
أحمد يوسف ـ محمود فاروق
قالت مص���ادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان 3 شركات 
عاملية جتري مفاوضات 
بش���كل منف���رد لش���راء 
»زين أفريقيا«، مش���يرة 
الى ان الش���ركات الثالث 
هي »ڤيڤندي« الفرنسية، 
»ڤوداف���ون«، و»فرانس 
تليكوم«، وان قيمة الصفقة 

تتراوح ب���ن 11 و12 مليار دوالر. وأكدت مصادر 
مطلعة ل� »األنباء« رغبة مجموعة االتصاالت املتنقلة 
»زين« في بيع أصولها في أفريقيا، والتي كانت قد 
توقفت على خلفية طلب ومماطلة كونسورتيوم 
هندي � ماليزي تأجيل البت في األصول األفريقية 
حلن اكتمال إمتام الصفقة التي كانت مزمعة لشراء 

46% من املجموعة.

»ڤيڤندي« و»ڤودافون« و»فرانس تليكوم«
تفاوض لشراء »زين أفريقيا« بـ 11 ـ 12 مليار دوالر

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 24 من صفر 1431 ـ 8 فبراير 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56
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راشد العليمي: الحب ليس 
معسـولة  كلمات  مجـرد 
وعالقة باهتة  بل مشاعر من 
والتفاهم  والرحمة  المودة 
ص24 الزوجيـن   بيـن 

اعتماد تعديالت »المعسرين«.. وحلول »البدون« بملعب »األعلى للتخطيط«
مريم بندق

كش���فت مص���ادر مطلعة في 
تصريحات خاصة ل���� »األنباء« 
الوزارية  اللجنة االقتصادية  ان 
اعتمدت تعديل ش���روط قانون 
املعسرين لشمول املتعثرين الذين 
يبلغ مجموع أقساطهم الشهرية من 
إجمالي الراتب نسبة ال� 40% مبا 
فيها قسطا التأمينات االجتماعية 

وبنك التسليف.
وقالت املصادر ان التعديل جاء 
بناء على تقري���ر رفعته اللجنة 
الثالثية الت���ي تتكون من نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادي���ة ووزي���ر التنمي���ة 
واإلس���كان الش���يخ أحمد الفهد، 
املالية مصطفى الشمالي  ووزير 
ومحافظ البنك املركزي الش���يخ 
سالم العبدالعزيز. وأوضحت  ان 
التعدي���الت اجلديدة نصت على 
زيادة ميزانية الصندوق الى مليار 
دينار مبدئيا، مع وقف الدعاوى 
القضائية ض���د املتعثرين الذين 
يسجلون في الصندوق وإعادة فتح 
باب التسجيل في الصندوق وحق 
االقت���راض مجددا بحيث ال يزيد 

مجموع األقساط القدمية واجلديدة 
على نسبة 50% من الراتب.

وزادت املصادر ان اللجنة رفعت 
تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء 
ملناقشته ومن ثم اعتماده وإحالته 
الى مجلس األمة ليتسنى للجنة 
املالية البرملانية مناقشته ورفع 
تقرير للمجلس مجددا، مشيرة الى 
ان املجلس أعطى الضوء األخضر 

للجنة بإقرار هذه التعديالت.
هذا، ورحبت مصادر برملانية 
بإقرار هذه التعديالت التي سبق 
أن وافقت عليه���ا اللجنة املالية 
البرملانية ورفضتها احلكومة في 

وقت سابق.

من جهة ثانية وفي تأكيد ملا 
انفردت بنش���ره »األنباء« في 14 
يناير املاضي، قال س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد ان املجلس األعلى للتخطيط 
يتولى قضي���ة البدون. واضاف 
سموه ان احالة موضوع دراسة 
اوضاع املقيمن في البالد بصورة 
غير قانونية الى املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية للدراس���ة 
وتقدمي التصورات ملعاجلة هذه 
احلالة بصورة نهائية ما هو إال 
تأكيد م���ن احلكومة على اهمية 
دور هذا املجل���س في منظومة 

العمل العام.

»االقتصادية الوزارية« أقّرت شمول المتعثرين الذين يبلغ مجموع أقساطهم الشهرية من إجمالي الراتب %40

األنباء  االقتصادية

»مستوى الخدمة في الكويت« .. عنوان الزاوية التي تقدمها شركة 
آيديليتـي لالستشـارات أسـبوعياً بالتعاون مع »األنبـاء«    ص41

تحديها  تصّعـد  إيران 
للغـرب وتعلـن بـدء 
اليورانيوم  تخصيـب 
ص50    %20 بنسـبة 

نشـر تشـكيل »األعلى للبترول« بالجريدة الرسمية ص48

الدويري: صرف بدالت الهيئة التمريضية نهاية مايو  ص4

الشارخ لـ »األنباء«: قبول 17 كويتية في المعهد الديبلوماسي

العراق: أزمة استبعاد البعثيين تشعل المشهد االنتخابي
بغداد � أ.ف.پ: مازالت ازمة استبعاد مرشحن من االنتخابات 
التشريعية تشعل املشهد العراقي، فقد شهدت العديد من احملافظات 
العراقي����ة امس تظاهرات رافضة لقرار هيئة التمييز مبش����اركة 
البعثين في االنتخابات، فيما ادى الس����جال حول املوضوع الى 
إعالن مجلس النواب تأجيل عقد جلسته الطارئة التي دعا اليها 

رئيس الوزراء نوري املالكي لبحث االزمة الى اليوم.

عراق��ي يحمل علما أميركيا دمغ بكلمة البعث عوضا ع��ن النجوم خالل مظاهرة في بغداد 
احتجاجا على إلغاء قرار حظر مش��اركة البعثيني في االنتخابات التشريعية املقبلة )أ.ف.پ(

بيان عاكوم
كش���ف مدير املعهد الديبلوماس���ي السفير 
عبدالعزيز الشارخ عن قبول 59 متدربا جديدا 
في املعهد الديبلوماس���ي من ضمنهم 17 متدربة 

كويتية.

وقال الشارخ ل� »األنباء« ان معظم املقبولن 
متخصص���ون في مجال القان���ون، واضاف: مت 
قبول هذه الدفعة قبل بدء البرنامج في اكتوبر 
املاضي، الفتا الى ان العدد االجمالي للمتدربن 

من اجلنسن اصبح 106 متدربن.

التفاصيل ص29+28

ندوة »األنباء« حول »البيئة ومصانع الشعيبة وتلوث أم الهيمان«: 
البيئة والتنمية يمكن أن تجتمعا في مسار واحد )2 - 2(

د.علي العمير: القطاع النفطي 
ُيدّلل وُيعطى الفرصة باتفاقية 
دوالر  مليـون   12 بقيمـة 
بموجبها يتراخـى  أن  نخاف 

»البيئـة«  نطالـب  صالـح:  محمـد 
بالتعامـل مـع الصناعيين بأسـلوب 
وليسـت  معهـم  بأنهـا  ُيشـعرهم 
ضدهم ولتبتعد عن التشدد والتصّيد

ترضى  لـن  المضحـي:  د.صـالح 
المصانـع بتوقيـع ذات االتفاقية 
التـي وّقعناها مع القطاع النفطي 
لما فيها من بنود صعبة وشـديدة

د.مانـع السـديراوي: يجـب وضع 
السـيارات  شـركات  على  شروط 
بتخفيض  الخـاص  الجهـاز  لتوفير 
انبعاثات احتراق البنزين بنسبة %80

م.أحمـد الشـريــع: نحــن 
ال نمانع أن يكون المصنع بجانب 
المنزل حتى لو كان نوويًا شرط 
والنظـم بالضوابـط  االلتـزام 

ص 18 و 19

التفاصيل ص50

صورة الصندوق »البرتقالي« الذي يطلق عليه اصطالحا  »األسود« بعد انتشاله أمس أمام شواطئ لبنان ويحوي أسرار سقوط الطائرة االثيوبية                               )أ.پ(

بيروت تحبس أنفاسها بعد انتشال »الصندوق األسود« والجثث
بي���روت � وكاالت: هي نهاية االنتظار الثقيل ل���ذوي الضحايا وبداية الترقب املر ملا 
سيكش���فه الصندوق األسود الذي انتش���ل أمس من أسرار حول أسباب حتطم الطائرة 
االثيوبية بعيد مغادرتها مطار بيروت قبل اس���بوعن. ومع الصندوق األسود انتشلت 
ق���وات اجليش اللبناني أمس املزيد من جثث الضحايا التي ظلت عالقة بهيكل الطائرة 
في نفس موقع الصندوق، واذ أكدت احلكومة دخول املرحلة األخيرة من عمليات البحث 
دعت الى عدم توقع ظهور نتائج سريعة ملعرفة أسباب سقوط الطائرة مبجرد الوصول 

التفاصيل ص51الى الصندوق األسود.

إسالمية
خواطر

األمير يوّجه بإرسال الجبري للعالج بالخارج
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان انه بناء على أمر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد سيتم ارسال عضو مجلس األمة السابق 
حمود ناصر اجلبري للعالج خارج الكويت. وأع��رب 
الروضان ف�ي تصري��ح ل� »كونا« عن متنياته للنائب 
السابق اجلبري بأن ميّن عليه املولى عز وجل بالشفاء 

العاجل وموفور الصحة والعافية. حمود اجلبري

التفاصيل ص44

التفاصيل ص14

اعلن محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
انه في ضوء املتابعة املس���تمرة ملستجدات االوضاع 
االقتصادية والنقدية واملصرفية احمللية والعاملية فقد 
قرر مجلس ادارة البنك امس اجراء تخفيض في سعر 
اخلصم بواقع 50 نقطة اساس لينخفض سعر اخلصم 
من مس���تواه احلال�ي 3% ال���ى 2.5%. وق�ال احملافظ

ل� »كونا« ان هذا التخفيض يهدف الى ترسيخ االجواء 
املالئمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية من 
خالل تقليص تكلفة االئتمان خاصة مع توافر املزيد 
من املؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط 

التضخمية سواء املستوردة او احمللية املنشأ.

»المركزي« يخّفض سعر الخصم إلى %2.5
لتنشيط االقتصاد بعد انحسار التضخم

خالـد الخالـد: أتعهـد كقطـاع 
صناعـي بتحمـل مسـؤولية أية 
بالشـكل  ليس  ولكـن  مخالفـة 
المفاجئ الذي أتت عليه العقوبات

يحقق  »األوسـط«  المـرزوق: 
14.3 مليـون دينـار أرباحـًا 
صافية لـ 2009 و51.1% نموًا 
في األرباح التشغيلية ويوصي 
بتوزيـع 10% منحـة    ص43

عبدالرزاق  المحامـي 
يوجـد  ال  عبـداهلل: 
قانـون خـاص ينّظم 
سرية العمل المصرفي 
فـي الكويـت    ص38 عبدالرزاق عبداهللحمد املرزوق


