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Al-Anbaa Sunday 4th October 2009 - No 12044 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 15 من شوال 1430 ـ 4 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 «MTNL»و «BSNL» :بدر الخرافي 
تؤكدان اهتمامهما بالمشاركة 
  في شراء ٤٦٪ من أسهم «زين»

 أعلن نائـــب رئيس مجموعـــة اخلرافي م.بدر  
اخلرافي أنه تلقى رسالة رسمية موجهة الى شركة 
االتصاالت الهندية «فافاسي» تفيد بأن الشركتني 
الهنديتني BSNL وMTNL مازالتا مهتمتني باملشاركة 
في صفقة شراء ما يصل الى ٤٦٪ من أسهم «زين»  
من مجموعة اخلرافي، على ان تتم املشاركة بعد القيام 
باالحترازات الواجبة فيما يتعلق بالتقييم العادل 
واحلصول على التراخيص واملوافقات الضرورية 
من احلكومة الهندية. وأضاف نائب الرئيس ان األيام 
القليلة املقبلة ستشهد اتخاذ كل اإلجراءات املطلوبة 
من قبل مســـاهمي «زين» إلعـــداد غرفة البيانات 
للمشترين احملتملني للبدء بإالجراءات االحترازية 
الواجبة حسب العقد املوقع مسبقا مع «فافاسي» 
في ٢ سبتمبر ٢٠٠٩. اجلدير بالذكر ان هذه الرسالة 
تبدد الشكوك التي أثيرت خالل الفترة املاضية حول 
جدية العمالقتني الهنديتني في االنضمام الى احتاد 

املشترين احملتملني. 

 قطر تغرد خارج السرب بنمو قدره ١٨٫٢٪ في ٢٠٠٩

 البنك الدولي يتوقع انكماش االقتصاد 
الكويتي بنسبة ١٫٢٪ العام الحالي

 اسطنبولـ  رويترز: توقع البنك الدولي انكماش االقتصاد الكويتي بنسبة 
١٫٢٪ والســـعودي بـ ٠٫٩٪ العام احلالي، فيما توقع منوا نسبته ٤٪ ملنطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا في ٢٠١٠، وقال ان سعر النفط املتوقع سيبلغ 
٦٣ دوالرا في العام املقبل، االمر الذي ســـيكفي لتفادي ازمة كبيرة في الدول 

املنتجة للخام.
  واعتبر «البنك» في تقرير له ان قطر ســـتغرد خارج الســـرب بنمو قدره 
١٨٫٢٪ فـــي ٢٠٠٩ و١٦٫٢٪ في ٢٠١٠ مع بدء االنتاج من مجمعات جديدة للغاز 

الطبيعي املسال.
 

 أوباما لم يحقق معجزة لصالح مدينته شيكاغو
   وفوز ريو باستضافة أولمبياد ٢٠١٦ أفرح العالم الثالث

 وكاالت: اجتاحت دول العالم الثالث 
وأميركا اجلنوبية فرحة عارمة مساء 
أمس األول مع اإلعالن عن اختيار ريو 
دي جانيـــرو البرازيلية الســـتضافة 
أوملبياد األلعـــاب الصيفية ٢٠١٦ بعد 
منافسة شديدة مع شيكاغو وطوكيو 
ومدريد. وأكبر فرحة على ما يبدو كانت 
تلك التي غمرت الرئيس البرازيلي لوال 
دا سيلڤا الذي انهمرت الدموع من عينيه 
مـــع إعالن النتيجة، حـــني قال: «لدي 

رسالة لصديقي رئيس وزراء إسبانيا 
ثاباتيرو وللرئيس أوباما ورئيس وزراء 
اليابان هاتوياما، أقول لهم: اعذروني 
ألني سعيد وأنتم حزينون، لكن أميركا 
استضافت األلعاب ٤ مرات وإسبانيا 
واليابان مرتني، أما نحن فهذه أول مرة، 
إذن لطاملا كنتم سعداء ونحن حزينون 
للغاية». وبينما انهالت برقيات التهنئة 
علـــى البرازيل، وأبرزهـــا من الزعيم 
الكوبي فيديل كاســـترو الذي وصف 

اختيار ريو بأنه «انتصار للعالم الثالث» 
ومن رئيس ڤنزويال هوغو تشـــاڤيز، 
أكد الرئيس أوباما أنه ورغم شعبيته 
الكبيرة حول العالم إال أنه ال يستطيع 
اجتراح املعجزات حتى لو كان رئيس 

أقوى دولة في العالم.
  لكـــن أوباما قبل اخلســـارة بروح 
رياضية وهنأ ريـــو، خاصة أنها أول 
مدينـــة أميركية التينية تســـتضيف 

األلعاب.

ــم كرتوني لزوجته ميشيل وهي ترتدي  مواطن برازيلي يقلد الرئيس أوباما أمام مجس
   شعار «ريو» بدال من مدينتهما شيكاغو في إشارة إلى أحقية ريو بالفوز    (رويترز) 

ــتضافة ــرف اس ــالن عن فوز ريو بش ــة بعد اإلع ــة عارم ــة برازيلي  فرح
  أوملبياد ٢٠١٦          (رويترز) 

 برئاسة المحافظ وأمانة عامة مركزية ُيطلق عليها «المجلس األعلى للمجالس الستة» وإلغاء مسمى األمين العام واستبداله بمنصب مدير إدارة

 «بلدي ٢٠٠٩» آخر المجالس .. والبديل «٦ بلديات محافظات»
 بداح العنزي

  كشـــفت مصـــادر مطلعة ان 
مجلس األمة ســـيبحث مشروعا 
إلنشاء مجالس بلديات احملافظات 
بديال عن املجلس البلدي. وقالت 
املصادر لـ «األنباء» ان هذا املشروع 
يتضمن إنشاء ٦ مجالس محافظات 
تكون برئاســـة احملافظني كل في 
احملافظـــة التابعة له، اضافة الى 
وجود أمانة عامة مركزية يطلق 
عليها «املجلس األعلى للمجالس 
أنه خالل هذا  الســـتة». وذكرت 
املشروع سيتم إلغاء مسمى األمني 
العام للمجلس وسيكون بديال عنه 
مدير إدارة. وأشارت املصادر الى 
ان املجلس البلدي احلالي(٢٠٠٩) 
ســـيكون آخر املجالـــس البلدية 
متهيدا لتطبيق مجالس البلديات 
رغم أنه يعتبر ثاني مجلس بعد 
تطبيق القانون ٢٠٠٥/٥. وبررت 
املصادر اللجوء الى هذا املشروع 
بأنه نتيجة للمطالبات واالنتقادات 
املتكررة جـــراء التطبيق الفعلي 
لهذا القانون والذي اعتبره أعضاء 
املجلس البلدي سلبا الختصاصاتهم 
وتأكيدهم ان املجلس أصبح حاليا 
استشاريا الرتباط قراره مبوافقة 
وزير الدولة لشؤون البلدية. جتدر 
اإلشـــارة الى ان رئيس املجلس 
الســـابق عبدالرحمن احلميدان 
سبق أن عرض على مجلس الوزراء 
عام ٢٠٠٦ دراسة تتعلق مبجالس 
بلديات احملافظات. من جانب آخر، 
ذكرت املصادر ان مشروع بلديات 
احملافظات فكرة ناجحة طبقت في 
العديد من الدول وتساهم في خلق 
تنافس في تقدمي املشاريع التنموية 

بني احملافظات. 

 ص٣٦ و٣٧

 «دار االستثمار» تعّين 
«غرانت» ضابطًا إلعادة 
الهيكلة المالية     ص٣٢

 رئيــس مجـلس اإلدارة 
المـنـتـدب  والعـضــو 
«رساميــل»  لشـركـة 
«األنباء»:  مـع  حـوار    في 

 الطـواري: طبيعة عمل 
الشركـات اإلسالميـة 
على  االنكشاف  جّنبتها 
األصــول المسمـومة 
وتعثـــر بعضهـا ناتج 
اإلدارة  ســوء  عــن 

 أتــوقـــع خــروج 
األزمـة  مـن  الكويـت 
بدايـة العـام المقبـل

 عصام الطواري 

 الكليات والمعاهد استعدت بغرف مالحظة وتوفير المعقمات

 ٦٤ ألف طالب وطالبة يبدأون الدراسة
  في الجامعة والتطبيقي بمواجهة إنفلونزا الخنازير

 بيان عاكوم ـ محمد المجر
  فيما يبدأ نحو ٦٤ الف طالب وطالبة 
موزعــــني على اجلامعــــة والتطبيقي 
عامهم الدراســــي ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠ في ظل 
هواجــــس من ارتفاع نســــبة الغياب 
بســــبب انفلونزا اخلنازير، استعدت 
املؤسستان االكادمييتان ملواجهة املرض 
بتجهيز الكليات واملعاهد بغرف مالحظة 
ورفع مستوى النظافة وتوفير املعقمات 
الالزمة وتنظيم الندوات التوعوية تباعا 
الى جانب التنسيق مع اجلهات املعنية 

 (أسامة البطراوي)  احد العمال في اجلامعة يخضع للكشف قبل بدء دوامه امسبهذا اخلصوص. 

 «الكهرباء»: مناقصة العدادات 
مسبقة الدفع خالل أيام

 دارين العلي
  تطـــرح وزارة الكهرباء واملاء خالل األيام املقبلة 
مناقصة ملشروع العدادات املسبقة الدفع حيث أعطى 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشـــريعان التوجيهات 
لالسراع في اعداد مشروع استبدال العدادات امليكانيكية 
املســـتخدمة في الوقت احلالي بأخرى اكثر تطورا 
ذات دفع مســـبق، على ان يتم تطبيق هذا املشروع 
على فئات النشـــاط االستثماري والتجاري ومن ثم 
االسراع في اعداد مشروع أنظمة العدادات احلديثة 

 التفاصيل ص٣ والتي تالئم طبيعة السكن اخلاص. 

 بواقع ٣ مطالبات حكومية و٥ لقطاع النفط و٢ للبيئة

 سبيكة العبدالرزاق لـ «األنباء»: ٢٤٫٨ مليار دوالر 
التعويضات المتبقية للكويت تلّبي ١٠ مطالبات
 الكويت تتسـلم دفعة جديدة من التعويضات الشهر الجاري

 تعويض «البـدون» بيد األمـم المتحدة وال دخـل للهيئة فيه
 فرج ناصر

  في ظل سعي العراق 
للخـــروج مـــن الفصل 
الســـابع وفي ظل بروز 
التعويضـــات  ملفـــات 
واحلـــدود واملفقودين 
الكويتية،  واملمتلـــكات 
أكدت املدير العام للهيئة 
العامة لتقدير التعويضات 
العبدالرزاق ان  سبيكة 
قرار مجلـــس األمن في 
التعويضات ملزم  شأن 

للعراق.
  وقالت العبدالرزاق إن إجمالي التعويضات 
املتبقية للكويت لدى األمم املتحدة يبلغ ٢٤٫٨ 
مليار دوالر، تتمثل في ١٠ مطالبات بواقع 
٣ مطالبـــات حكومية و٥ لقطاع النفط و٢ 
للبيئة، مشـــيرة إلى أن الصرف يتم كل ٣ 
أشهر حسب البرنامج املعمول به في جلنة 

األمم املتحدة للتعويضات.
  وأوضحت أنـــه ال يوجد أي تأخير في 

الدفعـــات، مؤكـــدة أن 
الكويت تســـلمت آخر 
دفعة مـــن التعويضات 
في نهاية يوليو املاضي 
وستكون الدفعة املقبلة 

خالل الشهر اجلاري.
  وحول املدة احملددة 
النهاء عمل الهيئة قالت 
العبدالـــرزاق إن الهيئة 
مستمرة في عملها حتى 
يكتمل تعويض الكويت 
عـــن جميـــع املطالبات 
املقرة مبا فيها املطالبات 
البيئية، الفتة إلى أن مدة استكمال مبالغ 
التعويضات حتكمها نســـبة االســـتقطاع 

املخصصة لصندوق التعويضات.
  وفيما يتعلـــق بتعويض غير محددي 
اجلنســـية مـــن املقيمـــني بالكويت بينت 
العبدالرزاق أن هذا القرار حددته األمم املتحدة 
وليس لهيئة التعويضات أي ســـلطة في 

حتديد مبلغ التعويض. 

 سبيكة العبدالرزاق

 التفاصيل ص ٩ 

 دراسة سيكولوجية الختيار اسم العملة الخليجية 
الموحّدة.. والدينـار والريال األكثـر حظاً     ص٤٠ 

 التفاصيل ص١٢و ١٣ 

 م.أحمد الشريع 

 «مـردم النفايـات» إضافـة جديدة
   إلى االنتهاكات الخطيرة في أم الهيمان

 الروائح الكريهة تحيط بـ ٤٠ ألف مواطن 
والسموم تغزو أجسامهم     ص١٠ و ١١ 

 رئيس اللجنة البيئية 

بمنطقة علي صباح السالم 

م.أحمد الشريع  في حوار 

شامل  مع «األنباء»:  

 التفاصيل ص٤٠ 

 التفاصيل ص٤٥ 


