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»األنباء« تنشر مالحظات اتحاد المصارف على مشروع قانون التخصيص ص38 

ندوة »األنباء« حول دور 
الجمعيات التعاونية)2 ـ 2(

»الشؤون«: آخر    دواء   مجالس 
»التعاونيات«.. الحّل إدارات 

 ص18 و19 

عماد العيسى

مصطفى الشمالي

صاحب السمو األمير يتسلم هدية اجلائزة من املستشار راشد احلماد وهي لوحة كتب عليها آية من القرآن الكرمي

إياد عالوي

ق����ال الرئيس التنفيذي ملجموعة »زين« نبيل بن س����امة ان 
اإلدارة التنفيذية ستعرض آخر التطورات اخلاصة بصفقة زين � 
أفريقيا على مجلس اإلدارة في اجتماع يعقد يوم األربعاء املقبل، 
مشيرا إلى انه بعد احلصول على توجيهات مجلس اإلدارة، سيتم 
العمل على اجناز الوثائق النهائية للصفقة.  ونقا عن »رويترز« 
أعلنت شركة »بهارتي« الهندية امس انها دبرت متويا بقيمة 8.3 
مليارات دوالر لاستحواذ على أصول »زين � أفريقيا«. وجاء في 
بيان صادر عن الشركة ان طلبات املساهمة في التمويل جتاوزت 
االحتياجات الفعلية، وان بنوكا عاملية كبرى تعهدت بتغطية املبلغ 
اإلجمالي املطلوب. وجاء في البيان ان ش����ركة »جلوبل« ستقوم 

بدور املستشار املالي اإلقليمي في هذه الصفقة.

مريم بندق
رفض وزير املالية مصطفى الشمالي االقتراح النيابي باعتبار 
التعليم من املهن الشاقة واصفا تداعياته بأنها بالغة الضرر، حيث 
ال يتوافر فيه ش����روط التقاعد املبك����ر وال يوجد له نظير في أي 
من دول العالم ويخالف السياسة العامة للدولة ويحرم الكويت 
من اخلبرات الوطنية � التي انفقت عليها الدولة الكثير � في سن 

األربعني التي متثل قمة العطاء واخلبرة.

علمت »األنباء« ان شخصيات مجتمعية فاعلة متارس
ضغوطا على النواب في الدوائر ال� 1 و2 و3 للوقوف 
بقوة ضد طلب طرح الثقة بوزير اإلعام الشيخ أحمد 
العبداهلل. وقالت مصادر مطلعة ان هذه الشخصيات 
تهدف الى تخفيف وقع وأثر االستجوابات حتى ال تؤثر 

على خطة التنمية وإلشاعة جو من االستقرار.

محمد هالل الخالدي
اعتمد مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعق���وب الرفاعي قرار زيادة املخصصات املالية للمهام العلمية 
واألبحاث ألعضاء هيئة التدريس والتدريب بحيث أصبحت لدول 
أميركا الشمالية واجلنوبية واستراليا ودول الشرق األقصى بواقع 
1750 دين���ارا، ولدول أوروبا واملغرب العربي 1400 دينار، ولدول 
الشرق األوسط واخلليج 900 دينار، وسوف تشمل هذه املبالغ املقدمة 
رسوم االشتراك في املؤمترات العلمية. يذكر ان القرار سيطبق مع 

بداية السنة املالية اجلديدة في األول من ابريل القادم.

تقرير »الثالثية الوزارية«: واثقون بالعبداهلل
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ

في الوقت الذي اكد فيه وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
املواصات د.محمد البصي����ري ان احلكومة مطمئنة وأصبحت أكثر 
تفاؤال لنتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير اإلعام الشيخ 
أحمد العبداهلل واملقررة في جلسة 25 اجلاري، كشفت مصادر وزارية 
ل� »األنب����اء« ان اللجنة الوزارية الثاثية قدمت ملجلس الوزراء امس 

تفصيا العداد النواب املؤيدين لتجديد الثقة بالوزير.
وقالت املصادر انه بحسب املؤشرات االيجابية التي تيقنت منها 
احلكومة وتوافر األغلبية املطلوبة لتجديد الثقة بالوزير وبناء على 
نتائج جلسة مناقشة استجواب النائب علي الدقباسي قررت احلكومة 
دخول اجللسة، وشددت املصادر على ان احلكومة لم تقدم أي تنازالت 
أو تبرم صفقات لضمان األغلبية املؤيدة للوزير العبداهلل، نافية أيضا 

التوجه إلجراء تدوير وزاري.
الى ذلك، علمت »األنباء« ان كتلة العمل الوطني أجلت اجتماعا كان 
مقررا لها أمس حلس����م موقفها من طرح الثقة، على ان جتتمع اليوم 
لبحث األمر. هذا وأوضحت املصادر ان تعديات قانوني املطبوعات 
والنشر واملرئي واملس����موع التي درستها اللجنة القانونية الوزارية 
بحس����ب التصورات املرفوعة من وزارة اإلع����ام تأتي فقط في اطار 
معاجلة الثغرات واملثالب املوجودة اآلن في القانونني نافية تضمنها 
إجراءات جديدة حتد من احلريات اإلعامية لوسائل اإلعام أو سجن 
الصحافيني واإلعاميني وان كانت ستزيد الغرامات املالية املنصوص 

عليها في القانونني احلاليني.

تعديالت قانوني »المطبوعات والنشر« و»المرئي والمسموع« تعالج الثغرات الموجودة وال تتضمن إجراءات جديدة تحدّ من الحريات اإلعالمية

البصيري أكد اطمئنان الحكومة وتفاؤلها بنتيجة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير اإلعالم.. و»العمل الوطني« أّجلت اجتماعها إلى اليوم

»بهارتي«: وّفرنا تموياًل بقيمة 8.3 مليارات دوالر

صاحب السمو حضر ورعى ختام مسابقة الكويت الدولية لحفظ القرآن

بن سالمة: مجلس اإلدارة يجتمع األربعاء
لبحث آخر تطورات صفقة »زين ـ أفريقيا«

األمير تلقى اتصااًل من مبارك طمأنه على صحته:
تواصلكم يجسد عمق العالقات األخوية بين بلدينا

قائمة عالوي تواصل تقدمها بعد فرز
 95%  من األصوات والنتائج النهائية الجمعة

بغداد � وكاالت: وسط تضارب للنتائج املعلنة من 
كل ط����رف، تواصل قائمة »العراقي����ة« بزعامة رئيس 
الوزراء األسبق إياد عاوي تقدمها بشكل طفيف على 
»ائتاف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء نوري 

املالكي، إثر فرز 95% من أصوات املقترعني.
هذا ما كش����فته املفوضية العلي����ا لانتخابات التي 
أعلنت أن النتائج النهائية ستعلن مساء يوم اجلمعة 

املقبل.
وقد رفضت املفوضية طلبات الرئيس العراقي جال 
طالباني بإعادة فرز األصوات وسبقه بذلك املالكي الذي 
حذر من تدهور »الوضع األمني وسيان الدماء« ما لم 

تتم اعادة عمليات العد يدويا.
 وقال املسؤول في املفوضية العليا املستقلة لانتخابات 
سعد الراوي لوكالة فرانس برس إن »هذه النسبة تتضمن 

53% من تصويت العراقيني في اخلارج«.

ليلى الشافعي
تفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمس بحضور ورعاية احلفل اخلتامي جلائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي. الى ذلك تلقى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا 
عصر امس من الرئيس املصري محمد حسني مبارك 
طمأن خاله س���موه على صحته اثر العملية التي 

أجريت ل���ه والتي تكللت بالتوفيق والنجاح مقدرا 
لسموه مش���اعره الطيبة مبواصلة االطمئنان على 
صحته. وقد عبر س���موه عن خالص تقديره لهذه 
البادرة الطيبة وهذا التواصل األخوي الذي يجسد 
عمق وأواصر العاقات األخوية بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، سائا املولى تعالى ان يدمي على الرئيس 

املصري الصحة والعافية.

الشمالي يرفض اعتبار التعليم مهنة شاقة: 
يحرم الكويت من الخبرات الوطنية في سن األربعين

شخصيات تضغط على نواب الدوائر
الـ 1 و2 و3 للوقوف ضد طرح الثقة

زيادة مخصصات المهام واألبحاث العلمية بـ »التطبيقي«

التفاصيل ص 29-28

التفاصيل ص10 و11

التفاصيل ص6 و7

التفاصيل ص4

التفاصيل ص45

العلمـاء المحّرمون  العصيمـي: 
لالختالط رّخصوا به عند الحاجة 
ودفـع المشـقة كما فـي الحج 
ص27 والتطبيـب  واألسـواق 

إسالمية
خواطر

الثالثة  المرحلة  »االحتضان« 
ضمن المراحل األربع لتطوير 
المشـاريع التجاريـة )3(..
عنوان الزاويـة التي تقدمها 
لالستشـارات  »آيديليتـي« 
أسـبـوعيـًا بالتعــاون 
ص41 »األنبـاء«     مــع 

 2.1 تربح  الكويت«  »عقارات 
 2009 لــ  دينـار  مليـون 
إلى  المسـاهمين  وحقـوق 
138 مليونـًا وقيمة األصول 
تقفز إلى 184 مليونًا     ص44

طلب عقد جلسة خاصة لمناقشته أمر وارد

الزلزلة لـ »األنباء«: الموافقة
 على »قانون الخصخصة« باإلجماع

مريم بندق
أعلن رئيس اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية د.يوسف 
الزلزلة ف���ي تصريح خاص ل� »األنباء« عن االنتهاء من قانون 

اخلصخصة بعد االتفاق على جميع املواد باإلجماع.
وأضاف: عقدن���ا 18 اجتماعا مع احلكوم���ة ممثلة بوزارتي 
املالية والتجارة ومؤسسة التأمينات وبحضور ممثلي ديوان 
احملاسبة. وقال د.الزلزلة: سيرفع التقرير النهائي إلى املجلس 
خ���ال األيام القليلة املقبلة، موضحا ان القانون تضمن جميع 
امل���واد التي حتافظ على حقوق العمالة الوطنية في القطاعات 

التي ستخضع للخصخصة.
واضاف: من الوارد جدا طلب عقد جلسة خاصة ملناقشة تقرير 
اللجنة حول قانون اخلصخصة وقانون حماية املس���تهلك ومن 

التفاصيل ص6 و7ثم اعتماده.

التفاصيل ص48

بعدم  تقضـي  المحكمـة 
أحقيـة بنك فـي تقاضي 
فوائد عن قرض إسـكاني 
»ربـًا  بوصفهـا  لمواطـن 
ص55 شـرعًا«!  محرمـًا 


