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سجال حاد بني النائبني عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس في أروقة املجلس )التفاصيل ص8( النائب علي الدقباسي يؤدي صالة الظهر في املجلس أمس

الوزير البحريني املُقال منصور بن رجب مغادرا مبنى النيابة 
العام��ة ف��ي املنامة بعد التحقيق معه أمس األول             )ا.پ(

»الصحة«: مياه »أبراج« سليمة 
ومواصفاتها »قياسية«

»المحافظ«: إجراءاتنا االحترازية في 2008 
منعت زيادة تداعيات األزمة 7 مليارات

كونا: ردا على الشائعات التي 
مت ترويجها مؤخرا  أكــــدت وزارة 
الصحة سالمة ميــــاه »أبـراج« 
وخلوها من أي ملوثات مشيرة 
إلى أن النتائج أظهرت مطابقة  
القياسية  »أبراج« للمواصفات 

الكويتية بخصوص املياه.
 وقال وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون الصحة العامة د.يوسف 
النصــــف إن مختبرات الصحة 
أجرت فحوصات مخبرية على 
عينــــات »أبــــراج« وردت مــــن 
وزارة التجارة والصناعة تبني 

سالمتها.

فواز كرامي 
وصف محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وضع 
البنوك الكويتية بأنه رائع مشيرا إلى أن نسبة معدل كفاية رأس املال 
في البنوك الكويتية بلغت 16% وأن جودة احملفظة االئتمانية للبنوك 
ستحدد مدى االستمرار في اخذ مخصصات في 2010. وأضاف العبدالعزيز 
في  قبل السلطات النقدية اخلليجية. وقال ان »املركزي« تنبه لالزمة 
املاليــــة العاملية بداية عام 2008 واتخذ العديد من اإلجراءات والتدابير 
التــــي قللت من حجم تداعيات األزمة على االقتصاد الكويتي بأكثر من 

7 مليارات دوالر معتبرا أن األسوأ قد مر.

»األنباء« تنشر نص المشروع الحكومي لقانون غرفة التجارة  ص9

التفاصيل ص 27

الفهد: مشروع مدينة الحرير 
أمام مجلس األمة قريبًا

دانيا شومان
اختتم مؤمتر »الطبقة الوسطى« بإعالن نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد أن مشروع مدينة احلرير 
سيحال الى مجلس األمة قريبا، مؤكدا أن مناقصة مشروع جسر جابر 
األحمد ستوّقع 21 أبريل، من جهتها أكدت نورية السداني أن اخلطة 

التنموية هدية ثمينة من صاحب السمو األمير لشعبه.

السداني: الخطة التنموية هدية من األمير لشعبه

الشيخ أحمد الفهد ونورية السداني خالل اختتام مؤمتر »الطبقة الوسطى«

خ�اف بي�ن الوزي�ر ب�ن رج�ب ومدير 
مكتب�ه فّج�ر قضي�ة غس�يل أم�وال 
مخدرات الحرس الثوري اإليراني  ص13

إدارة »زين« باإلجماع: نعم لصفقة »أفريقيا«
ترقب انعكاسات إيجابية للصفقة على البورصة وخاصة البنوك وشركات االستثمار

أحمد يوسف
أعلنت مجموعة »زين« أن مجلس اإلدارة 
بارك بإجماع أعضائه بعد اجتماع استمر 
عدة ساعات أمس توصيات اإلدارة التنفيذية 
اخلاصة بالعرض املقدم من شركة »بهارتي 
ايرتل ملتد« بشأن بيع أصول املجموعة في 
أفريقيا ما عدا السودان واملغرب، وذلك في 
االجتماع الذي عقده في مقر الشركة. وأكدت 
في بيان أن مرحلة عمليات الفحص النافي 
للجهالة قد انتهت بنجاح، وقد حصلت شركة 
بهارتي ايرتل علــــى املعلومات املطلوبة. 
وذكــــرت املجموعة أنها بــــدأت في مرحلة 
إعداد الوثائق النهائية مع »بهارتي ايرتل« 
على أن يتبعها خالل 5 أيام توقيع اتفاقية 
البيع. وبينت مجموعــــة زين أنها بصدد 

العمل على تأمني جميع املوافقات املطلوبة 
الالزمة املتممة التفاقية البيع مع شــــركة 
بهارتي. اجلدير بالذكر أن شركة بهارتي قد 
جنحت في احلصول على تسهيالت بقيمة 
8.3 مليــــارات دوالر لتمويل هذه الصفقة 
البالغة قيمتهــــا 10.7 مليارات دوالر على 
أن تتحمل شركة بهارتي ديونا قدرها 1.7 
مليــــار دوالر لتصل القيمة االجمالية بعد 
هذه الديون إلــــى 9 مليارات دوالر ووفقا 
لقول مصادر لـ »األنباء« فان الصفقة سوف 
يتم التوقيع عليها في أمستردام. إلى ذلك، 
تترقب األوساط االستثمارية واالقتصادية 
االنعكاسات اإليجابية للصفقة على البورصة 
القطاعــــات االقتصادية خاصة  ومختلف 

قطاعي البنوك واالستثمار.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبو طفرة
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

تطوي احلكومة اليوم آخر فصول استجواب وزير 
اإلعالم الشــــيخ احمد العبداهلل املقدم من النائب علي 
الدقباسي من خالل جتاوز التصويت على طلب طرح 
الثقة بالوزير ولكن بفارق ضئيل. وفي هذا االطار توقع 
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري ان يجدد مجلس االمة اليوم الثقة 
بالوزيــــر العبداهلل مؤكدا ان ثقة احلكومة بســــالمة 
موقفها تــــزداد يوما بعد يوم، واصفا جلســــة اليوم 
بأنها لتجديد الثقة وأن الوضع »زين«. من جانبه اتهم 
الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم 
البراك احلكومة مبمارسة الترهيب والترغيب للتأثير 
على املواقف النيابية جتاه االســــتجواب، موضحا ان 
احلكومة لن تدخل جلسة اليوم اال اذا »ضبطت احلسبة 
عدل«. من جهته توقع النائب عبدالرحمن العنجري ان 
يكــــون عدد مؤيدي طرح الثقة 22 نائبا و24 ضد ذلك 
وامتناع اثنني، معلنا انه ســــيصوت ضد طرح الثقة. 
النائب املســــتجوب علي الدقباسي قال من جانبه: ال 
نهدف الى اســــقاط الوزير ولكن نهدف خلدمة بلدنا 

وسنحترم آراء النواب ايا كانت توجهاتهم.
مصادر نيابية قالت لـ »األنباء« إن النائبة د.روال 
دشــــتي وزميلها د.علي العمير سيتحدثان معارضني 
لالستجواب، بينما يتحدث النائبان خالد الطاحوس 
ود.فيصل املسلم مؤيدين لطرح الثقة بالعبداهلل. وأمس 
كان من املقرر ان تصدر النائبة د.أسيل العوضي بيانا 
حول موقفها من القضية، إال انها فضلت إعالن موقفها 
خالل جلسة اليوم، مصادر مقربة من د.أسيل أوضحت 

انها قد تصوت باالمتناع عن طرح الثقة.

عمليات الفحص النافي للجهالة تمت  والصفقة ستوّقع خال 5  أيام في أمستردام

الحكومة: الوضع »زين«
العنجري يتوقع 22 مع طرح الثقة بوزير اإلعام و24 ضد وامتناع 2 .. والبراك: الحكومة تمارس الترغيب والترهيب للتأثير على مواقف النواب 

يوجد  ال  »أ.ع.ر«:  المواطن�ة  محامي 
دليل واحد على موكلتي وكل ما ورد 
مرس�ل كام  مجرد  المذك�رة  في 

التفاصيل ص 4

في لفتة انسانية قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد بمنح شهيد كلية سعد العبداهلل الطالب ضابط عبداهلل حسن  الكندري رتبة مازم.. 
وفي الصورة صاحب السمو االمير يسلم والد الشهيد حسن الكندري رتبة مازم

األمير حضر تخريج دفعات الطلبة الضباط وضباط االختصاص 
والهيئة المساندة في أكاديمية سعد العبداهلل  ص20 - 23

 )متين غوزال(عناق بني النائبني مسلم البراك وخلف دميثير انتهى مبناظرة قوية أمام الصحافيني حول جلسة التصويت على طرح الثقة )التفاصيل ص8(

التفاصيل ص 14

التفاصيل ص 47

التفاصيل ص 46

دعوى قضائية إللغاء تعيين الطيب شيخاً لألزهر   ص 58

التفاصيل ص 6 - 8 

»الصحة« توقف تداول »الروتا« بعد أن اكتش�فت  إدارة 
الغذاء والدواء األميركية تلوثه بڤيروس »الخنازير«  ص4


