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ماليين   6.2 عبدالسالم:  طارق 
دين�ار األرب�اح الصافي�ة لبنك 
برقان بعد احتساب مخصصات 
ص43 مليون��اً      82.8 ب�� 

»مش�كلتي ش�ريكي«.. عن�وان 
الزاوي�ة الت�ي تقدمها ش�ركة 
لالستش��ارات  آيديليت���ي 
أس�بوعيًا بالتعاون م�ع »األنباء«

 ص43
نق�ل وتدوي�ر 326 موظف�ًا وموظفة 

في مراكز البلدية ص 18

سجال ومقايضة بين البراك ودميثير ص7

أس�ماء الطلب�ة المتفوقي�ن الذي�ن يكرمهم 
صاح�ب الس�مو األمي�ر غ�داً الثالث�اء  ص 9 

www.alanba.com.kw

رّنات صفقة زين.. ُتطرب البورصة
مجلس إدارة الشركة وافق عليها باإلجماع بقيمة 10.7 مليارات دوالر واألرباح المتوقعة 3.5 مليار دوالر

صعود قياسي ملؤشرات البورصة على وقع صفقة »زين«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ملك ليسوتو

)محمد ماهر(

التفاصيل ص29+28

هشام أبوشادي
أقر مجل����س ادارة مجموعة »زين« في اجتماع����ه املطول امس باإلجماع، 
العرض الذي تقدمت به شركة »بهارتي« الهندية لشراء »زين« افريقيا بقيمة 
10.7 مليارات دوالر.  وكشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة »بهارتي« 
تقدمت بعرضها منذ ش����هر، مش����يرة الى ان الشركة س����تقوم بدفع نحو 10 
مليارات دوالر منتصف ابريل املقبل على ان تدفع 700 مليون دوالر قبل نهاية 
العام. واضافت املصادر ان االرباح املتوقعة من الصفقة تقدر مبا يعادل 3.5 
مليار دوالر )مليار دينار(، مشيرة الى ان هناك توجها لعقد جمعية عمومية 
استثنائية للموافقة على توزيع جزء كبير من هذه األرباح على املساهمني. 
وكان له����ذه الصفقة تأثير ق����وي على البورصة الكويتي����ة امس والتي 
س����جلت أرقاما قياس����ية في كل مؤشراتها والتي لم تش����هدها منذ منتصف 

العام املاضي.

مريم بندق � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
»احلكومة صامدة وقرار مواجهة االس����تجوابات مازال قائما«، تلك كانت إجابة 
مصادر حكومية رفيعة ل� »األنباء« ردا على سؤال حول ما تنوي احلكومة اتخاذه 
إزاء ما يتردد عن قرب تقدمي استجوابني جديدين لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووزير اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل. وأضافت املصادر 
قائلة: لن تتراجع احلكومة س����واء باالس����تقالة أو التدوير أو اإلقالة أو غيرها من 
اإلجراءات وعازمة على املضي قدما في مواجهة أي اس����تجوابات. هذا وأفاد مصدر 
نيابي ل� »األنباء« بأن استجواب العبداهلل »سيقدم غدًا الثالثاء«، بينما ستعقد كتلتا 

العمل الشعبي واإلصالح والتنمية اجتماعا اليوم لتنسيق املواقف.

مجلس الخدمة المدنية يبحث إقرار 
زيادة مقطوعة لموظفي الحكومة

مريم بندق
كش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان مجلس اخلدمة املدنية الذي يجتمع 
ظهر اليوم سيبحث تعديل قانون اخلدمة املدنية والقوانني االخرى تنفيذا لقرار 
تعديل سن انتهاء اخلدمة لبعض الشرائح الوظيفية من الكويتيني ليصبح سن 
70 عاما هو احلد االقص���ى النتهاء اخلدمة لبعض التخصصات التي حتتاجها 
ال���وزارات والهيئات احلكومية وذلك في حال االنتهاء من الدراس���ة املطلوبة. 
وقالت املصادر: كما يبحث املجلس تقريرا اوليا حول طلب وزير املالية مصطفى 
الشمالي ايجاد بدائل اخرى ل� 37 كادرا ماليا مقدما من بعض اجلهات احلكومية 
القرار زيادات وبدالت وحوافز مالية للعاملني لديها. وقالت مصادر حكومية ان 
املجلس ليس لديه اي توجه إلقرار كوادر جديدة ولكن يدرس اقرار زيادة مالية 

مقطوعة جلميع موظفي احلكومة حتقيقا للعدالة واملساواة.

أكد في الذكرى ال� 5 الستشهاد والده أن زيارته لسورية كانت جزءاً من نافذة كبرى فتحها خادم الحرمين

الحريري: خرجنا من القمقم ولن نعود إليه

حش��ود 14 آذار متجمعة في س��احة الش��هداء وس��ط بيروت إحياء لذكرى استشهاد
احلريري اخلامسة وفي اإلطار النائبة بهية احلريري تبكي شقيقها

بي����روت: كم����ا كان متوقع����ا 
جاءت خطابات قادة »14 آذار � 
جنبالط« أمس في الذكرى اخلامسة 
الستشهاد رئيس احلكومة األسبق 
رفيق احلريري، على قدر مستوى 
التهدئ����ة التي فرضته����ا املرحلة، 
وأمام احلش����ود املؤلفة في ساحة 
الشهداء ثّمن رئيس احلكومة سعد 
احلريري املبادرة التي أطلقها خادم 
احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
باملصاحلة العربية � العربية مؤكدا 
للبنانيني اننا »خرجنا من القمقم 

التفاصيل ص48 و49ولن نعود اليه«.

التفاصيل ص44 و45

)محمود الطويل(

األمير استقبل ملك ليسوتو   ص3

الحكومة صامدة: ال استقالة 
وال تدوير وال إقالة

التفاصيل ص6 و7


