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احلرك�ة التعاوني�ة 
السوق..  أمان  صمام 
وهامش ربح اجلمعيات 
ال يتج�اوز %10 

ص 10و 11

ندوة »األنباء« هموم ومشاكل الحركة التعاونية 
ودورها في عملية التنمية )1 � 2(

»األنباء« تنش�ر أس�ماء ضباط وأفراد شملتهم 
ح�ركة تن�ّق�ات في »األم��ن العام«  ص7
أهال�ي »أب�وحليفة« يط�البون »الش�ؤون« 
ص22 التعاونية  للجمعية  جديدة  بانتخابات 

لبنان يرفع صور الطاغية المقبور!

بي���روت: مج���ددا رفع���ت 
صور الطاغية املقبور صدام 
حس���ن في لبنان مساء أمس 
األول، وذلك في تظاهرة شهدت 
اضاءات ش���موع أم���ام مبنى 
»االسكوا« )األمم املتحدة( في 
وسط بيروت في إطار إحياء 
اللبنانية  عدد من املجموعات 
الذكرى السابعة للحرب التي 

أطاحت بالطاغية عام 2003.
املشهد ترك أثرا سلبيا في 

الكويتي���ن في لبنان  نفوس 
خاص���ة أن���ه يتغاض���ى عن 
ارتكاب���ات وفظائ���ع الطاغية 
املقبور خ���الل االحتالل اآلثم 
للكوي���ت ويس���يء للعالقات 

الكويتية � اللبنانية.
وم���ن املتوقع ان تش���هد 
الديبلوماسية الكويتية حتركات 
املقبلة الستجالء  األيام  خالل 
اللبنان���ي  املوق���ف  حقيق���ة 

املستجد.

مريم بندق � حسين الرمضان 
موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
قبل نحو 5 أيام من جلس���ة 
التصويت على طلب طرح الثقة 
الدولة  بوزير اإلعالم، أكد وزير 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروض���ان ان حضور احلكومة 

اجللسة أمر مفروغ منه.
وقال الوزي���ر الروضان، في 
تصريح خاص ل���� »األنباء« ان 
احلكومة اتخذت قرارها بحضور 
جلسة 25 اجلاري وال تراجع عن 
ذلك، مشيرا الى إعالن ذلك على 

لسان أكثر من وزير.
وزاد: احلكومة لن تتراجع عن 
النهج الذي اتخذته شعارا لها وهو 
مواجهة االستجوابات وحضور 
جلس���ات جتديد الثقة لتمسكها 
بتطبي���ق القان���ون واملصداقية 
والش���فافية، وف���ي الوقت ذاته 
إميانها الكامل باحلق الدستوري 
للنواب في اس���تخدام الوسائل 
الدستورية ومنها االستجواب. 
واختتم الوزير الروضان تصريحه 
قائال: واثقون ومطمئنون ولدينا 
العدد النيابي لتجديد الثقة بوزير 
اإلع���الم بأغلبي���ة مريحة جدا. 
أبلغت مصادر نيابية   وباملقابل 
»األنباء« ان احلكومة قلقة على 
الوزير بش���كل فعلي،  موق���ف 
وتسعى جاهدة الحتواء املوقف 
اآلخ���ذ في التراج���ع، خصوصا 
بعد حتول القضية الى ما يشبه 
مؤشر البورصة من ناحية تزايد 
أو نقص���ان عدد املؤيدين لطرح 
الثقة بالعبداهلل. وأضافت املصادر 
ان حت���ول مواقف بعض النواب 
ومنهم من أعلن رأيه صراحة خالل 

اجللسة جعل موقف الوزير حرجا 
وأعاد طرح فكرة استقالة الوزير 
لتكون على طاولة مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه املقبل. وفي السياق 
ذاته، أكدت مصادر نيابية أخرى 
ان التحركات التي يقوم بها النواب 
مؤيدو االس���تجواب بدأت تؤتي 
ثمارها م���ن ناحية قيام القواعد 
الش���عبية والدواوين بالضغط 
على بع���ض الن���واب إلقناعهم 
النظر املؤي���دة لطرح  بوجه���ة 
الثقة وتوضي���ح وجهة نظرهم 
عند اتصالهم بالطرف احلكومي 
ورمب���ا إعالن تل���ك املواقف من 
الوسائل اإلعالمية. وعلى  خالل 
صعيد املواقف النيابية التي لم 
تعلن، أك���دت مصادر مقربة من 
النائب سيد حسن القالف أنه لم 
يحسم أمره بعد حول موقفه من 
طرح الثقة بوزير اإلعالم. وقالت 
إنها تتوقع  ل� »األنباء«  املصادر 
حضور القالف جللسة 25 اجلاري 
وعودته من رحل���ة العالج قبل 
اجللسة بيوم واحد، لكنها أشارت 
الى أنه لم يتخذ قراره سواء مع 

الوزير أو ضده حتى اآلن.

وكاالت: في خط����وة يتوقع أن يكون لها 
انعكاسات إيجابية كبيرة على سوق املال في 
الكويت خالل املرحلة املقبلة، وافق مجلس إدارة 
شركة بهارتي الهندية لالتصاالت في اجتماع 
حاسم أمس رسميا على عرض لشراء أصول 
مجموع����ة »زين � أفريقيا« بقيمة 9 مليارات 
دوالر. وجاء القرار بعد االطالع على تفاصيل 
الفحص النافي للجهالة وبعد مناقش����ة كل 
التفاصيل اخلاصة بالصفقة والعوائد املتوقعة 

منها، كما اعتمد املجلس عرض متويل الصفقة من قبل 12 بنكا عامليا. 
وقالت مصادر على علم باملفاوضات ل� »رويترز« ان الشركة وضعت 
جزءا من حساب الصفقة في حساب أمانة. كما نقلت وكالة »بلومبرغ« 
ان بهارتي تعتزم تقدمي عرضها رس����ميا األسبوع املقبل، وقد تطلب 
من مجموعة »زين« توفير ضمانات وحماية قانونية بش����أن النزاع 

في »زين � نيجيريا«.

طفلة لبنانية أمام صورة وسط الشموع للطاغية املقبور في وسط بيروت مساء أمس األول       )أ.پ(

الروضان: حضور الحكومة جلسة »تجديد الثقة« مفروغ منه
القاف يعود قبل الجلسة لكنه لم يحس�م أمره بعد.. ونواب يتحدثون عن تراجع بعض المؤيدين تحت وقع الضغوط الشعبية

قال ل� »األنباء«: »لدينا العدد النيابي المطلوب للتصويت مع  العبداهلل وبأغلبية مريحة جدًا«

ختام مبهر ل� »كويتي وأفتخر«
دارين العلي

كم����ا كان االفتتاح مبدعا جاء ختام ملتقى »كويتي وأفتخر« على 
أرض املعارض في مشرف مبهرا، وزادته إبهارا كلمات عفوية ألقاها 
نائب رئيس الوزراء للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير الدولة للتنمية 
واإلسكان الشيخ أحمد الفهد، حيث قال: »عمار يا كويت، عمار هالديرة، 
فخورون بأبنائنا، وإذا كان اإلعالم بالكالم، فاإلجناز بالعمل« وأضاف: 

»من حقنا أن نفخر بأننا كويتيون ونحب وطننا، وامللتقى شهد تطورا 
وزاد عدد مشاريعه الى 133 مشروعا«. 

أما رئيس اللجن����ة التنظيمية  ورئيس ملتقى »كويتي وأفتخر« 
ض����اري حمد الوزان فقال: إن الش����باب الكويتي قادر بإبداعاته على 
جذب البلدان املجاورة، واعدا بأن تش����هد امللتقيات املقبلة مزيدا من 

التطوير والبرامج.

)محمد ماهر(حضور جماهيري غفير حلفل اخلتام

حمد محمد الوزان وضاري حمد الوزان يكرمان راعي حفل اخلتام الشيخ 
أحمد الفهد لوحة تراثية

روضان الروضان

ترقية 7 عقداء في »الحرس الوطني« إلى عمداء
تأكيداً لما انفردت به »األنباء« في 25 فبراير الماضي

دراسة لزيادة قرض »صباح األحمد السكنية « إلى 100 ألف دينار لتشجيع المواطنين وطلب جديد للقاصر بداًل من عقار األب

ترّقب لقرارات إسكانية جريئة: حق األم في تمّلك المنزل منفردة

عبدالهادي العجمي
تأكي���دا ملا انفردت به »األنباء« في 25 فبراير املاضي، اعتمد 
مجلس الوزراء ترقية 7 ع���ق���داء من قيادات احلرس الوطني 
الى رتبة عميد وهم: د.وليد البش���ارة، وليد النويف، س���ابح 
العنزي، مشعل راشد، هاشم الرفاعي، عبدالرحمن اللميع وخالد 

الرقوة.

أبلغت مصادر »األنباء« انه يجري توزيع مقطع ڤيديو لَقَسم 
نواب حضروا ندوة »العقيلة« وذلك عبر االمييالت والبلوتوث 
به���دف احراج النواب الذين يفكرون في تغيير قناعاتهم حول 

مسألة التعاطي مع طرح الثقة.

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« من مصادرها ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لإلسكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد بصدد إصدار قرارات جريئة 
ومهمة في وزارة اإلس�������كان تتعلق بعدد من 
امللفات أبرزها تس�������جيل منازل القصر ممن 
توفي ولي أمرهم قبل االحتالل الغ����اشم باسم 
األم ويس���مح للقاصر األخي���ر بتق��دمي طلب 

إس���كاني حاله حال بقية املواطنن أسوة مبن 
توفي ولي أمرهم بعد التحرير ليعم مبدأ العدل 

واملساواة.
وأكدت املصادر نفسها ان هناك دراسة ستقدم 
حول القرض اإلس���كاني ملدينة صباح األحمد 
ليصل الى 100 ألف دينار نظرا لتشجيع املواطنن 
على السكن باملنطقة وحجم العقار الكبير الذي 

يصل الى 600 متر مربع.

األنباء  االقتصادية

علي رشيد البدر

الب�در: »الخلي�ج« يول�ي أقصى 
المناسب  العائد  لتحقيق  اهتمامه 
لمس�اهميه في الفترة المقبلة

ص39

داود توفيقي

 شرك�ات الت�أمي�ن عل�ى 
نمطه�ا القدي�م لم تق�دم 
قي�م�ة مض�اف�ة بالس�وق

ص40

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  ل� »غزال للتأمين« 
داود توفيقي في لقاء مع »األنباء«:

ت
نيا

يوا
الد

ايا 
قض

النشمي يدعو الطيب
 لموافقة المجامع الفقهية
 في حرمة الفوائد البنكية

ليلى الشافعي
عب����ر رئي����س رابط����ة علماء 
التعاون  الش����ريعة لدول مجلس 
د.عجيل النش����مي عن أمله في أن 
يوفق شيخ األزهر اجلديد د.أحمد 
الطيب في أن نسمع منه قوال يوافق 
فيه املجامع الفقهية في حرمة الفوائد 

البنكية.

تغطية شاملة لحفل الختام ص15- 18

اعتمد عرض تمويل الصفقة من 12 بنكًا عالميًا

مجلس إدارة »بهارتي« يوافق رسميًا 
على شراء »زين � أفريقيا«

التفاصيل ص43

التفاصيل ص8

قَسم »العقيلة« ُيحرج المترددين


