالر).
  بدأ حفل افتتاح املشـــروع 
من محطة مول اإلمارات بقيام 
سمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بشراء أول تذكرة مترو 
رسمية لتنطلق أولى عرباته في 
الساعة التاسعة وتسع دقائق 
يوم األربعاء املوافق ٢٠٠٩/٩/٩ 
وذلك تأكيدا للمفارقة التاريخية 
حتى ال ينسى حدث بهذا احلجم، 
كما علقـــت صحيفة «اإلمارات 

اليوم».
  وشهد احلفل تثبيت قطعة 
ضخمة من درهم إماراتي ذهبي 
طبع على الوجه األول صورة 

للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
فيما يحمل الوجه اآلخر للدرهم 
صورة للمترو احتفاال باملناسبة 
التي قال عنها محمد بن راشد 

آل مكتوم: «إن انطالقة املترو 
تشـــابه طيران أول طائرة من 
اإلمـــارات أو إنزال أول حاوية 

في ميناء دبي».

 التفاصيل ص ٤٣

 التفاصيل ص ٣٤

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الوزراء ورؤساء حترير الصحف احمللية لدى لقائه بهم ظهر أمس األول األربعاء 

 من أجواء اللقاء 
 يوسف خالد المرزوق

  استبعد سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ان يقوم مجلس األمة بعرقلة 
مشاريع احلكومة التنموية مكتفيا بالقول 
«أستبعد ذلك ألن لدينا أدواتنا الدستورية 
واذا كانــــت لدى أعضــــاء مجلس األمة 
آراء فنحــــن ليس لدينا أي مشــــكلة في 
املناقشة». وشدد خالل لقائه مع رؤساء 
حترير الصحف اليومية بحضور وزراء 
التربية واألشغال والصحة والكهرباء واملاء 
واإلعالم بالوكالة وشؤون مجلس الوزراء 
أمس األول األربعاء، على ان «االستجواب 
حق دستوري اجلميع يحترمه» الفتا الى 
ان احلكومة ماضية في اعداد برنامج عملها 
وارســــاله الى رئيس مجلس األمة قبل 
اسبوع من بداية دور االنعقاد ليتسنى 

للنواب مناقشته وفق اآللية املتبعة.
  قضيتا محطة مشــــرف وبــــدء العام 
الدراســــي كانتا حاضرتــــني بقوة خالل 
اللقاء، حيث أكد سمو رئيس الوزراء ان 

احلكومة لن تتهاون مع املخطئني وسوف 
يتحملون مسؤولياتهم اجلنائية.

  وزاد: «احلكومة لم تتراجع عن قرار 
تأجيل بدء العام الدراسي بل تركت األمر 
بني وزيري التربية والصحة ليدرســــاه 
وفــــق التقارير الصحية والفنية». وقال 
احملمد: نســــعى إليجاد آلية مناسبة في 
اعداد وتنفيذ املشاريع احلكومية تضمن 
احلفاظ علــــى املال العام ووضوح ودقة 
العقود (تي.او.ار)  املواصفات وشروط 
وسرعة اجنازها بجودة عالية والتركيز 
على جوانب التشــــغيل والصيانة بأداء 
مرتفع وتأمني متطلبات اجلهات الرقابية 

مع االلتزام بأحكام القوانني.
  ودعا رئيس احلكومة رؤساء حترير 
الصحف إلى التفكير جديا في وضع ميثاق 
شــــرف للصحافة بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني على ان يعتمد ميثاق شرف 
الصحافة املهنية والنقد البناء بعيدا عن 

التجريح الشخصي.

 > بيان حكومي: قدم سمو الشيخ ناصر احملمد 
بيانا وافيا باملشروعات احلكومية في قطاعات 

التعليم والكهرباء واملاء والرعاية الصحية.
  > جدية احلكومة: شدد سمو رئيس الوزراء على 
«جدية احلكومة في تطبيق القانون ومعاقبة 

املقصرين».
  > طروحات سلبية: أبدى رئيس الوزراء عتبه على 
طروحات صحافية قال انها «زادت من مخاوف 
املواطنني ألنها طروحات سلبية تفتت املجتمع 

الى طوائف وقبائل وجهات جغرافية».
  > انتقاد ال يخدم روح التفاؤل: رغم تأكيده على حرية 
التعبير التي تتوافر في الكويت، إال ان سمو 
الشيخ ناصر احملمد أبدى استغرابه ألن بعض 
الصحف جتاهلت تقرير األمم املتحدة عن التنمية 
البشرية الذي وضع الكويت في مقدمة الدول 
العربية، فيما أبرزت تقريرا اقتصاديا تراجعت 

فيه الكويت تراجعا ضئيال في جانب التنافسية 
رغم أنها مازالت في مقدمة الدول العربية، مشددا 

على ان ذلك انتقاد ال يخدم روح التفاؤل.
  > الشمالي ناب عن العبداهللا : غاب عن اللقاء وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشـــيخ أحمد العبداهللا 
حلضوره اجتماع أوبيك في ڤيينا وناب عنه 
وزير املالية مصطفى الشمالي  باعتباره وزيرا 

لإلعالم بالنيابة. 
  > ٤٠٠ سؤال برملاني: أشار الوزير الشمالي خالل 
اللقاء الى تسلمه ما يقارب الـ ٤٠٠ سؤال برملاني 
يحتاج الرد عليها لوقت للبحث والتمحيص.

  > لنبتعد عن املبالغة: ناشد وزير الصحة د.هالل 
الساير «الصحافة» منح الوزراء بعض الوقت 
لشـــرح العوائق التي تعترض عملهم قائال:  
«ننتظر منها املســـاندة والتقدير والبعد عن 

املبالغة والتهويل». 
 التفاصيل ص١٦و١٧

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا اللواء ناصر الدعي بحضور سمو ولي العهد 

 األميـر لقـادة ومنتسـبي الحـرس الوطنـي: جهودكـم
   في الذود عن مقدرات الوطن تبعث على الفخر واالعتزاز ص٣


